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Beste Zandhuizigers en Meenthenaren,
Wat hadden wij met het dorpsfeest een fantastisch feestweekend! De sfeer zat er goed in. Het hele dorp
was versierd met vlaggetjes. Vrijdagavond speelden we een leuke pubquiz, waar maar liefst negen
fanatieke teams aan meededen. Zaterdags kwamen er negen teams in actie tijdens de zeskamp. Daarna
zagen we vrolijk geschminkte kinderen swingen tijdens de kinderdisco en liet ongekend talent van zich
horen tijdens “Zandhuizen got talent”. Het talent gaf zich vooraf op, maar tijdens de avond bleken er nog
meer pareltjes in Zandhuizen en omstreken te wonen. Beide avonden werden goed bezocht er hing een
gemoedelijke sfeer.

Wij willen vanaf deze plek, onze Feestcommissieleden hartelijk bedanken! Zonder jullie was het geen
feestje geworden. De maandenlange vergaderavonden in de kantine bij de familie Brak heeft zijn
vruchten afgeworpen en daar past de slogan “Mienst net” prima bij! Verderop in de nieuwsbrief
enkele foto's van ons feestweekend.

Dorpsbarbecue

We willen jullie allen voor zaterdag 3 september 2022 uitnodigen voor een gezellige dorpsbarbecue!
De kosten zijn 5 euro per persoon en kinderen onder de 4 jaar zijn gratis. Dit gebeuren start om 17.00
uur en vind plaats op het voetbalterrein. Drankjes kunnen worden gekocht in de voetbalkantine. Jij
komt toch ook? Geef je op vóór 28 augustus via mailadres pbzandhuizendemeenthe@gmail.com

Burendag 2022: wandelen en puzzelen

Op zaterdag 24 september (burendag) organiseert de activiteitencommissie voor de tweede maal een
wandel/puzzeltocht. Tijdens de tocht verzamel je in het Drents Friese Wold diverse letters. De gevonden
letters vormen samen een woord. Onder de goede antwoorden wordt een leuk prijsje verloot. De afstand
van de tocht is ongeveer 5 km.
Starten kan tussen 10.00 uur en 12.00 uur vanuit de tuin van Marga en Gerrit van de Haar aan
de Oldeberkoperweg 14 in Zandhuizen. Er is koffie en thee met wat
lekkers. Zin om mee te doen? We kijken uit naar jullie komst!

Pasen
Het is weliswaar alweer even geleden, maar in april stond er
een leuke paasworkshop op de planning. Eitjes, ranonkels,
tulpen en paastakken, het kwam allemaal voorbij. Uiteindelijk
was dit een leuke creatieve avond met een gezellige groepje.
Kletsen en freubelen ging gepaard met een kopje koffie/thee.
En de resultaten van de bloemstukken waren prachtig!
Het paaseieren zoeken was dit jaar ook een groot succes. Niet
alleen vanwege de vele, leuke paashaaskinderen met paashaassnorretjes. Ook voor de ouders was het een gezellige ochtend.
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Wij hopen ook voor volgend jaar deze activiteit op onze agenda te zetten. Houd de agenda op de website
in de gaten of volg ons op Facebook (Vereniging Plaatselijk Belang Zandhuizen de Meenthe). Ook de
mooie borden midden in ons centrum geven de activiteiten aan.

Wandeling met Karst Berkenbosch

Zaterdag 30 april wandelden iets meer dan 30 mensen een kleine 5 km van de Zandhuizerweg 41, via de
weilanden, naar de Bekhofschans en via de weg weer terug. Voorafgaand aan de wandeling, onder het
genot van een kopje koffie, vertelde Karst over de schansen en ter verduidelijking liet hij een film zien
waarin de vele schansen werden belicht en Bommen Berend een grote rol speelde. Karst las bij de
Bekhofschans voor uit eigen werk.

Ledenvergadering
Wat een opkomst! Afgelopen 17 mei organiseerde PB in de voetbalkantine een ledenvergadering. Wat
waren we blij met alle mensen die aanschoven. Het streven was om er een korte en krachtige
vergadering van te maken, maar door de grote opkomst en alle vragen en verhalen liep dat wat uit. We
hadden elkaar tenslotte al 2 jaar niet gezien en zo kwam er van alles ter tafel.
Aansluitend op de vergadering gaf Staatsbosbeheer (SBB) een presentatie over hun werkzaamheden.
Vanuit het dorp kwamen er veel vragen over onze omgeving. Niet alle vragen wist Staatsbosbeheer
deze avond te beantwoorden. Mocht je alsnog vragen hebben, neem dan rechtstreeks contact op met
Staatsbosbeheer. Dit kan via het telefoonnummer 0516 – 425030 of via de mail:
beheercentrumjubbega@staatsbosbeheer.nl
Tijdens de ledenvergadering kwamen er ook vragen en opmerkingen over zaken die de gemeente of
provincie aan gaan. Ook hiervoor kan iedereen direct contact zoeken met de gemeente via
telefoonnummer 0561-691234 of via de mail: info@weststellingwerf.nl
Voor provinciezaken is dat telefoonnummer 058-2925925 of via de mail provincie@fryslan.frl
Mocht er vanuit deze instanties geen actie of reactie komen dan helpen wij jullie uiteraard graag om in
contact te komen.

Training AED
Ons dorp liet zich weer van de beste kant zien tijdens de jaarlijkse
herhaling van de EHBO-reanimatie les. Na een stukje taart en
een kopje koffie/thee ging een ieder van start. Een stukje algemene
kennis en een rondje over de volgorde die je doorloopt tijdens een
reanimatie vulden het eerste deel van de avond. Na nog een ronde
van versnaperingen gingen we over op de poppen en het bedienen
van de AED. Samen met Margje en Jan-Berend van de Stichting
Reanimatie Weststellingwerf maakten we er een actieve,
informatieve en gezellige avond van.

BEL

112

VERENIGING PLAATSELIJK BELANG ZANDHUIZEN/DE MEENTHE

CORRESPONDENTIEADRES: Oldeberkoperweg 51 8389TH Zandhuizen
WEBSITE: www.zandhuizendemeenthe.nl
MAIL: pbzandhuizendemeenthe@gmail.com
BANK: NL51RABO0107674084 • KVK: 40001326

2

Nieuwsbrief 2022 - nummer 3
Wijkagent

Sinds een aantal maanden heeft ons dorp een nieuwe wijkagent. Zijn naam is Jeroen Smedema. Gezien
het aantal opmerkingen tijdens de ledenvergadering over ‘snelheid en veiligheid’ in ons dorp, waar wij
als Plaatselijk Belang helaas weinig invloed op uit kunnen oefenen, verwijzen wij inzake dit onderwerp
graag naar hem. Wie de wijkagent iets wil vragen of tips heeft over bijvoorbeeld veiligheid, regels of
overlast kan contact met hem opnemen via telefoonnummer 06 – 13934211 of het mailadres
jeroen.smedema@politie.nl

Foutje bedankt!

Het programmaboekje van de dorpsfeesten stond weer vol met sponsoren die hebben bijgedragen aan
het evenement. Helaas hebben we geconstateerd dat er in de advertentie van AGF Klaver een foutief
telefoonnummer stond vermeld. Dit willen we graag rechtzetten. Het juiste telefoonnummer is: 0621622684.

Springkussenfestival

Zondag 7 augustus 2022 organiseert Organisatiebureau Thomas
een springkussenfestival in Zandhuizen! Kom jij ook gezellig langs met
het hele gezin? Het is van 11.00 uur tot 17.00 uur op het voetbalterrein
in Zandhuizen.

Buurtpreventie

Zit jij al in de groep van de buurtpreventie app van ons dorp?
Mocht je graag aansluiten in de app meld je dan aan bij Joop van de Bent,
onze buurtpreventieapp beheerder. Geef via WhatsApp (op Joop’s nummer 06- 25400181)
je naam en adres door en je wordt toegevoegd.

Lidmaatschap en contributie

Oproep! Aan iedereen die lid is van het Plaatselijk Belang willen we vragen om de contributie van 2022
te voldoen, mocht je dit nog niet hebben gedaan. Het is een bijdrage van slechts € 3,50 per persoon en
kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL51 RABO 0107 6740 84, ten name van Stichting
Plaatselijk Belang Zandhuizen/De Meenthe. Zet in de omschrijving ‘contributie 2022’ en tevens je naam
en postcode er even bij. Dit maakt het voor ons een stuk gemakkelijker om uit te zoeken wie er betaald
heeft.
Ben je nog geen lid? Nieuwe leden zijn van harte welkom, dus word lid
en steun het PB met een kleine jaarlijkse bijdrage (slechts €3,50 per
persoon per jaar). Wij gebruiken dit lidmaatschapsgeld onder andere
voor het organiseren van dorpsactiviteiten voor jong en oud, om
het dorp aantrekkelijk te maken voor haar bewoners (gerealiseerd:
lindeboom met bankje, kinderspeeltuin, vogelkastjes), om u de
nieuwsbrief elk kwartaal te kunnen bezorgen, het geeft tevens ook
stemrecht bij de bestuursverkiezingen. Maak snel je bijdrage over
volgens bovenstaande instructies.
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Indruk van ons prachtige dorpsfeest
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