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Langstraat
Nieuwsbrief van de Belangenvereniging Langstraat. Verschijnt regelmatig met
nieuws over woonomgeving en activiteiten in De Keet.
Nieuwsbrief

Museum De Keet?

!

Op vijf mei wordt
De Keet even een
klein museum!!

!

Floris van Gils
verzamelt al een
aantal jaar militaire
materialen,
variërend van
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uniformen tot
documenten.!

!
!

Ledennieuws…

!

De afgelopen weken
Kom kijken op 5 mei!! zijn er twee nieuwe
gezinnen als lid
bijgekomen: !
Kijk op pagina 3
Jaap en Elise Boeter
(Langstraat 8-c) en
Ton en Conny
Ligthart (Langstraat
8-a).!

“Nieuwe” bewoners
Jan en Coby Schaap
(Langstraat 9)
wonen sinds 1 maart
2012 definitief in
Langstraat.

Algemene Leden
Vergadering goed
bezocht.!
Op vrijdagavond 9 maart 2012 werd de
Algemene Ledenvergadering (ALV)
van de Belangenvereniging gehouden. !
Tijdens de ALV, ook wel jaarvergadering
genoemd, geeft het bestuur aan de leden
Impressie ALV 2012
verantwoording over het afgelopen jaar.
Dit jaar werd de vergadering door 28
leden bijgewoond, met de vijf
bestuursleden erbij was De Keet dus
goed gevuld!!
schilderwerk van de buitenkant. Ook de
recent door Frans van den Bos en Henk
Penningmeester Piet Leroy gaf een
Kreeft uitgevoerde reparatie van de
toelichting op de jaarcijfers. De
vloer bij de ingang en achter de bar was
Kascommissie bestaande uit Ineke
een grote onderhoudsklus.!
Uiterwijk en Adrie Bakelaar heeft de
cijfers gecontroleerd en cijfers correct
De ALV stemde in met enkele
bevonden. De vergadering stelde de
bestuurswisselingen. !
jaarcijfers daarop vast.!
Sjaan Bakelaar heeft zich na 18 jaar
Secretaris Dirk Bal deed kort verslag
teruggetrokken uit het bestuur. Rolf
van de activiteiten. Hij gaf speciale
Grielen bedankte haar voor haar inzet
aandacht aan het onderhoud, zoal het
en overhandigde namens leden en
Maart 2012

Zomeravondactiviteit

!

Vanaf half mei willen we op de
dinsdagavond starten met een Jeu de Boules
avond. Eens in de twee weken, om en om
met de Creaclub. En natuurlijk als het weer
het toelaat, want het is een buitenactiviteit!!
Heb je belangstelling om mee te doen, laat
dat dan weten aan het bestuur, zie de
adressen op de laatste pagina.

bestuur een cadeaubon en een grote bos
bloemen. !

!
!
!
!
!
!

Sjaan krijgt een bos bloemen en een cadeaubon als
waardering voor 18 jaar bestuurswerk.!

Yvonne Brunt is als nieuw bestuurslid
benoemd, net als Rolf Grielen die tot
voorzitter is benoemd.!
Het bestuur buigt zich in de komende
tijd over haar taakverdeling. Daarbij
wordt gekeken naar de mogelijkheid om
een activiteitencommissie in te stellen. !
Uit de buurtenquete is namelijk
duidelijk geworden dat er veel ideeën
leven en dat er vrij veel bewoners zijn
die op een of andere manier willen
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meedoen bij activiteiten. Een commissie
is dan een prima mogelijkheid om
nieuwe activiteiten op te pakken en de
uitvoering daarvan te verdelen over
verschillende mensen. Zodat niet alles
steeds op dezelfde mensen neerkomt.!
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opmerkingen over slecht parkeren, te
brede en over de weg hangende heggen
terugsnoeien en weghalen van de
“rommel” langs de weg.!

Sterk verdeeld zijn de reacties op de
wegversmallingen en de drempels.
Voorzitter Rolf Grielen praatte de
Vooral de wegversmallingen worden
aanwezigen vervolgens verder bij over
gezien als irritatie èn als oplossing. Er is
de twee enquetes die in de afgelopen
wel enige overeenstemming over
weken zijn verspreid. Bijna een kwart is wegversmalling aan de randen van de
terug ontvangen. In aantallen gezien een bebouwde kom, eventueel in combinatie
laag resultaat dat zoals gezegd ruim is
met een verkeersdrempel.!
goed gemaakt door de kwaliteit van de
Op naar de gemeente!!
ideeën en suggesties. Zie ook verderop
in de Nieuwsbrief.!
De resultaten en het advies van de

Verkeersenquete!
In de Nieuwsbrief van maart was een
korte verkeersenquete opgenomen. De
Verkeerscommissie heeft 21
formulieren terug ontvangen.!
Bij het artikel over de ALV is al te lezen
dat dit wat aantal betreft aan de lage
kant is. Uit de opmerkingen op de
formulieren, maar ook uit de discussie
tijdens de ALV is maar weer eens
duidelijk geworden dat de
verkeerssituatie leeft binnen de
Langstraatse gemeenschap. !
Bij twee formulieren, waarvan 1
anoniem, waren geen voorkeuren
aangekruist en waren wel opmerkingen
genoteerd. In totaal zijn er op 13
formulieren opmerkingen genoteerd.
Het bestuur kan daar zeker iets mee,
dus bedankt voor jullie inbreng!!

verkeerscommissie geeft het bestuur
voldoende materiaal om het volgende
gesprek met wethouder Willie Heintjes
in te gaan.!
Er zijn vijf duidelijke voorkeuren uit de
enquete naar voren gekomen: !
1.

Herhalingswaarschuwing 30 km
(borden en asfaltstickers);!

2.

Waarschuwingsborden “spelende
kinderen”;!

3.

Permanente snelheidsmeting aan
randen bebouwde kom;!

4.

Permanente wegversmalling aan
randen bebouwde kom;!

5.

Verkeersspiegels op kruising
Langstraat - Beatrixstraat.!
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Buurtenquete!
Bij de Nieuwsbrief van maart was ook
de buurtenquete gevoegd. Ook hiervan
zijn 21 ingevulde formulieren terug
ontvangen. !
Elders in deze Nieuwsbrief is al te lezen
dat dit wat aantal betreft aan de lage
kant is. Daar staat tegenover dat er heel
veel goede ideeën en suggesties zijn
gegeven. Het bestuur kan daar zeker iets
mee, dus bedankt voor jullie inbreng!!
Vijf van de terug ontvangen formulieren
waren van bewoners die nog geen lid
waren. Twee van hen zijn inmiddels lid
geworden.!
Het valt op dat zonder uitzondering
iedereen op de hoogte is van de
activiteiten, maar dat éénderde het
aanbod niet voldoende vindt. !
De activiteiten scoren over de hele linie
"goed", net als "geen mening" terwijl er
geen enkele score "slecht" is genoteerd. !
Opvallend is ook dat een lage score
"goed" steeds als tegenhanger een hoge
score "geen mening" heeft. Dat valt
waarschijnlijk te verklaren doordat,
zoals iemand noteerde, "geen mening" is
aangekruist als nooit aan de betreffende
activiteit is deelgenomen.!

Bijna tweederde van de reacties geeft
een variëteit aan vernieuwende en
Deze voorkeuren legt het bestuur als de bruikbare ideeën en suggesties voor
nieuwe activiteiten. Opvallend veel voor
door de bewoners van Langstraat
jeugd en jong volwassenen, maar ook
gedragen oplossingsvoorstellen bij de
voor (kook- of wijn)workshops, high
gemeente neer.!
Opvallend veel opmerkingen over ons
tea's, film- of EK/WK-avonden e.d.
gedrag als bewoners. Één bewoner
Op dit moment is nog niet bekend
Ruim tweederde geeft ook aan dat zij
beschreef scherp en kernachtig een
wanneer de afspraak met Heintjes is. We (nu of op korte termijn) actief inzetbaar
oplossing voor het rijgedrag: “Wij denken
houden jullie via de Nieuwsbrief op de
(willen) zijn als vrijwilliger.!
dat wanneer wij als buurtbewoners gewoon
hoogte van de ontwikkelingen.!
30 km/u gaan rijden het gros van de
Ook zonder uitzondering veel positieve
problematiek is opgelost.” Ook veel
en lovende reacties over de Nieuwsbrief.
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Met veel suggesties voor nieuwe
onderwerpen. Suggesties voor
interviews met nieuwe inwoners, voor
een persoonlijke noot, bijv. door
(oud)Langstraatenaar met hobby's,
herinneringen en dergelijke. Ook
aankondigen van kinderactiviteiten en
praktische informatie over het wonen in
Langstraat, zoals nieuwe bedrijfjes,
informatie over aardappels/uien
“lezen”, tuin- en onderhoudtips;!

kunnen noteren. Jan Schaap (voormalig
eigenaar van een schildersbedrijf!) heeft
inmiddels advies gegeven voor het beste
resultaat.!

Het bestuur organiseert binnenkort een
avond om de ideeën en suggesties
verder uit te werken. Als je ideeën en
suggesties hebt genoteerd of hebt
aangegeven als vrijwilliger mee te willen
doen krijg je daarvoor een uitnodiging.!

!

De bedoeling van die avond is de
“ideeënmakers” (er zijn immers veel
overlappende ideeën) in contact te
brengen en die ideeën tot nieuwe
activiteiten te smeden. !
Voor alle duidelijkheid: dit betekent niet
dat we andere activiteiten schrappen.
We maken een breder aanbod dat meer
mensen aanspreekt en uitnodigt actief
deel te nemen.!

25 jaar De Keet!
Zoals al in de vorige Nieuwsbrief is
verteld bestaat De Keet dit jaar 25 jaar.!
Bij het feest dat we op zaterdag 30 juni
2012 willen organiseren willen wij ook
graag “oud-Langstraeters” uitnodigen. !
Heb je namen en adressen van die oudLangstraeters? Laat het ons weten!!
Heb je ideeën of wil je mee organiseren?
Laat het ook weten!!
Samen maken we het tot een succes!!

Onderhoud Keet!
Na het onderhoud van het
schilderwerk afgelopen najaar staat nu
de binnenkant van De Keet op de
agenda.!
De exacte planning is nog niet bekend,
maar zodra het weer het toelaat gaat het
onderhoud aan de binnenkant van start.!
Frans van den Bos is de contactpersoon
voor dit onderhoud. Hij heeft tijdens de
ALV een flinke lijst van vrijwilligers

Maart 2012

Langstraats Museum
exposeert in De Keet!
Vijf mei bevrijdingsdag. Op deze dag
stelt de 15 jarige Floris van Gils zijn
collectie legerspullen ten toon in ons
buurthuis. !
Zijn collectie, die hij normaal op zolder
als museum heeft, is veelomvattend.
Naast documenten en voorwerpen uit
de Tweede Wereldoorlog ook veel
uniformen, emblemen enz. van het
Nederlandse Leger van na de oorlog. !

!
!
!
!
!
!
!

Floris bij een deel van zijn collectie!

De Keet verandert voor een dag in een
heus museum. Floris, die al verzamelt
sinds de basisschool, heeft in de loop
van de jaren een mooie verzameling
opgebouwd. Die verzameling zal op 5
mei voor iedereen te bezichtigen zijn. !
Onder de objecten van de Tweede
Wereldoorlog zijn ook enkele Flakkeegerelateerde spullen, zoals een Eilanden
Nieuws en een reisvergunning. Floris
kan en zal u de geschiedenissen achter al
deze objecten vertellen, zodat de
geschiedenis tot leven komt. !

!
!
!
!
!
!
!

Een deel van de uniformcollectie met in het midden het
uniform van de Binnenlandse Strijdkrachten!
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De oud dienstplichtig soldaat herkent
veel uit zijn diensttijd, net als degenen
die de 2e Wereldoorlog nog hebben
meegemaakt. Maar ook voor de
bezoeker die dit alles niet heeft
meegemaakt en zich nooit hierin heeft
verdiept is het de moeite waard. !
De expositie is te bezichtigen van 13:00
uur tot 16:00 uur. De toegang is gratis,
een gift voor het museum wordt erg op
prijs gesteld. Wij hopen op uw komst! !

Klaverjas Top - 5!
1.

J. Tiggelman

5.310

2.

T. Zuiderwijk

5.218

3.

F. Van den Bos

5.029

4.

P. Kats

4.886

5.

E. Kik

4.850

!

Nieuwsbrief via de
mail?!
De Nieuwsbrief bestaat nu een klein
half jaar en de resultaten van de
buurtenquete geven aan dat het in een
behoefte voorziet.!
Vanuit de buurtenquete zijn heel veel
positieve reacties gekomen en zijn veel
suggesties voor onderwerpen gedaan.
Deze en de vorige Nieuwsbrief zijn al
“gegroeid” naar 4 pagina’s, met de
suggesties wordt dat mogelijk nog meer!!

!

Natuurlijk zijn wij als bestuur heel blij
met deze positieve reacties, want de
Nieuwsbrief is er voor de buurt en de
bewoners!!
Niet alle geluiden waren positief, in een
aantal gevallen is de Nieuwsbrief niet
ontvangen. Dat is voor een deel op te
lossen door de Nieuwsbrief ook digitaal
te versturen: leden die de beschikking
hebben over een internetverbinding en
een emailadres krijgen de brief dan
thuisgestuurd. Ook kan de Nieuwsbrief
op de website worden geplaats en zo een
soort archief vormen.!
Als je de Nieuwsbrief via de email wilt
ontvangen maar je emailadres is niet
bekend bij de Belangenvereniging, stuur
dan even een mailtje!!
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Activiteiten in april:!
Datum

Tijdstip

Activiteit

Contactpersoon

Telefoon

Woensdag 4 april 2012

19:00 uur tot 21:15 uur

Yoga

SWO

641344

Dinsdag 10 april 2012

19:30 uur tot 21:30 uur

Creaclub

Sjaan Bakelaar/Lia Bakelaar

Woensdag 11 april 2012

19:00 uur tot 21:15 uur

Yoga

SWO

Vrijdag 13 april 2012

20:00 uur tot 23:00 uur

Klaverjassen

Frans van den Bos

Zaterdag 14 april 2012

15:30 uur tot 18:00 uur

Koninginneborrel

Rolf Grielen

630940

Woensdag 18 april 2012

19:00 uur tot 21:15 uur

Yoga

SWO

641344

Vrijdag 20 april 2012

20:00 uur tot 23:00 uur

Bingo

Jeanet Leroy

632846

Maandag 23 april 2012

20:15 uur tot 22:00 uur

Bestuursvergadering

Bestuur

632059

Dinsdag 24 april 2012

19:30 uur tot 21:30 uur

Creaclub

Sjaan Bakelaar-Lia Bakelaar

Woensdag 25 april 2012

19:00 uur tot 21:15 uur

Yoga

SWO

632235/632092
641344

632235/632092
641344

Inleveren spullen rommelmarkt!
Staat de jaarlijkse Grote Schoonmaak weer voor de deur? U kunt uw overbodig geworden spullen inleveren voor de
jaarlijkse Rommelmarkt van Langstraat die op zaterdag 2 juni 2012 plaatsvindt. !
Dat kan bij De Keet tijdens de borreluurtjes op zaterdag 14 april 2012 en op zaterdag 12 mei 2012. Andere mogelijkheden zijn
donderdag 31 mei 2012 en vrijdag 1 juni 2012. U kunt ook telefonisch een afspraak maken om de spullen in te leveren. Bel
daarvoor naar Jeanet Leroy (0187-632846). U kunt zich ook bij haar melden als u tijdens de Rommelmarkt als vrijwilliger wilt
helpen.!
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Belangen Langstraat e.o.!
Dit is de officiële naam van de
Belangenvereniging zoals die in de
statuten is opgenomen. De vereniging is in
1983 opgericht en had haar eerste
Algemene Ledenvergadering op 25
november van dat jaar.!
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Bestuur!
Rolf Grielen — Voorzitter
Dirk Bal — Secretaris
Piet Leroy — Penningmeester
Yvonne Brunt — Lid
Frans van den Bos — Lid
Vrijwilligers:

De doelstelling van de Belangenvereniging is “het zonder enige
politieke binding behartigen van de belangen van de leden als ….
eigenaren en/of bewoners van woningen in en rondom het dorp
Langstraat”. !

Lia Bakelaar, Goof Bakelaar, Sjaan Bakelaar, Henk Kreeft, Jeanet
Leroy, Robby Leroy, Mike Osseweijer, Dolf Steyn, Marina Steyn.

De vereniging heeft het verenigingsgebouw “De Keet” in eigendom.
Het verenigingsgebouw is in 1986 - 1987 verworven en door de
bewoners zelf geplaatst en ingericht. Het gebouw staat op
gemeentegrond en beschikt over speeltoestellen voor kinderen en
een klein trapveld.!

Belangenvereniging Langstraat e.o.
Langstraat 28
3256 AM ACHTHUIZEN

De Belangenvereniging organiseert zelfstandig of in samenwerking
met de Stichting Welzijn Oostflakkee (SWO) diverse activiteiten
voor haar leden en voor de bewoners van Langstraat. !

Contactinformatie!
Dirk Bal, telefoon 0187 - 632 059
Verenigingsgebouw “de Keet”.
Beatrixstraat 22
3256 AA ACHTHUIZEN
Telefoon 0187 - 632 030
Website: www.dekeetlangstraat.nl
E-mail: info@dekeetlangstraat.nl
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