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

Rommelmarkt
Op zaterdag 1 juni
2013 hebben we
weer een
rommelmarkt,
inclusief een nieuwe
activiteit!

Nr. ,

borreluurtje of bij
Jeanet Leroy
Kijk op pagina 2

Spullen inleveren
kan tijdens het

Van het bestuur
Een nieuwe
rubriek: informatie
van het bestuur.

Nr. 16, april 2013

vergaderingen wordt
besproken en besloten
Kijk op pagina 2

Zodat jullie als
leden op de hoogte
blijven van wat er
zoal in het bestuur
en tijdens de

Lees verder op pagina 1

U bent van harte uitgenodigd! Voor
meer informatie: www.kijkbijdeboer.nl.

Het Waterschap Hollandse Delta heeft
half maart de borden geplaatst die de
verplichte rijrichting voor het
vrachtverkeer regelen.

Algemene Leden
Vergadering

Het vrachtverkeer wordt nu via de
Heintjesweg en de Zandweg om de kern
Langstraat heen geleid.

Op vrijdag 26 april 2013 is in De Keet
de Algemene Ledenvergadering 2013.
De leden van de Belangenvereniging
worden van harte uitgenodigd deel te
nemen aan deze vergadering.

Het lijkt effect te sorteren: daarna is nog
een enkele vrachtwagen gesignaleerd in
Langstraat….
komen. In Achthuizen nemen de
volgende bedrijven deel:

Het cluster “Kijk bij de boer” uit
Achthuizen laat weten dat op maandag • Fam. Hameeteman, Vroonweg 4,
1 april (2e Paasdag) verschillende
buxuskwekerij.
agrarische bedrijven hun deuren
openen zodat u een kijkje kunt nemen. • Fam. Van Oorschot, Heintjesweg 2,
akkerbouwbedrijf.
Een mooie gelegenheid om hierover in
uw directe omgeving meer te weten te
• Fam. Vollebregt, Grote Bloksedijk 2,
veehouderij - akkerbouwbedrijf.
April 2013

Op vrijdag 26 april 2013 is er weer de
jaarlijkse ledenvergadering vande
Belangenvereniging Langstraat e.o.

Ook in de omgeving van Herkingen en
Sommelsdijk openen verschillende
agrarische bedrijven hun deuren.

Verplichte rijrichting
vrachtverkeer
gerealiseerd

Kijk bij de boer

Algemene Ledenvergadering

Binnenkort ontvangen alle leden de
agenda voor deze vergadering het
verslag van de vorige vergadering in de
brievenbus. Behalve een
verantwoording van de activiteiten van
het afgelopen jaar geeft het bestuur ook
inzicht in de plannen voor het komende
jaar en komende activiteiten.
Als je zelf agendapunten wilt indienen
dan kan dat: stuur ze voor 10 april 2013
aan de secretaris Annemieke Lemaire.
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Van het bestuur...
Met ingang van deze Nieuwsbrief zet
het bestuur een kort overzicht van
lopende actiepunten en plannen in de
Nieuwsbrief.
Daarmee wil het bestuur het inzicht van
de leden en andere geïnteresseerden in
de Belangenvereniging vergroten.
Lopende actiepunten zijn:
• Taakverdeling bestuursleden;
• Reservering huur Keet via website;
• Onderhoud binnenruimte De Keet;
• Actualiseren verenigingsstatuten;
Nu de herindeling een feit is en we
onderdeel zijn van de nieuwe gemeente
Goeree-Overflakkee komt er ook een
nieuwe samenwerking. De gemeente
toont daarin initiatief: het bestuur heeft
een uitnodiging ontvangen voor de
kennismakingsbijeenkomst op 20 maart
in Ooltgensplaat.
Kees van Wuyckhuyse en Rolf Grielen
zijn naar deze bijeenkomst geweest en
hebben daar een positieve indruk
overgehouden. De gesprekken waren
levendig en er werd goed geluisterd
naar de ideeën en ervaringen van de
aanwezigen. Vragen zijn genoteerd, met
de toezegging dat iedere deelnemer
binnen vier weken een verslag van de
bijeenkomst ontvangt waarin ook zoveel
mogelijk de vragen zijn beantwoord.
Het gemeentebestuur gaf nadrukkelijk
aan het gesprek met de bewoners na te
streven en daarvoor ook de tijd te
nemen.
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Zo is het bestuur uitgenodigd voor een
afspraak met wethouder Arend-Jan van
der Vlugt. Hij is verantwoordelijk
wethouder voor onder andere de kern
Langstraat.

Rommelmarkt
Op zaterdag 1 juni 2013 houden we
weer de traditionele Rommelmarkt in
en om De Keet.
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In 99 van de 100 gevallen zal het op deze
manier plezierig kunnen worden
opgelost.
Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u
de bestuurder ‘van dienst’ benaderen. In
het activiteitenschema kunt u vinden
wie de sleutelhouder voor iedere
verhuur is.

Jeu de Boules

Inleveren van spullen voor de
Vorig jaar zijn we gestart met jeu de
Rommelmarkt kan tijdens de
boulesavonden, dit jaar gaan we er
borreluurtjes in april en mei, of bij Jeanet vanaf half mei weer mee starten!
Leroy. Wel even bellen: 632846.
De avonden waren vorig jaar erg
Dit jaar hebben we een nieuwe activiteit: succesvol, ondanks het weer dat niet
onder begeleiding van enkele trainers
altijd meewerkte… Overigens spelen we
van Handboogsportvereniging De
ook dit jaar weer “gewoon” op het gras.
Hockendam uit Oud-Beijerland kunnen Niet ideaal, maar het heeft zeker zijn
bezoekers zelf enkele pijlen schieten.
charme! We blijven proberen om een
passende baan of banen te realiseren,
maar dat is in deze economisch barre
tijden geen eenvoudige opgave...
De verhuur van De Keet is een
noodzakelijke bron van inkomsten
voor de Vereniging. Vooraf wordt met
de huurders duidelijk afgesproken
Afgelopen maand is er weer veel werk
welke beperkingen er aan de verhuur
verzet voor het noodzakelijke
zitten.
onderhoud van De Keet.

Verhuur Keet

Onderhoud Keet

Desondanks kan het toch gebeuren dat
een omwonende overlast heeft van de
verhuur. In dat geval adviseren we de
volgende stappen:
• Benader de verhuurder zelf. Vraag na
wie de leiding heeft en ga rustig met
die persoon in gesprek.
• Wacht niet te lang en ga er vanuit dat
de overlast niet met opzet is
veroorzaakt.

Het opberghok achterin heeft een
stevige schoonmaakbeurt ondergaan. Er
is nu weer ruimte om materiaal op te
bergen. Verder is een begin gemaakt met
het schilderwerk aan de binnenkant
(kozijnen, muren). Op zaterdag 20 april
is er weer een onderhoudsronde, van
09:00 tot 12:30 uur. Wil je helpen? Laat
het even weten aan Peter Rozenbrand of
Kees van Wuyckhuysen.

Bijdragen aan deze Nieuwsbrief.
Aan deze Nieuwsbrief is meegewerkt door: Annemieke Lemaire, Otto Vollebregt en Rolf Grielen. Een artikel of foto’s aanleveren voor in de
Nieuwsbrief? Mail voor de 15e van de maand naar Rolf Grielen: r.grielen@solcon.nl. Op hetzelfde emailadres kun je ook laten weten dat je
de Nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen.
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Activiteiten deze maand:
Het overzicht van de komende activiteiten, per week weergegeven en met informatie. De groene velden geven aan dat deze
activiteit nog niet vast staat. De rode velden laten zien dat daar nog vrijwilligers voor gevraagd worden. De donkergrijze
velden geven aan dat De Keet dan niet voor algemeen toegankelijke verenigingsactiviteiten beschikbaar is. De data met oranje
achtergrond geven aan dat er die dag ook onderhoudsactiviteiten zijn.
1 april 2013
2 april 2013
3 april 2013
Wat? 2e PAASDAG
Crea-Club
Yoga
Tijdstip?
19:30 - 21:30
19:00-20:00/21:15
Wie?
Sjaan Bakelaar,
SWO (641344)
Lia Bakelaar

8 april 2013

9 april 2013

Wat?
Tijdstip?
Wie?
15 april 2013
Wat?
Tijdstip?
Wie?

Wat?

5 april 2013
6 april 2013
Klaverjassen
20:00 - 23:00
Frans v.d. Bos,
BARDIENST
Fred of Yvonne
Brunt
11 april 2013
12 april 2013
13 april 2013
Bingo
Gereserveerd
20:00 - 23:00
14:00 - 24:00 uur
Jeanet Leroy
Sleutel Kees van
Wuyckhuyse

10 april 2013
Yoga
19:00-20:00/21:15
SWO (641344)

16 april 2013
17 april 2013
Crea-Club
Yoga
19:30 - 21:30
19:00-20:00/21:15
Sjaan Bakelaar,
SWO (641344)
Lia Bakelaar

22 april 2013
Wat?
Tijdstip?
Wie?

4 april 2013

18 april 2013

19 april 2013

7 april 2013

14 april 2013

20 april 2013
ONDERHOUD

21 april 2013

Sleutel Peter
Rozenbrand

23 april 2013

24 april 2013
25 april 2013
26 april 2013
27 april 2013
Yoga
Vergadering
LedenvergaderingBorreluurtje
19:00-20:00/21:15 20:15 - 21:30
20:00 - 21:30
15:00 - 18:30
SWO (641344)
Bestuur
Bestuur
BARDIENST
Nico &
Annemieke
Lemaire
29 april 2013
30 april 2013
1 mei 2013
2 mei 2013
3 mei 2013
4 mei 2013
KONINGINNE
DAG

28 april 2013

5 mei 2013

Tijdstip?
Wie?
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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.
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”.
De vereniging heeft het verenigingsgebouw “De Keet” in eigendom.
Het verenigingsgebouw is in 1983 - 1984 verworven en door de
bewoners zelf geplaatst en in 1986 in gebruik genomen.
Het gebouw staat op van de gemeente gepachte grond en beschikt
over speeltoestellen voor kinderen en een klein trapveld.
De Belangenvereniging organiseert zelfstandig of in samenwerking
met de Stichting Welzijn Oostflakkee (SWO) diverse activiteiten
voor haar leden en voor de bewoners van Langstraat.
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Contactinformatie
Belangenvereniging Langstraat e.o.
Langstraat 62-a, 3256 AM ACHTHUIZEN
Verenigingsgebouw “de Keet”,  0187 - 632 030
Beatrixstraat 22, 3256 AA ACHTHUIZEN
URL: www.langstraat-dekeet.nl

: info@langstraat-dekeet.nl

Bestuur
Rolf Grielen
Annemieke Lemaire
Piet Leroy

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

0187 - 630 670
0187 - 795 069
0187 - 632 846

Dirk Bal
Frans van den Bos
Peter Rozenbrand

Lid
Lid
Lid

0187 - 632 059
0187 - 632 171
0187 - 632 146

Kees van Wuyckhuyse

Lid

0187 - 632 030
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1 Juni 2013 rommelmarkt in en nabij de Keet in Langstraat

Rommelmarkt Keet
Op zaterdag 1 juni 2013 organiseert de
belangenvereniging Langstraat een
rommelmarkt in en nabij de Keet aan de
Beatrixstraat 22 in Langstraat van 10:00 tot 15:00
uur.
De opbrengst van deze markt is bestemd voor
het onderhoud van het verenigingsgebouw “de
Keet”.

Wat kunt u hier verwachten
• Rommelmarktspullen
• Enveloppen trekken
• Grabbelton
• Boodschappenmand (raden naar het bedrag)
• Groenten zoals: radijs, sla, uien, tomaten, komkommer
• Sjoelen
• Darten
• Handboogschieten
• Workshops
• Vers gerookte kipfilet en vers gebakken kibbeling
Natuurlijk is er ook aan de inwendige mens gedacht en is er iets te drinken en te eten.

Inleveren spullen
Heeft U zelf ook nog overtollig speelgoed of huisraad op zolder of in de schuur staan?
Bijna alles is welkom behalve: meubels, kleding en computer, audio- en
videoapparatuur. Dan kunt U het brengen op zaterdag 27 april en zaterdag 25 mei
tijdens het borreluurtje van 15:00 tot 17:30 en ook op vrijdagavond 31 mei vanaf 19:00
tot 21:30 uur.
Of bel even om een afspraak te maken naar Jeanet Leroy 632846.
We hopen dat veel belangstellenden de weg naar de Langstraat weten te vinden!
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