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

SWO is FIER
De SWO heeft
het bestuur laten
weten dat de
bestuurlijke fusie
die in 2008 is
ingezet op 28 juni
2013 is gevolgd
door de
organisatorische
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fusie. De SWO gaat
vanaf dat moment
door als

Dieren in de omgeving...

Kijk verder op pagina 2

Kijk voor de foto’s op pagina 2.

We wonen in een mooie omgeving die ons
bovendien met enige regelmaat verrast met
mooie momenten met dieren. Zoals de foto
hiernaast waar een buizerd te zien is die
probeert een haas (mogelijk met jongen) te
verschalken. Heb je ook van zulke foto’s?
Laat het ons weten!

Laatste Nieuwsbrief
van het seizoen

Dieren in de
omgeving

Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief
van dit activiteitenseizoen, weliswaar
door drukte en laatste moment nieuws
later dan gebruikelijk.

We zien ze allemaal met regelmaat, die
dieren die in het wild om “onze
achtertuinen” leven. Roofvogels,
fazanten, hazen en als je vroeg op bent
en geluk hebt zoals Jeanet Leroy
onlangs, een ree.

We gaan er wat de Nieuwsbrief betreft
een maandje tussenuit. Eind augustus
komt de volgende Nieuwsbrief uit, met
de activiteitenplanning voor het
komende seizoen.
Op dit moment weten we nog niet
precies op welk moment in september
we de seizoensopening doen en of we
dat met een barbecue of iets anders
doen. We houden jullie van de
ontwikkelingen op de hoogte!
We wensen je voor nu een heel fijne
vakantie toe of, als je al geweest bent,
een stralend zonnige zomer in en om
ons eigen mooie dorp! Geniet ervan!

Het bracht ons op het idee om ook eens
foto’s daarvan te plaatsen en lezers op te
roepen ook de foto’s die zij hebben in te
sturen.
De foto’s die je bovenaan op de
volgende pagina ziet zijn, naast de al
genoemde ree in het tarweveld van
Antoon van Vugt,van een (verliefde?)
koe en stier in het natuurgebied van
Staatsbosbeheer en, in het weiland van
Antoon van Vugt, een kiekendief (♀).
Heb jij ook mooie foto’s van de dieren in
onze omgeving, mail ze dan naar ons!

Het bestuur.
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Observaties van een
bewoner
Annemieke Lemaire deelt haar
observaties van de (dieren) wereld om
ons heen
Mooi, de foto’s in deze nieuwsbrief.
Leuk ook hoe je al die beestjes tegen
kunt komen tijdens een fiets- of
wandeltochtje in de buurt, en soms zelfs
starend uit je eigen keukenraam.
Hoewel het voor de gemiddelde
‘overlander’ ook verwarrend kan zijn, al
die natuur.
Sinds we naar Langstraat zijn verhuisd,
genieten we van de ruimte en het groen
om ons heen. Met kinderlijk plezier
spotten we hazen, fazanten en buizerds
en alles wat nog meer op ons pad komt.
Het wonderlijke geschreeuw dat de
eerste lente iedere avond in de
schemering bovenuit een hoge boom
tegenover ons huis kwam, heeft ons wel
een tijdje voor raadselen gesteld. Pas het
volgende seizoen kwamen we er achter
dat fazantenhanen die vleugels niet voor
de sier hebben.
Buizerds - of tenminste: die vogels
waarvan wij denken dat het buizerds
zijn - zijn hier vrij algemeen. Groot was
dan ook onze pret toen we voor de
eerste keer een ‘vreemde’ roofvogel
ontdekten. We konden hem met behulp
van Google determineren als een
kiekendief.
De zomer erop kwam Nico op een
avond enthousiast thuis: ik moest toch
eens ‘achterlangs’ naar huis rijden (over
de Kranendijk ipv door Achthuizen en
Langstraat). In het veld langs de
Provinciale weg kon je ’s avonds al de
hele week een familie kiekendieven zien
jagen.
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“Hoe weet jij dat het kiekendieven zijn?”
“Omdat die net als valkjes stil staan in
de lucht boven hun jachtgebied, had ik
op Internet gelezen”. Okay, weer wat
geleerd.
Dus de volgende dag reed ik ’s avonds
dus ‘achterlangs’, nieuwsgierig
uitkijkend naar dit wonder der natuur.
En inderdaad, aan de linkerkant kon je
een eindje van de weg af vier vogels
boven het veld zien hangen.
Thuisgekomen kon ik melden dat ik de
vogels ook gezien had. “Wel toevallig
hé, dat ze al de hele week ’s avonds in
hetzelfde veld jagen…”, peilde ik mijn
eega.
“Ja, dat vond ik ook al opvallend”.
“En ook bijzonder dat ze met het hele
gezin zo dicht bij elkaar jagen”.
“Ja, misschien dat de jonkies het nog
moeten leren”.
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wens van zowel gemeente als de
verschillende stichtingen.
Op vrijdag 28 juni 2013 is de fusieakte
getekend in het wijkcentrum aan de
Doetinchemsestraat in Middelharnis.
De nieuwe
stichting heeft een
nieuwe naam
gekregen die door
de medewerkers is
bedacht en een
nieuw logo:
Fier staat voor trots, trots op het eiland,
op de vrijwilligers, op ons werk, op onze
collega’s, op onze jongeren, ouderen en
peuters. Trots doet ook een appèl op
welzijn. Mensen die trots zijn op hun
eiland, buurt of omgeving zetten zich
daarvoor in en dat is hard nodig in onze
samenleving. De verschillende
onderdelen krijgen een apart logo:

Tot dit moment dacht ik dat Nico mij
had zitten voeren, maar nu bleek dat de
vier roofvogelvormige vliegers die de
boer gebruikt om andere vogels uit het
graan te houden, ook levensecht genoeg
zijn om homo sapiens voor de gek te
houden. :-D

SWO is FIER
geworden
In 2008 zijn SWO, Compaenen,
Peutereiland en later ook Stichting JAC
bestuurlijk gefuseerd.
Dat betekende dat de stichtingen
dezelfde directeur-bestuurder kregen,
dezelfde Raad van Toezicht en voor een
groot deel ook dezelfde statuten. Deze
fusie was bedoeld om de weg vrij te
maken naar een volledige fusie, een

Snel Internet in
Langstraat en
omstreken
In de vorige Nieuwsbrief maakten we
al kort melding van het onderzoek naar
de mogelijkheden voor snel(ler)
internet in Langstraat. Onderstaand
meer gedetailleerde informatie.
Op dit moment is de enige mogelijkheid
voor Internet in Langstraat ADSL. Door
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de grote afstand tot de wijkcentrale is de
verbinding helaas niet erg snel, en voor
Internetaanbieders is het niet rendabel
om nieuwe (glasvezel) kabel te leggen.
Met de Belangenvereniging zijn wij op
zoek gegaan naar alternatieven voor
echt snel Internet. Een veelbelovende
optie hebben wij gevonden bij Greenet,
een bedrijf dat een verbinding tot 50 Mb
kan realiseren in buitengebieden.
Hoe werkt dit?
• Vanaf een punt waar wel snel Internet
is wordt een draadloze
straalverbinding opgezet naar een
mast in het buitengebied.
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Wat is ervoor nodig om dit te
realiseren?
• Om het voor Greenet interessant te
maken om dit in Langstraat op te
zetten, zijn er tenminste 40 à 50
huishoudens nodig die meedoen.
• Via vraagbundeling wordt gekeken of
dit haalbaar is.
Wat zijn de kosten?
• Internet tot 50 Mb/s: € 39,95 per
maand.
• Internet tot 50 Mb/s + vaste telefonie:
€ 49,95 per maand.

• Vanaf deze mast wordt het Internet via • Eenmalige aansluitkosten: € 199,95
(€ 99,95 bij inschrijving via
4G techniek draadloos verspreid. Deze
vraagbundeling).
zender heeft een bereik met een straal
van ± 3 kilometer.
Hoe werkt de vraagbundeling?
Met
het
modem
van
Greenet
heeft
u
•
• Wanneer u interesse bent in een
thuis een Internetverbinding die
aansluiting, laat ons dit dan weten
vergelijkbaar is met een
door een email te sturen naar
glasvezelverbinding.
info@langstraat-dekeet.nl (u heeft op
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dat moment nog geen enkele
verplichting).
• Bij voldoende interesse wordt de
vraagbundeling gestart bij Greenet;
via de website van Greenet kunt u dan
aangeven dat u interesse heeft (ook
dan heeft u nog geen enkele
verplichting; het inschrijven op de
vraagbundeling is geheel vrijblijvend).
• Wanneer voldoende mensen hebben
ingeschreven op de vraagbundeling,
kunnen de contracten getekend
worden en gaat Greenet van start om
het netwerk aan te leggen.
• Greenet kan -indien gewenst- de
overstap regelen van uw oude
internetprovider en telefonieaanbieder
(met behoud van nummer).
Kortom, heeft u interesse in snel
Internet, laat ons dit dan weten door een
email te sturen naar info@langstraatdekeet.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u
die ook via dit adres stellen.

Impressie van bereik met dank aan Kees van Wuyckhuyse.

Bijdragen aan deze Nieuwsbrief.
Aan deze Nieuwsbrief is meegewerkt door: Annemieke Lemaire, Jeanet Leroy, Kees van Wuyckhuyse, Nico Lemaire 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.
Juli 2013
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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 datumaanduiding met oranje achtergrond geeft aan dat er
die dag ook onderhoudsactiviteiten zijn.

01 juli 2013

02 juli 2013

03 juli 2013

04 juli 2013

05 juli 2013

06 juli 2013

07 juli 2013

09 juli 2013
Jeu de Boules
19:00 - 21:00
Rolf Grielen
15 juli 2013
16 juli 2013
Kopij
Nieuwsbrief

10 juli 2013

11 juli 2013

12 juli 2013

13 juli 2013

14 juli 2013

17 juli 2013

18 juli 2013
Gereserveerd

19 juli 2013

20 juli 2013
Gereserveerd

21 juli 2013

16:00 - 21:00
Sleutel Kees van
Wuyckhuyse

09:00-24:00
Sleutel
Annemieke
Lemaire
26 juli 2013
27 juli 2013

08 juli 2013

22 juli 2013

23 juli 2013
Jeu de Boules
19:00 - 21:00
Rolf Grielen
29 juli 2013
30 juli 2013
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24 juli 2013

25 juli 2013

31 juli 2013 01 augustus 2013 02 augustus 2013 03 augustus 2013 04 augustus 2013
Bestuurs
vergadering
20:15 - 21:30
Bestuur
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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 — Voorzitter
Annemieke Lemaire — Secretaris
Piet Leroy — Penningmeester
Dirk Bal — Lid
Peter Rozenbrand — Lid
Kees van Wuyckhuyse — Lid
Vacature — Lid
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