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Activiteiten in maart
4 en 18 maarft Creaclub om 19:30 uur

5,12,19 en 26 maarh Yoga om 19:00 uur
en 20:15 uur
7 maarh Klaverjassen om 20:00 uur
8 maarh Mossel-borreluurtje om 17:30

uur
28 maarh Bingo om 20:00

april: Creaclub om 19:30 uur

2,9, \6,23 en 30 april: Yoga om L9:00 uur
en 20:15

uur

4 april: Klaverjassen om 20:00 uur
5

Daarom brcrlgen w€ rle frequentre
waarin de I...ieuwsbrit'l verschijnt terug
naar één ke.'r per twec maanderr.

Bestuurspraet
Rommelmarkt 14 iun i

201,1

De voorberciding €Ír t'rrganisatit' van
onzejaarlijkse Romrïr('lmarkt bii De Keet

uur

Activiteiten in april
L, 15 en 29

altijd met als gevolg (,en wit vlal-. in de
Nieuwsbrier. Dat vinrlen we jarlrneq
maar bliikt lrelaas niet te vermi;r1en.

april: Borreluurtje om L5:30 uur

verloopt de laatste jar..'n stt'eds
moeizamer. Zo is er afi;elopen

j.r

ar

onvoldoende publicitcit ve'rkreE;en en
dus eerl lager bezoekersaarrtal erl een
lagere opbrengst. Dit jaar versterken we
de publiciteit do,rr kranten,
nieuwsbriev€Ít Vc1Ír andere rlorpsradcn
en buu rtlink in tr'' zetten.
De opbrengsten ,taarvan zijn na melijl<

Nieuwsbrief voortaan
tweemaandeliiks.

..

Dat het niet eenvoudig is iedere maand
een volle Nieuwsbrief te maken wisten
IAr€...

Gebrek aan kopij is deels wel op te
vangen met foto's. Maar dat lukt niet

heel bt'iangrijk voor ons al*- verenigilrg.
Ze dta,gen voor ceÍl heel gr-tie[ deel bii
aan de iruidige E,'zonde fin,rnciële
situatit vàrl onZt, Belangen \,'erenigini:.

En die gezonde tirranciële.ituatie is rveer
essentir,el voor hct blijv€rt«J taag houcJen
van de' iaarlijkse contributi(, en
dergel iike.

I,l rttlstr .l.rt qr"u..
,riti liti:itr,,n rti lir.rrrrtlrrris I)r

lr,trq't.

Maar het ztjn vrijwel altijd dezelfde
mensen die de voorbereiding en
organisatie van de Rommelmarkt op zich
nemen. Ook dit jaar is er weer dringend
behoefte aan hulp bij die voorbereiding,

met Greenet. Uiteindelijk heeft Greenet
zeer recent een update gegeven. Zlj
hebben aangegeven o.a. bezig te zrjn met
een andere provider c.q. meer in eigen
hand te nemen. Dat voeren ze binnenkort

organisatie en bemensing van de

als pilot in Flevoland uit.

Rommelmarkt.
Daarom deze dringende oproep voor
vrijwilligers! HeIp ons:

.

met het beschikbaar stellen van
opslagruimte van ingeleverde spullen

o het sorteren en zonodig schoonmaken
van ingeleverde spullen.

o met het opzetten en weer afbreken van
de tenten.

o met het inrichten en weer opruimen
van de verkooptafels in De Keet.
o met het bemensen van stands voor
verkoop of activiteiten.
Wil je helpen? Meld je dan aan bij |eanet
Leroy.

Overigens: het inleveren van spullen
voor de Rommelmarkt kan op 5 april
tijdens het borreluur§e.

Voortgang snel
internet
Het is de afgelopen maanden stil
geweest in de communicatie over de
initiatieven en acties voor snel internet

in Langstraat.
De oorzaak daarvoor ligt in de vele
vergeefse pogingen om contact te krijgen
2

Daarop heeft de werkgroep aan Greenet
aangegeven meer duidelijkheid te willen.

Daarbij hoort een concrete uitwerking
van de vragen die inmiddels 4 maanden
geleden zijn gesteld tijdens de

voorlichtingsavond en een uitwerki^g
van de zogenaamde businesscase met de
mast in Achthuizen.
We houden jullie op de hoogte!

Wi nclnrolens
Het is jullie vast en zeker niet ontgaan:
er is in zowel de eilandelijke als de
landeliike pers veel te doen over de

windmolenplannen.
Op dinsdag2S februari is een
vertegenwoordiging van de
Belangenvereniging bij een door 3MO
georganiseerde bijeenkomst voor de
dorpsraden geweest.
Behalve het uitwisselen van zienswrjzen
en meningen is daar gesproken over een
mogelijk gezamenlijke actie naar de
gemeente.

Op 13 ma afi201,4 houdt de
gemeenteraad namelijk een hoorzitting
over de structuurvisie windenergie. 3MO
spreekt daar haar zienswijze in en ook
enkele dorpsraden maken gebruik van
die mogelijkheid.
N icrrztrs ltrie.f

Lmtgstrnnt

Het besfuur van de Belangenvereniging
zal geen gebruik maken van de
mogelijkheid tot inspreken.
Wel is ingestemd met onderstaande
gezamenlijke standpunten die de
aanwe zige vertegenwoordi gers van
dorpsraden en belangenverenigingen
hebben bepaald:

. aandringen op uitstel van het besluit
gezien de snelle ontwikkelingen op
gebied van windernergie

. onderzoek naar de veiligheid uitvoeren
gezien het noodlottige ongeval in het
afgelopen najaar en (zeer) recente
incidenten met windmolens in zowel

binnenland als buitenland

. bii plaatsi.g de afstand tot woningen
op minimaal 2.000 meter stellen

Nieuw ]:estuurslid
ge zocht
Rolf Grielen heeft te kennen gegeven
tijdens de volgende Algemene
Ledenvergadering te stoppen als
bestuurslid en voorzitter.
Na drie zittingsperiodes van 7 jaar vindt
hij het tijd om te stoppen. Het bestuur is
daarom op zoek naar versterking.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen met secretaris Annemieke
Lemaire of met een van de andere
bestuursleden.

LInnrt I nptril 2014

Voetbaltoernooi?
Er ziin plannen om op 3 mei 2014 een
klein en vooral gezellig en pleziertg
voetbaltoernooi te organiseren.
De teams bestaan uit maximaal 5 mensen
en moeten zijn samengesteld uit
kinderen en (groot)ouders. Kijk in de
volgende Nieuwsbrief voor meer

informatie.

Algenrene
Ledenvergacleri ng
De datum voor de Algemene
Ledenvergadering is vastgesteld op

vriidagavond 2 mei 2014.
De vergaderstukken vallen omstreeks 20
april bij de leden in de brievenbus.

Be zoek

\,vethoucler

Een veÉegenwoordiging van het
bestuur heeft vorig iaar een gesprek

gehad met wethouder Arend-fan van
der Vlugt.

Hij heeft bij die gelegenheid aangegeven
graag een keer bij een vergadering aan te
schuiven. Op donderdag2T maart20'1,4 is
dat moment. Bespreekpunten zljn o.a.
huur van het terrein waarop de Keet
staat, de verkeerssituatie, snel internet,
de verbouwplannen van de keuken en de

verlichting bij de Keet.
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Kip - €h, haan - ik heb ie
Het begon met een What's appje van
mijn echtgenoot: "Hoeveel kippen

haddenwtj?" We hadden dus bezoek, in
de vorm van één kip die gezellig aan de
buitenkant van het hek mee liep te
scharrelen met onze 3 eigen kipjes.
Thuisgekomen hebben we als eerste
oplossi^g het beestje in een hoek
gedreven, opgepakt en achter de
omheining geplaatst, met idee dan later
wel eens uit te zoeken wie van onze
buren een stuks pluimvee miste. Maaq,
zoals dat gaat, de dagen regen zich
aaneen...

Enfin, een week later staan we in de
keuken ons ontbiiqe te maken en Nico
merkt op: "F{ré, er is iemand dichterbij
met een haan gekomen". Ik kreeg een
vaag idee en stak mijn hoofd buiten de
tuindeur. "Ik weet wel wie dat is, met die
haan". Want een rnreliswaat nog
bescheiden, maar toch onmiskenbaar
kraaitje klonk uit ons kippenhok.
Een paar dagen later kwam ik er

eindelijk toe om eens wat buren langs te
lopen. En inderdaad kon een buurman
beamen dat onze kip één van zljn
haantjes was. De voortvluchtige is
daarop op basis van het
uitwisselingsverdrag overgedragen aan
de relevante autoriteiten.

Mijn moeder heeft overigens ook ooit
gedacht dat ze koekkoek ging omdat ze
plotseling een kip meer had. Vijf keer
overgeteld, maar echt: er was een kip
teveel. Later bleek dat de hond van de
buren ztch aan haar kippen had
vergrepen. De berouwvolle buurman
had snel vervangende kippen
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aangevoerd, maar verkeerd geteld.

Langstraat 62-a, 3256

AM ACHTHUIZEN

Beatrixstraat 22, 3256

AA ACHTHUIZEN

URL: www.langstraat-dekeet.nl
D4 : i nfo@l
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