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December 2021 

Nieuws vanuit het bestuur 

Wat ziet het dorp er sfeervol uit met alle kerstversieringen en verlichting. We maken het 
allemaal gezellig thuis, want helaas zitten we in een lockdown tot half januari. Dit betekent 
dat we ook dit jaar weer niet kunnen gaan klokluiden op oudejaarsdag en ook de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van zaterdag 8 januari komt te vervallen. Wij vinden dit ontzettend 
jammer natuurlijk. De ALV van 7 februari staat nog wel op het programma en we hopen van 
harte dat die wel doorgang kan vinden.  

 

Inloopavonden 

We hebben een aantal goede gesprekken gevoerd met dorpsbewoners die naar de 
inloopavonden zijn gekomen. Voornamelijk werd op deze avonden gesproken over het 
voorgenomen plan van Marrekrite om een fietspad aan te leggen vanaf Rufus over de dijk en 
via het weiland naar ons dorp. Een deel van de dorpsbewoners maakt zich zorgen over de 
aanleg van dit fietspad en jullie zijn al geïnformeerd over de handtekeningenactie die is 
gestart. Dat dit onderwerp leeft in ons dorp, hebben wij ook gemerkt aan de e-mails die 
hierover zijn binnengekomen. Zoals meestal voor elk plan het geval is, geldt ook hier dat er 
zowel voor- als tegenstanders zijn voor dit plan. Waar we het gelukkig wel allemaal samen 
over eens zijn, is dat de Swettepoelsedyk een gevaarlijke weg is. Het verkeersluw maken van 
deze weg staat bij de meesten hoog op de lijst. De komende dagen wordt alles verzameld aan 
handtekeningen, e-mails en appjes en moeten we ons als dorp gaan beraden over de volgende 
stap. Uiteraard brengen wij jullie hiervan op de hoogte. 

 

Activiteitencommissie  

Om de decembertijd niet zomaar te laten voorbijgaan, kon er opgegeven worden voor een DIY 
pakket om een Kerststuk te maken. Mooi dat er op 26 tafels in het dorp een Kerststuk staat te 



stralen. Hieronder een aantal mooie resultaten. 
 

    
 
 

      
 
 

    
 

    
   

 
 
 
Veiligheidscommissie 
De AED herhalingscursus die in december gepland stond, is vanwege COVID doorgeschoven 
naar een nog nader te bepalen datum. Het is nu nog niet bekend of de nieuwe cursusgroepen 
die in januari staan gepland wel kunnen doorgaan. 
 
 



Samenlevingsschool Bloei  
Na de zomervakantie is Elisah van Zanden gestart als directeur op samenlevingsschool Bloei. 
Na bijna 5 jaar werkzaam te zijn geweest als directeur van twee basisscholen in Oosterzee en 
Echtenerbrug is Elisah nu werkzaam in Terherne.  
Elke maand komt er een nieuwsbrief uit. Vind je het leuk om deze via de e-mail te ontvangen? 
Stuur een mailtje naar directie.bloei@cbo-meilan.nl. Je leest dan meer over alles wat er op 
de school wordt gedaan. 

 
Busdienst Arriva 
Vanaf 9 januari verandert de dienstregeling van lijn 95. Er gaan minder bussen rijden. Na de 
meivakantie van 2022 wordt het aantal ritten nog verder verminderd. Raadpleeg 
www.arriva.nl voor verdere informatie. 
 
 
Wij wensen jullie allemaal veel sterkte met alle COVID-perikelen, hele fijne feestdagen en 
hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid in het nieuwe jaar! 
 
Bestuur Plaatselijk Belang 
Marga en Linda 
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