
Dagboek van het project ‘Van rommel naar trommel’ in Elsloo
Een globaal chronologisch overzicht van de voorbereiding, activiteiten en evaluatie.

September/oktober 2018
het projectidee besproken in de bestuursvergadering van Plaatselijk Belang en positief besloten dit te willen
gaan organiseren.
Informatiebijeenkomst bijgewoond in gemeentehuis, aanvraagformulieren ingevuld en ingediend met het 
geschreven projectplan en elevator pitch houden op 11 oktober in het gemeentehuis.

December 2018
Kopij in ‘t Else Blattien, het dorpsblad   03-12-2018   
Plannen en aanvragen uit Elsloo? 
We hebben geen idee, zijn eigenlijk wel een beetje benieuwd.
PB heeft een plan op 11 oktober jl. in de raadzaal, in een zgn. ‘elevator pitch’ 
PowerPointpresentatie van 3 minuten, de motivatie voor hun plan weergegeven.
En een subsidieaanvraag ingediend voor een dorpsactiviteit tussen 15 en 22 april, 
voor oud en jong, groot en klein met in ieder geval een theaterspektakel voor en door 
de kinderen van de Meester K.J. Dijkstraschool waarbij alle ouders en andere inwoners
welkom zijn. 

En … meer vertellen we nog niet. 
Eerst maar wachten op de uitslag op 18 december.
Namens Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde, Thea ter Veld.

Op 18 december het verlossende woord van Jaimy Pijnacker (management assistente en project- 
ondersteuner, team Samenleving): het subsidiebedrag is toegekend. We kunnen aan de slag.

Januari 2019
Kopij ‘t Else Blattien, het dorpsblad 07-01-2019 
Hoera!!! ‘Van rommel naar trommel’ En nog meer …
Aanvraag Fonds van de gemeente Ooststellingwerf gehonoreerd!!!!
• Plaatselijk Belang heeft een subsidie gekregen van € 3200 voor het realiseren van een aantal 

dorpsactiviteiten voor jong en oud rond de paasdagen. 
• Nu we weten dat we daadwerkelijk wat kunnen gaan doen, gaan we kijken welke ideeën we uit ons 

projectplan concreet kunnen uitvoeren.
• De eerstvolgende stap is het ‘bij elkaar trommelen’ van een aantal mensen die in een werkgroep met ons 

verder mee willen denken en doen, ook misschien ideeën hebben, om met elkaar het een en ander 
daadwerkelijk te verwezenlijken.   

• Wat en hoe precies kunnen we dus nog niet vertellen, van alles is mogelijk. Kernwoorden waar u aan kunt 
denken: maatschappelijk, schoon, duurzaamheid, gezellig, ruilen, eieren, afval, Pasen, leefomgeving, 
creatief, sociaal.

• Wat wel vast staat is dat de kinderen van school erbij betrokken worden en op vrijdag 19 april een 
voorstelling krijgen van de theatergroep ‘De vuilnismannen’. Dat belooft een geweldig en super spektakel 
te worden. 

• En natuurlijk zijn daar de ouders, andere familieleden oftewel het hele dorp ook van harte welkom. 
Tot zover eerst.
We houden u op de hoogte.

Januari 2019
De optie op de voorstelling was een optie onder voorbehoud i.v.m. het wachten op de uitslag van het Fonds.
Een andere aanvraag heeft in tussentijd de onze gekruist. Datum is na veel gepuzzel maandag 20 mei 
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geworden. Het programma moet dus aangepast worden, Pasen is dan al geweest. In eerste week februari 
bijeenkomst werkgroep plannen.

Februari 2019
Kopij ‘t Else Blattien, het dorpsblad 04-02-2019 
Wij trommelen u alvast op voor …
Dorpsactiviteiten rond een schoon, mooi en gezellig Elsloo.
Mogelijk gemaakt door de gehonoreerde subsidie van ‘Het Fonds’ (gemeente Ooststellingwerf).
• In het vorige ‘t Else Blattien heb ik er al over geschreven en het gaat nog steeds door. 

Maar wel met een kleine wijziging in de periode  waarop het zal plaatsvinden en daardoor wat 
aanpassingen in de activiteiten. 

• Om organisatorische redenen vindt de voorstelling ’Van rommel naar trommel’ voor alle kinderen van de 
Meester K.J. Dijkstraschool, van de theatergroep ‘De vuilnismannen’ plaats op maandag 20 mei.

• Bij deze voorstelling, waarin de kinderen ook een grote rol hebben, zijn natuurlijk ouders, verzorgers, 
andere familieleden oftewel alle inwoners van ons dorp van harte welkom. 

• Bij de dorpsactiviteit(en) eromheen blijven de kernwoorden nagenoeg hetzelfde: maatschappelijk, 
schoon, duurzaamheid, gezellig, ruilen, afval, leefomgeving, sociaal.

• De definitieve inhoud is mede afhankelijk van een aantal mensen die in een werkgroep met ons verder 
mee willen denken en doen en ook ideeën hebben, om met elkaar het een en ander in ons dorp 
daadwerkelijk te verwezenlijken.

Tot zover eerst.
We houden u op de hoogte!

Namens Plaatselijk Belang,
met luid geroffel, Thea ter Veld.

30 januari 2019
Namens Plaatselijk Belang op pad geweest om een werkgroep bij elkaar te krijgen.
Vijf mensen inmiddels de informatie (projectplan, woordveld, de Powerpoint) en een inleiding, toegestuurd 
en via Afspreken.nl een datum gezocht voor een eerste bijeenkomst.
Tekst inleiding:
Inleiding: een eerste aanzet tot ...
Het bedrag is aangevraagd door het bestuur van Plaatselijk Belang. Als contactpersoon en startmotor heb ik 
het op mij genomen om het project in gang te zetten. Op de overige bestuursleden kunnen we  natuurlijk 
een beroep doen als dit nodig is. 
De bijlagen 1 t/m 5 zijn bedoeld om jullie op de hoogte te brengen waar het om/over gaat.
Ik hoop met deze basisinformatie met jullie 1 of een paar activiteiten te kunnen realiseren rond het thema 
en de genoemde kernwoorden. 
De voorstelling voor school staat vast maandag 20 mei.
Wat we erom heen willen/gaan doen, kan nog alle kanten op, van iets kleins tot groots.
En natuurlijk kunnen we n.a.v. de eerste bijeenkomst andere mensen benaderen en mee  laten helpen
Ideeën, suggesties??? 
Ik stuur op heel korte termijn via Afspreken.nl een aantal datamogelijkheden om elkaar te treffen.
Mijn bedoeling is om de eerste bijeenkomst te houden in Het Elser Praothuus, moet nog even overleggen 
met Thijs van Buuren wanneer dit mogelijk is.
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Maart 2019 
Kopij ‘t Else Blattien, het dorpsblad maart 2019
Wij slaan op de grote trom

Inderdaad, wij slaan op de grote trom, niet letterlijk maar wel figuurlijk in de zin
van: wij vragen aandacht voor ...
Dorpsactiviteiten rond leefbaarheid en duurzaamheid: een schoon, mooi en
gezellig Elsloo.
Mogelijk gemaakt door de gehonoreerde subsidie van ‘Het Fonds’ (gemeente
Ooststellingwerf) en ...
een projectgroep van 7 enthousiaste dames uit Elsloo die inmiddels twee keer overlegd hebben en druk 
doende zijn om dit voor te bereiden om dit handen en voeten te geven.

We doen dit natuurlijk niet alleen omdat het leuk is maar ook omdat het zeer zinvol is geregeld eens te 
kijken naar en actie te ondernemen over leefbaarheidsonderwerpen in en om ons eigen Elsloo. En niet 
alleen voor de mensen maar zeker ook voor de dieren.

De voorstelling van de theatergroep ‘De vuilnismannen’ 
vindt op 20 mei plaats in de zaal van eetcafé ‘t Anker.
Het tijdstip is nog niet definitief maar zal naar alle 
waarschijnlijkheid plaatsvinden tussen 11.00 en 14.00 uur. 
Bij deze voorstelling, waarin de kinderen ook een grote rol 
hebben, zijn ouders, verzorgers, andere familieleden oftewel 
alle inwoners van ons dorp van harte welkom. 

Wellicht kunt er rekening mee houden en niet iets op die dag 
plannen en/of eventueel een keertje van uw werk ‘spijbelen’?!

Andere dorpsacties verklappen wij ook nu nóg niet. Daar hoort 
u volgende keer concreet meer over. Kernwoorden waar het om
draait heeft u in de vorige uitgave van ‘t Else Blattien al kunnen 
lezen: maatschappelijk, schoon, duurzaam, gezellig, ruilen, 
afval, leefomgeving, sociaal. 

En daarnaast dat de activiteiten aansluiten bij de voorstelling 
‘Van rommel naar trommel’. Maar bij deze informatie moeten 
we het nu eerst laten, geen tijd verder want we zijn druk bezig 
met de organisatie en realisatie!

Dus eerst maar weer tot zover.
We houden u op de hoogte!

Met luid geroffel en een schone groet, 
namens alle leden van de projectgroep,
Thea ter Veld.
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Februari en maart 2019
Overige activiteiten n.a.v. 3 bij bijeenkomsten projectgroep en activiteiten
Algemene uitgangspunten: 
• richten op verder kijken dan afval zoeken en een stapje terug/verder gaan;

een gemeente moet niet naar de burger kijken maar ook de andere kant op richting regelgeving 
provincie/regering enz. m.b.t. bijvoorbeeld vervaardiging producten;

• bewustwording van wat je koopt, gebruikt, hoe je minder afval krijgt en wat je met je afval doet.

De activiteiten die de projectgroep uitwerkt

wat

1. Rubriek in dorpsblad
• Redactie ‘t Else Blattien vragen voor een standaard rubriek: aangeboden/gevraagd o.i.d.

1a. • Kopij april en mei ‘t Else Blattien

2. Ruilmarkt ‘Ik breng en neem mee / 1e keus in 2e hands!’
• ‘Ik breng en neem mee/1e keus in 2e hands!’ Ruilmarkt op zaterdag 18 mei: buiten of in (oude) 

peuterspeelzaal (evt. in najaar nogmaals)
• Nog doen: tijdstip bepalen
• Over nadenken: koffie met wat erbij aanbieden aan bezoekers?
• Vragen naar gebruik peuterspeelzaal en evt. kosten

3. Samen thuis QUIZZEN, doe je mee?
• Quiz-achtige vragen- en opdrachten voor ouders en kinderen school om thuis te doen (doel: 

kennis/bewustwording)
• Prijs? Biologische bloembollen? Anders?
• Vragen en opdrachten bedenken: niet eenvoudig zonder belerende vinger; allemaal nadenken
• Laten drukken, verspreiden via school
• Nog nadenken wat we met de kleuters, groep 1,2, 3 en doen? Kleurplaat/tekening o.i.d.

4. Blikvangers
• Fietswielen zonder spaken vragen fietswinkel in dorp 
• Twee voorbeelden gemaakt; starten met 44 touwen anders te smal; elk touw dubbel bevestigen aan wiel, 

enkele weitasknoop gebruiken als verbindingsknoop tussen de touwen
• Totaal 6 (8?) maken (o.a.: Kloosterweg/Peperstraat fietspad/bij Donkere weg/???
• Standaards maken voor blikvangers
• 1 of 2 met afval gemeente aanbieden (+ praatje/brief erbij); afspraak regelen)

5. Activiteiten op school 
• Vooraf: grote posters maken door groep 7 en 8
• Vooraf: informatie naar ouders via Ouderportaal/nieuwsbrief
• Vooraf: slinger maken van afval voor versiering aan wereldbol of elders in zaal ‘t Anker
• Maandagochtend 20 mei de voorstelling ‘van Rommel naar trommel’ (10.30 uur/11.00 uur?)
• Maandag 20 mei activiteiten-circuit, film, wedstrijd afval scheiden/in de goede container doen, meer, petje 

op/af, anders?
• Achter containers aangaan (via gemeente/Omrin; liefst verschillende kleuren of evt. grijze containers 

beplakken met kleurencirkels)

6. Stoffen vlaggetjes maken bij Buurtkamer (ouderen in dorp)
• Activiteit Buurtkamer 21 maart: stoffenvlaggetjes aan lijn maken
• Denken om stofjes verzamelen (evt. kringloop), kartelscharen, touw
• Wat lekkers meenemen
• Donderdag 14 maart even aankondigen en vragen of ze meer mensen meenemen de 21e maart voor hulp

7. Wereldbollen maken
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• Ter versiering, weergeving van schone aarde en afval o.i.d.
• Materiaal: gaas/papier-maché, skippybal of 1 kopen
• O.a. als versiering zaal ‘t Anker gebruiken

8. Flyer maken en bezorgen
• Flyer maken met informatie en uitnodiging
• Bezorgen door Elly Rozema in vershoudzakjes (295/300 gezinnen)
• vragen aan AH sponsoring vershoudzakjes

9. Contact met ‘De Vuilnismannen’, ‘t Anker en school
• Het nodige contact onderhouden

10. Overig
• De 2 echtparen afvalrapers in ‘t zonnetje zetten?
• Pers uitnodigen?
• Meer?

14-03-2019
Thea ter Veld.
WORDT VERVOLGD.
Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde

Maart en april 2019
Inmiddels is de projectgroep 5 bijeenkomsten verder.
De inhoud van de bijeenkomsten te verwoorden, lijkt me niet zinvol. De resultaten van wat
de projectgroep allemaal besproken en gedaan heeft (en nog moet doen), is eigenlijk te
lezen in de kopij van mei in het dorpsblad ‘t Else Blattien. Enkele ‘nog te doen punten’: 

• elk projectlid bedenkt ‘duurzame’ (gekke?) kleding voor
zichzelf  voor op de 18e mei

• week van tevoren wethouder mw. Fimke Hylkema,
over programma informeren

• alternatieve plek bedenken bij heel slecht weer
• een schone en bevuilde wereldbol maken ter

versiering
• luidspreker/microfoon/scherm/beamer regelen,

waar?
• Jos en zijn trommel: wat willen we daarmee

precies/duofiets erbij?/klein stukje door dorp? Besluit nemen; hoed voor Jos 
maken?

• promotiemateriaal voor evt. werkgroep zwerfafvalrapers regelen
• gezinspuzzeltocht ‘Zoek en vind’ door dorp (nog maken/welk gebied)
• de Quizvragenlijst afmaken, maandag 6 mei meegeven + kleurplaat
• de op school gemaakte A3 posters ophangen 
• organisatie estafette op school (hoe en wie doen dit/tijdstip vragen)
• diverse attenties/prijzen regelen (bij eigen ondernemers)
• flyers aanpassen

enz., enz.

Tot zover maar weer. We houden u op de hoogte! Met luid geroffel en een schone groet, 
namens alle leden van de projectgroep, Thea ter Veld.
(kopij op de volgende 2 bladzijden)
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Mei 2019: Kopij in het dorpsblad ‘t Else Blattien

1. Wij trommelen u op voor ...
een programma rond ‘duurzaam- en leefbaarheid’
Weet wat je koopt, wat je doet, wat je eet en wat je weggooit.
Wanneer?
Zaterdag 18 mei 2019
Waar?
Bij/naast eetcafé ‘t Anker en de school
bij slecht weer in de oude peuterspeelzaal
Wat en tijd?
10.00 – 10.30 uur
Opening: wij slaan op de trommel  en werpen een blik op ...
● met medewerking van de wethouder, mevrouw Fimke Hylkema 
● de voorzitter Arno Goettsch van Plaatselijk Belang en 
● de projectleden (met o.a.: prijsuitreiking ‘Het mooist gekleurd’ en ‘Samen thuis QUIZZEN,

  doe je mee?’ ingeleverd door ouders en kinderen van de Meester K.J. Dijkstraschool)

10.30 – 14.00 uur
● ruil(markt)kraam: 1e keus in 2e hands/Ik breng en neem mee
● quizvragen voor op het terras
● doorlopende PowerPointvoorstelling 
● speurtocht ‘Zoek en vind!’ (een route door het dorp met foto- en puzzelopdrachten),

  voor oud en jong, het hele gezin, alleen of met een groepje
● (onder het genot van een kopje koffie/thee/glaasje ranja met een plakje cake/koek)

2. Wij trommelen u op voor …
de muzikale eindpresentatie ‘Van rommel naar trommel’
Wanneer?
Maandag 20 mei 2019
Waar?
In de grote zaal van eetcafé ‘t Anker 
Wat en tijd?
13.45 – 14.00 uur
● een muzikaal eindconcert door alle kinderen van school onder begeleiding 

  van het theater ‘De Vuilnismannen’. (‘s ochtends oefenen, spelen enz. voor eindpresentatie)

Met luid geroffel en een schone groet,de projectgroep: Yvonne Aarts, Marion de Boer, Sib van Buuren,
Hiltsje Jongsma, Annemarijke Smit, Thea ter Veld.
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nog meer over het project
Duurzaamheid en van ‘Rommel naar trommel’

De Buurtkamer maakt duurzame vlaggetjes
Als projectgroep een leuke en nuttige ochtend in de Buurtkamer doorgebracht.  Met elkaar stoffen 
vlaggetjes gemaakt voor de versiering op 18 en 20 mei. En natuurlijk met elkaar gezellig koffie 
gedronken met eigengemaakte appeltaart. 
P.S.: De Buurtkamer is er voor iedereen, loop er maar eens binnen om te ervaren hoe gezellig het is.

De ruilkraam, hoe en wat!
De bedoeling is dat u van huis iets meeneemt wat nog goed is maar wat u niet meer gebruikt, u 
plaatst dat in de marktkraam en zoekt iets uit de kraam wat u wel kunt gebruiken. 
Als het om grotere dingen gaat, kunt u dit ook melden op een prikbord bij de kraam
(gevraagd en aangeboden).

De Meester K.J. Dijkstraschool
Het team met de kinderen besteedt aandacht aan het thema d.m.v. lesstof,
het maken van posters en versiering. Met op  maandag de 20ste een
estafette met de projectgroep ‘gooi het in de goede container’ en het muziekspektakel 
met het theater ‘De Vuilnismannen’.
De MOP-ploeg helpt bij …
Dat merken we op 18 mei wel!

Een duurzaam bezoekje aan Albert Heijn 
Een bezoekje aan dhr. H. van Zanten, eigenaar AH in
Oosterwolde, heeft de sponsoring opgeleverd van

een setje vershoudzakjes die u tegen inlevering van
onderstaande bon t/m augustus kunt ophalen.
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Vervolg mei 2019
De laatste loodjes van voorbereiding + zaterdag 18 mei en maandag 20 mei.

Nog heel wat te doen, nog een hoop geregel, er komt veel meer bij een organisatie van activiteiten kijken, 
dan menigeen denkt. Om maar wat te noemen: 
brieven die geschreven moeten worden, de definitieve flyer die de deur uit moet, de inkopen, de 

puzzeltocht maken en uitzetten, partytenten regelen, opzetten (en weer 
opruimen), een kraam regelen, slepen met stoelen en tafels, geluid en 
microfoon, dingen regelen en afstemmen met school en ‘t eetcafé ‘t Anker, de
pers informeren, duofiets regelen, prijzen uitzoeken en kopen, de zaal in ‘t 
Anker versieren, de voorzitters van buurtverenigingen mailen om het onder 
hun buurt onder de aandacht te brengen, materialen afvalestafette regelen 
met Aly Pol en Romkje Jong (aan beiden complimenten voor de 
betrokkenheid en voor het brengen en halen!), de opening regelen met de 
grote trom door het dorp en duofiets, de opening zelf, enz., enz., enz. 
Kortom allerlei zaken om als werkgroep de wereld wat mooier te kleuren!

13 mei en 18 mei 2019
Brief 13 mei aan Wethouder Fimke Hijlkema en college/gemeenteraad
College Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Ooststellingwerf Postbus 38 8430 AA Oosterwolde 
T.a.v. wethouder F. Hijlkema

Datum : Elsloo, 13 mei 2019
Betreft : duurzaamheidsdag Elsloo 18 mei

Geachte wethouder mevrouw Hijlkema, 
In de eerste plaats wil ik u vertellen dat de werkgroep het zeer op prijs stelt dat u bij de opening van het 
project ‘Duurzaamheid en Leefbaarheid’ op zaterdag 18 mei aanwezig wilt zijn. 
Ik geef u middels deze brief wat informatie over deze dag.
Algemene informatie
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Aan alle inwoners van Elsloo
Wonen en leven in Elsloo en omgeving

Op initiatief van Plaatselijk Belang is een werkgroep samengesteld 
om over dit onderwerp iets te organiseren. 

De kinderen van de basisschool zijn inmiddels ook druk bezig met 
duurzaamheid, afval en ‘de omgeving waarin je leeft’. 

Of anders gezegd: ben je bewust van
 wat je koopt
wat je doet

wat en hoe je iets weggooit
Aandacht voor dit alles willen we graag afsluiten

 met een paar activiteiten om de houdbaarheidsdatum van Elsloo 
met elkaar duurzaam en gezellig te houden!



Het project is, op initiatief van Plaatselijk Belang, mogelijk gemaakt door een subsidie van ‘Het Fonds’ van 
de gemeente. Een werkgroep heeft een aantal activiteiten georganiseerd rond het hierboven genoemde 
thema, ook wel ‘Wonen en leven in Elsloo en omgeving’ genoemd. Niet alleen de inwoners maar ook de 
school hebben we er actief bij betrokken.
Het gaat hierbij vooral om wat in het briefhoofd staat omschreven. Het vindt plaats bij en voor de school. 
Daarnaast gaat het ook om verbinding tussen mensen, elkaar ontmoeten, gewoon gezellig.

De opening 
Om 10.00 uur vindt de opening plaats. Ikzelf zal als gastvrouw optreden. De voorzitter van Plaatselijk 
Belang, de heer Arno Goettsch zal een kort woordje doen. Aan u willen we vragen om tijdens de opening:
de 2 echtparen (75+/80+), dhr. en mw. Kees en Gerrie Koopstra plus Trienke en Erik Edema even in het 
zonnetje te zetten. Zij zijn al jaren zeer actief met het verzamelen van zwerfafval.
Daarnaast willen we u vragen symbolisch een blik te werpen op en in een zelfgemaakte blikvanger en u 
vervolgens een brief overhandigen voor het college en de gemeenteraad met het verzoek om op de meest 
cruciale plekken een echt exemplaar neer te zetten.

Tot slot
Als bijlage stuur ik u de flyer mee waarop het programma vermeld staat. Ik hoop u op deze wijze voldoende 
te hebben geïnformeerd. Als u meer informatie wilt, kan dit natuurlijk (mijn gegevens: mail: 
theaterveld@gmail.com en telefoonnummer: 06 46188410).

Met vriendelijke en schone groet, 
namens de werkgroepsleden,
Thea Ter Veld. 

Brief 18 mei (meegegeven aan wethouder Fimke Hijlkema)
College Burgemeester en Wethouders 
Gemeenteraad / Raadscommissie Samenleving
Gemeente Ooststellingwerf Postbus 38 8430 AA Oosterwolde 

Datum : Elsloo, 18 mei 2019
Betreft : duurzaamheidsdag Elsloo

Geacht college, gemeenteraadsleden, raadscommissie

Op zaterdag 18 mei heeft de werkgroep ‘Leefbaarheid en duurzaamheid’ ofwel ‘Wonen en leven in Elsloo’ 
voor alle inwoners activiteiten georganiseerd.
Op maandag  20 mei sluiten we het project voor de kinderen op school af met activiteiten en de voorstelling
met het theater De Vuilnismannen, ‘Van rommel naar trommel’.
Het project is, op initiatief van Plaatselijk Belang,  mogelijk gemaakt door de ontvangen subsidie van ‘Het 
Fonds’.

Het project is, als u dit leest, dus afgesloten. Maar we hopen dat ‘het meer bewust zijn’ van dit belangrijke 
onderwerp bij de inwoners doorwerkt. 

De regering, als het centrale bestuur van ons land, maar ook  gemeenten en de media hechten gelukkig 
steeds meer waarde aan aandacht voor het milieu en onze leefwereld.
Ook de gemeente Ooststellingwerf draagt daar zeker een steen(tje) aan bij.

Derhalve hebben wij een vriendelijk verzoek aan u als college, gemeenteraad en raadscommissie als 
bestuursorganen van Ooststellingwerf.
Om het belang van een schone leefomgeving extra te onderstrepen, vragen wij u om onze blikvangers 
gemaakt van kosteloos materiaal op strategische punten te vervangen voor een klein aantal officiële 
exemplaren.
Natuurlijk zijn wij bereid dit verzoek mondeling toe te lichten.
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Wij zien een reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke en schone groet,
werkgroep ‘Wonen en leven in Elsloo’:
Yvonne Aarts, Marion de Boer, Sib van Buuren, 
Hiltsje Jongsma, Annemarijke Smit en Thea Ter Veld. 

(contactpersoon Thea ter Veld
mail: theaterveld@gmail.com; telefoon: 06 46188410)

Financiën
Op dit moment wordt, door de penningmeester van Plaatselijk Belang, de laatste hand gelegd aan de 
betaling van de nota’s. Zoals het er nu uitziet, blijven we binnen de grenzen van het ontvangen budget.
De werkgroep heeft het voornemen om een korte vervolgactie (bliksemactie) te doen over bv. een half jaar 
en daarvoor het resterende bedrag te besteden als dit mogelijk is.

Evaluatie
De evaluatievragen van Marten Tel heb ik op 21 mei beantwoord en naar hem terug gemaild.
Ik voeg het voor de volledigheid hier aan toe.
Binnen 2 of 3 weken evalueren we als werkgroep het project. 
Waarbij ik nu al kan vermelden dat het een feit is dat het organiseren van alles met er op en aan, niet 
mogelijk was geweest zonder de 5 enthousiaste dames die actief deel uitmaakten van de werkgroep.

Vragen Marten Tel + antwoorden initiatiefnemers 2018: Het project: Van rommel naar trommel.
Over ‘Leefbaarheid en duurzaamheid’, over ‘Weet wat je koopt, wat je doet, wat je eet en wat je 
weggooit’.
1. Hoe heb je het Fonds 2018 in het algemeen ervaren. Een positief initiatief.
2. Wat waren nog onduidelijkheden? Geen.
3. Wat ging goed?
Ik heb het als zeer prettig ervaren dat er 1 persoon was in de persoon van Jaimy Pijnacker, medewerker 
team Samenleving, bij wie je terecht kon als je vragen had. Zoiets geeft houvast en is een geruststellend 
idee. Dit is mede te danken aan haar persoonlijkheid, positiviteit en aandacht. 
4. Wat kunnen we nog verbeteren?
De tijd tussen het indienen van het plan + de elevator pitch (26 oktober 2018) en de uitslag in december 
vind ik te lang. In mijn geval en als voorbeeld: in oktober onder voorbehoud van de uitslag een optie 
genomen op een voorstelling, door onzekerheid over de uitslag van Het Fonds, was mijn geplande datum 
verzegd en moest ik uitwijken naar een andere datum. P.S.: de mogelijkheid van een elevator pitch-moment 
vind ik heel zinvol, positief en leuk om te doen.
5. Hoe vond je de manier van aanvragen? Duidelijk.
6. Aanvraagformulier + projectplan werd als dubbel ervaren. Liever alleen een aanvraagformulier of alleen 
een projectplan? Niet door mij! Maar mijn voorstel zou zijn: in het aanvraagformulier een hele korte 
omschrijving laten geven in kernwoorden en het projectplan als uitgebreider achterliggend document. Mijn 
motivatie daarvoor: ik ga niet met een werkgroep om tafel met het officiële aanvraagformulier maar liever 
met een praktisch en duidelijk uitgeschreven document, werkt meer motiverend, oogt prettiger.
7. Hebben we voldoende begeleiding geboden? Ja, ik wist waar ik terecht kon.
8. Was de nieuwe stijl duidelijk? Ja.
9. Online aanvraag gedaan? Ja. Geen probleem (even wat moeite met digitale handtekeningen)
10. Goede manier van bekendmaken van winnaars? (zie antwoord bij vraag 4) 
11. Nazorg voldoende? Weet niet wat nazorg inhoudt. Mijn eigen nazorg is een lange dag bijkomen van het 
grote verantwoordelijkheidsgevoel voor het slagen van het project d.m.v. een dagje sauna.
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Tot slot een drietal punten
Door mij meer te verdiepen in de materie over het milieu en de verbinding tussen mensen, ben ik een stuk 
wijzer geworden en kom ik tot de volgende mening:
ik denk dat het er erger voor staat met onze aarde en de leefbaarheid dan algemeen gedacht wordt. 
Gelukkig lijkt het erop dat het wat meer gaat doordringen. Nu er nog daadwerkelijk er wat aan doen. Dat 
kan als burger maar er zal ook een concrete verandering moeten plaatsvinden in het produceren van 
producten en de levenswijze in het algemeen en juiste maatregelen vanuit de regering.

Wat betreft verbinding tussen mensen, vraag ik mij af in hoeverre mensen dit willen. Als het nodig is, weet 
men elkaar wel te vinden. En was je vroeger meer op elkaar aangewezen, nu zijn er zorginstanties, zijn de 
meeste mensen mobiel, hebben een mobiel, hebben televisie enz., enz.

Ondanks het vele promoten van dit project op allerlei manieren, vond ik de concrete aandacht van inwoners
gering. Het meegeven van in totaal 60 familiequizzen en kleurplaten, leverde bijvoorbeeld 10 resultaten op.
Ook had ik wat meer publiek verwacht op 18 mei zelf en bij de eindvoorstelling van ‘het theater ‘De 
Vuilnismannen’ op maandag de 20ste. Het is een theater om te onthouden, het was grandioos!

Tot zover eerst, genoeg verteld, lijkt mij. Mijn dagboek is vol op enkel nog een financieel overzicht en de 
evaluatie van de gehele werkgroep na.

 een opgeruimde (vrolijke) en schone groet,
mede namens Yvonne Aarts, Marion de Boer, Sib van Buuren,

 Hiltsje Jongsma, Annemarijke Smit, 

Thea ter Veld.
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