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We gaan ervoor dit jaar! 
De temperatuur stijgt, de vaccinatietrein is op stoom. Wij hopen op een mooie zomer! Maar graag blikken we met 
u eerst nog even terug.  

In één van de vorige edities van Hart voor de Plaet deden we een oproep  
voor een geschikte plek voor een bankje. De lezers kwamen met aardige  
voorstellen, dank daarvoor! Inmiddels is het bankje geplaatst bij de COOP en 
heeft een aantal inwoners hier al van het zonnetje genoten.  
Ook deden wij eerder een oproep voor een mooie wandelroute, het  
zogeheten “Oplaet-ommetje”. Ook hier kwamen leuke reacties op.  
In de volgende Hart voor de Plaet kunt u hierover meer verwachten.  

Verder zijn er enkele houten bloembakken vervangen of verwijderd. De  
houten bakken waren helaas versleten en niet elke bak had een verzorger.  
Twee houten bakken, nog in goede staat én met buren die de bak goed  
verzorgen, zijn blijven staan.  
 
De speciale editie van Hart voor de Plaet (het ouderenmagazine) was een  
groot succes! In Ooltgensplaat is hij huis-aan-huis bezorgd, maar digitaal  
ging hij het hele eiland over en het heeft zelfs in de kranten gestaan.  
We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

HART VOOR DE PLAET 

We hopen dat we volgend jaar weer op de 
gebruikelijke wijze in ’t Centrum kunnen vergaderen; 
ontmoeten doet toch echt net iets meer dan 
beeldbellen. 

Voor nu, veel leesplezier! 

Hans van der Schraaf, voorzitter  

 

 

 

 

Kort verslag online Algemene Ledenvergadering  
 
Op 30 april j.l. vond online de Algemene 
Ledenvergadering van de Dorpsraad plaats. In de 
vergadering werd verslag gedaan van het afgelopen 
jaar en uiteraard ook vooruitgekeken naar het 
lopende jaar. Een lange lijst van activiteiten die in 
het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en 
waarvan vele ook in Hart voor de Plaet aandacht 
hebben gekregen. Maar ook alle activiteiten die 
veelal achter de schermen plaatsvinden; overleg met 
inwoners, instanties, organisaties, bedrijven 
enzovoort. En ondanks dat corona veel activiteiten 
op een laag pitje zette, bleek er toch erg veel 
gedaan. Met dank ook aan alle vrijwilligers die 
hieraan hebben bijgedragen.  

Voor het lopende jaar springen de ambities wederom 
de pan uit, reden om de ALV te verzoeken akkoord 
te gaan met een klein daadkrachtig bestuur 
aangevuld door coördinatoren op diverse 
aandachtgebieden die namens de dorpsraad 
uitvoering (laten) geven aan de activiteiten die 
gedaan moeten worden. Dit verzoek is gehonoreerd. 

 

 

 

 

Volg de Dorpsraad ook op   Dorpsraad-Ooltgensplaat   @ooltgensplaat  

Veel voordeel met het nieuwe couponboekje 
Ook dit jaar is er voor alle leden van de Dorpsraad 
weer een boekje met kortingsbonnen samengesteld, 
samen met lokale ondernemers/winkeliers. Alle 
leden kunnen dit cuponboekje binnenkort 
verwachten. De Dorpsraad vindt het belangrijk om 
lokale ondernemers/winkeliers een warm hart toe te 
dragen. Met het couponboekje hopen we “koop 
lokaal” te stimuleren. Het verspreiden van dit boekje 
kost wat tijd, hiervoor vragen we uw geduld. Tevens 
zal tijdens het verspreiden van dit couponboekje de 
contributie worden geïnd bij de leden die de 
contributie nog niet hebben voldaan. De contributie 
voor 2021 bedraagt € 2,50 per lid. Legt u dit alvast 
voor ons klaar? Degenen die de contributie al 
hebben betaald: dank daarvoor! 
 



  

 

Op 30 april jl. vond online de Algemene 
Ledenvergadering van de Dorpsraad plaats. In de 
vergadering brachten we verslag uit van het afgelopen 
jaar en keken we uiteraard ook vooruit naar het 
lopende jaar. De lijst van activiteiten die in het 
afgelopen jaar hebben plaatsgevonden was lang. Veel 
daarvan hebben ook in Hart voor de Plaet aandacht 
gekregen. Maar ook alle activiteiten die veelal achter 
de schermen plaatsvinden: overleg met inwoners, 
instanties, organisaties, bedrijven enzovoort. En 
ondanks dat corona veel activiteiten op een laag pitje 
zette, bleek er toch erg veel gedaan. Met dank ook 
aan alle vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen.  

Voor het lopende jaar springen de ambities wederom 
de pan uit. Reden om de ALV te verzoeken akkoord te 
gaan met een klein daadkrachtig bestuur aangevuld 
met coördinatoren op diverse aandachtgebieden die 
namens de Dorpsraad uitvoering (laten) geven aan de 
activiteiten die gedaan moeten worden. Dit verzoek 
werd gehonoreerd. 

 

 

Minibieb Ooltgensplaat  
 

Al heel lang wilde Maartje 
een minibieb beginnen. 
Om verschillende 
redenen: ze vindt het leuk 
om mensen blij te maken 
en houdt ervan om 
dingen een tweede leven 
te geven. Een boek lees 
je doorgaans maar één 
keer dus dan is het leuk 
om een ander er óók van 
te laten genieten . 

Voor jezelf weer wat nieuws kunt uitzoeken. Verder 
houdt Maartje gewoon van boeken en van lezen en 
door de minibieb, met een wisselend en gevarieerd 
aanbod, hoopt ze dat anderen dat plezier ook zullen 
ervaren of ontdekken.  

Maart 2021 was het dan zo ver: haar eigen minibieb in 
Ooltgensplaat. Op de bovenste plank in de bieb staan 
boeken voor volwassenen. Er staat van alles en nog 
wat, van (streek)romans tot spannende thrillers. De 
variatie ontstaat doordat mensen er zelf hun eigen 
boeken in kunnen zetten. Inmiddels heeft Maartje een 
(flinke) voorraad en vult ze zelf regelmatig aan. De 
meeste boeken zijn donaties van mensen uit het dorp. 
Geweldig vindt ze dat, zo is de bieb van iedereen! 

De onderste plank is gereserveerd voor de kinder- en 
jeugdboeken. Ook hierin probeert Maartje zoveel 
mogelijk variatie te brengen: boeken voor 
verschillende leeftijden, informatieve boeken en strips. 
Vaak ziet ze ouders langskomen met hun peuter om 
een boekje om te ruilen of schoolkinderen die een 
Donald Duck komen halen. Lezen (met je kind) is 
ontzettend leerzaam en goed voor onder meer de 
taalontwikkeling en fantasie. Daarnaast is het 
natuurlijk ook superleuk! 

De minibieb is gratis, altijd open en u hoeft geen lid te 
zijn. U mag er gewoon een boek uithalen wat je leuk 
lijkt om te lezen of een boek van uzelf ruilen maar dat 
hoeft niet.  

Wilt u op de hoogte blijven van de minibieb en het 
aanbod of wilt u een keer een berichtje sturen omdat 
u op zoek bent naar iets specifieks? Minibieb 
Ooltgensplaat heeft een eigen account op Facebook en 
Instagram. Natuurlijk is het nóg leuker om gewoon 
een keer zelf te komen kijken. Van harte welkom aan 
de Zuid Achterweg 11! 

 

Vrachtwagenoverlast? Meld ‘t! 
Ondanks aangekondigde maatregelen ter 
verbetering van de vrachtwagenroutes 
(nummersysteem voor bedrijven als in de havens) 
en het plaatsen van borden met een verbod voor 
vrachtwagens langer dan  
tien meter na de COOP,  
blijkt keer op keer dat  
vrachtwagens zich klem- 
rijden. Of bij de bocht  
van het Weespad- 
Molendijk, of bij de  
bochten Stoofstraat-Kerksingel en Kerksingel-
Voorstraat. Via een brief hebben we aanwonenden 
van deze straten gevraagd melding te maken van de 
overlast die zij ervaren, liefst vergezeld van foto’s. 
Alleen op die manier kunnen we mogelijk de 
verantwoordelijken bij de gemeente overtuigen van 
de noodzaak tot maatregelen. Voor deze, maar ook 
voor alle andere verkeersongemakken kunt u een 
berichtje sturen naar 
verkeer@dorpsraadooltgensplaat.nl. 

Gelok 
Koele wind op een zoele zeumerdag 
een klaeterende kinderlach, 
een veugel, ziengend in een boam, 
lekker luiere, lang in loam, 
twêê ermen koest’rend om je heen, 
een som’bre buuje die verdween, 
een vlinder die komt angevloge, 
een kindje dat hêêl opgetoge, 
twêê stapjes in je richting doet, 
verwonderd deur z’n eige moed, 
dat is gelok, het duurt mar even, 
gelok, een zegen in ons leven. 
allêên as je de droefheid kent, 
an êênzaemheid je bint gewend, 
dan pas kan je gelok begriepe, 
daer vruchten in de herfst pas riepe. 

Uit de bundel ‘Gedichten’  
door D.K. Soldaat-Poortvliet 
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Samen voor een beter klimaat 

Gemeente Goeree-Overflakkee werkt aan een 
klimaatbestendige toekomst. Hierover zijn afspraken 
gemaakt in het Nationaal Klimaatakkoord. We stappen 
over naar nieuwe, groene energiebronnen en nemen 
uiterlijk 2050 afscheid van aardgas als energiebron. Hoe 
we dit op Goeree-Overflakkee gaan doen, wil de 
gemeente samen met de inwoners en ondernemers 
bepalen.  

2021 is het jaar waarin de gemeente plannen maakt 
voor de toekomst. Dit gebeurt per dorp, dus ook in 
Ooltgensplaat. Op 24 februari 2021 was er digitale 
informatieavond. Wilt u die terugkijken? Ga dan naar 
‘bit.ly/ooltgensplaat’ of scan de QR-code. 

Projectleider en werkgroepen 
Sanne Groenewegen is de projectleider voor 
Ooltgensplaat. Samen met vijftien inwoners die zich 
eerder hebben aangemeld wordt gewerkt aan een 
klimaatplan voor het dorp. In werkgroepen worden de 
onderwerpen besproken die de inwoners belangrijk 
vinden en worden ook plannen gemaakt voor wat we  

 

morgen al gedaan kan worden. Ook worden langere 
termijn doelen gesteld. Op de website 
klimaatkrachtiggo.nl vindt u de informatie die 
besproken is. Aanhaken bij de groep kan altijd!  
Stuur dan een mailtje naar 
projectleiderooltgensplaat@goeree-overflakkee.nl. 

Op basis van eerdere gesprekken zijn vier groepen 
gemaakt: 

1. Bewustwording/informeren 
2. Isolatie 
3. Techniek 
4. Biodiversiteit 

 
  

 
In het zonnetje 
Iedereen verdient om zo nu en dan in het zonnetje gezet te worden.  
In Hart voor de Plaet lukt het natuurlijk nooit om alle Plaetenaren in het  
licht te zetten. Toch vinden we het leuk om markante dorpsbewoners  
aan u voor te stellen daarmee extra in het zonnetje te zetten. Ditmaal  
de beurt aan mevrouw J.M. Kampen-Ritsema, onder velen van u bekend  
van fysiotherapiepraktijk De Zwerfsteen aan de Molendijk.  

In 1980 – 13 januari om precies te zijn – streek het gezin Kampen in  
Ooltgensplaat neer. Omdat de man des huizes een functie had aanvaard  
als ambtenaar van de gemeente Oostflakkee, verruilde het gezin –  
moeder, vader en zonen Hendrik en Meinderd - Gaasterland in Friesland voor Ooltgensplaat. Mevrouw Kampen 
moest daarvoor haar fysiotherapiepraktijk in Gaasterland opgeven, maar doordat ze het dubbele huis aan de 
Molendijk konden kopen, kon ze haar praktijk meteen voortzetten. De ruimte moest natuurlijk nog wel geschikt 
gemaakt worden en dat is – gezien ook de foto bij dit artikel – ruimschoots gelukt.  

Al 50 jaar werkt mevrouw Kampen vol passie en inzet aan haar fysiotherapiepraktijk. Relativerend voegt zij eraan 
toe “Maar geen vijf dagen in de week meer hoor”. Ooit heeft zij als kind veel baat gehad bij fysiotherapie en dat 
dreef haar naar wat zij “dit prachtige werk” noemt. Met veel plezier bezoekt zij met regelmaat de 
branchebijeenkomsten om zich te laten bijscholen over de laatste ontwikkelingen en daarmee ook haar 
accreditatiepunten te verzamelen die nodig zijn om erkend te blijven. Haar specialisatie is de behandeling van  
nek-, rug- en bekkenklachten, maar ook geeft zij privé-gymnastiek: “gym op maat”. 

Het mag gezegd: mevrouw Kampen had op basis van haar leeftijd al lang met haar benen op tafel achter de 
geraniums kunnen gaan zitten. In plaats daarvan is zij echter naast haar praktijk lange tijd actief geweest in de 
buurtpreventie en meldt zij zich nu aan als vrijwilliger voor diverse activiteiten van de Dorpsraad. Als dat geen 
zonnetje verdient…  
 
Wilt u ook iemand in het zonnetje zetten? Mail dan naar info@dorpsraadooltgensplaat.nl. 
 

 

http://klimaatkrachtiggo.nl/
mailto:projectleiderooltgensplaat@goeree-overflakkee.nl
mailto:info@dorpsraadooltgensplaat.nl


 

Gezelligheid bij O’jac  
Op vrijdag 9 april konden de jongeren uit 
Ooltgensplaat deelnemen aan een activiteit van 
het O’jac. Op het voetbalveld van OFB konden de 
tieners een partijtje bubbelvoetbal spelen. Het 
weer was mooi en over de middag waren er 34 
deelnemers. De deelnemers hebben genoten en 
met de bubbels over het voetbalveld gerend en 
gerold. Samen met Dinant van Stichting Zijn 
Jongerenwerk is deze activiteit geregeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 21 mei stond een actieve middag met de 
tieners gepland, maar door de hevige regenbuien 
waren alle attributen en activiteiten niet meer te 
gebruiken, helaas hebben we O’jac toen afgelast. 
Op naar de volgende O’jac! 

Op 2 juli a.s. wordt O’jac samen met Nacht zonder 
Dak georganiseerd. Op de locatie van de ijsbaan 
gaan jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar een 
gezellige avond en nacht met leuke activiteiten 
beleven.  

Meld je vooraf aan voor O’jac, als je alleen aan de 
activiteiten wilt deelnemen, maar als je gezellig 
een hele nacht wilt blijven, kijk dan wat Nacht 
zonder Dak is en meld je hiervoor aan.  

 

 

 

Nacht zonder Dak 

De nacht zonder dak is een initiatief van Tearfund en 
wordt 2-3 juli georganiseerd door de Dorpsraad, 
Stichting Zijn Jongerenwerk, de Gereformeerde Kerk 
en de Hervormde kerk. Alle jongeren van 12 t/m 18 
jaar zijn welkom om deel te nemen. Tijdens de nacht 
zonder dak slaap je één nacht in een zelfgebouwd 
huisje, zoals jongeren aan de andere kant van de 
wereld dit elke nacht doen. Vooraf probeer je geld in 
te zamelen voor een goed doel, dat zijn aandacht 
besteedt aan de ontwikkeling en veiligheid van 
jongeren in Nepal. Het minimale sponsorbedrag om te 
kunnen deelnemen is € 10,-.  

‘s Avonds bouw je met karton een krotje waar je  
’s nachts in slaapt. In de avond en nacht worden er 
leuke activiteiten georganiseerd en kun je leuke prijzen 
winnen. Het belooft een gezellige boel te worden. Hoe 
meer deelnemers hoe leuker. Je kunt je inschrijven 
voor het team Ooltgensplaat: 
https://actie.tearfund.nl/ooltgensplaat. Wil je 
liever eerst wat meer informatie? Mail dan naar 
nachtzonderdak2021@gmail.com. Uiteraard kun 
je ook bij Reinier van der Veer, Ilona Butijn, Brenda 
Korteweg, Jose Veldhuizen, Jan-Willem Braber of 
Adriaantje van Enthoven informatie opvragen. 

 

https://actie.tearfund.nl/ooltgensplaat


           

 

Kinderfaculteit 

Het seizoen van de kinderfaculteit is afgesloten. Wat is de tijd snel gegaan, wat hebben de kinderen genoten en 
wat was er veel animo. Het is erg leuk om te ervaren dat ondanks deze (corona) tijd we op aangepaste wijze 
leuke activiteiten konden beleven. De kinderfaculteit is een initiatief van de Dorpsraad samen met de lokale 
basisscholen voor de kinderen van groep 5 t/m 8. Begin maart zijn we gestart en op 1 juni was de laatste 
activiteit. 

De eerste activiteit was bij Tamara’s Horeca. Met een groep van 25 kinderen hebben we paintball gespeeld. Het is 
noemenswaardig dat Tamara zich zo vaak inzet voor ons dorp, bedankt hiervoor! Samen met Stichting Zijn 
Jongerenwerk hebben we de activiteit pannakooi gehouden. Twee sportieve meiden trotseerden de pannakooi en 
gingen het voetbalduel met de jongens aan. Met de uitstekende scheidrechters Dinant en Dominic (St Zijn) werd 
het spel goed begeleid. Met de activiteiten vossenjacht, what’s app speurtocht en among us real life, konden we 
ook op de inzet van Elycia en Dominic (St Zijn) rekenen.   

De verenigingen en dansschool hebben ook hun bijdrage geleverd, Petra Hoek heeft twee danslessen verzorgt en 
de gymvereniging DOS heeft Jump around georganiseerd. Plezier was gegarandeerd, de kinderen hebben lekker 
gedanst en konden zich bij DOS uitleven op de tumbling baan en trampolines. Petra en Marinka bedankt voor het 
organiseren en regelen. Het volgende seizoen staat James Bond en het Jungle spel van DOS in de planning en 
regelt Petra nog een les streetdance.  

Op de scholen hebben de activiteiten among us reallife, paaskrans maken, bloemschikken, 
figuurzagen/houtbewerking, lama pompon knutselen en moederdag kadootje maken plaatsgevonden. Meester 
Jan-Willem heeft veel werk verzet, bij aanvang stonden de tafels op het schoolplein gereed, hij zorgde voor een 
kopje thee, regelde de materialen en hielp altijd mee opruimen. Wij gaan hem volgend seizoen missen en willen 
hem bedanken voor de hulp, zijn enthousiasme en inzet. Het weer werkte niet altijd mee, het was prettig dat OBS 
de Regenboog haar klaslokalen bij regenachtig weer beschikbaar stelden. Allemaal bedankt voor jullie hulp.   

 

Vrijwilligers bedankt!  
Bij iedere activiteit is de inzet van vrijwilligers nodig en wat zijn we  
blij dat we de volgende vrijwilligers mogen bedanken voor hun  
inzet afgelopen maanden: Marianne, Jan-Willem, Marinka, Gerreke, 
Ellery, Renate, Jeanette, Mariëlle, Mick, Lieke, Ryan. En uiteraard  
willen we voetbalvereniging OFB bedanken voor het gebruik  
van de faciliteiten.  

De activiteiten voor volgend schooljaar zijn nog niet bekend  
en moeten nog worden bedacht, wie wil er meedenken?  
Meld je aan voor de werkgroep kinderfaculteit:  
jeugd@dorpsraadooltgensplaat.nl. 

    

     



  

Dit was het voor dit schooljaar 

Vrijdag 21 mei jl. was de afsluiting van de kinderfaculteit voor het schooljaar 2020-2021. De groepen 5 t/m 8 van 
de basisscholen uit Ooltgensplaat hebben met plezier deelgenomen aan sportieve activiteiten. Even voor 11.00 
uur waren de leerlingen en leerkrachten aanwezig, zodat met de activiteiten kon worden gestart.  

In teams van tien kinderen werden de activiteiten 
uitgevoerd. Er was een stormbaan, ringgooien, 
zenuwspiraal, spijkerpoepen, pannakooi en voetbal. 
Op de piraten stormbaan namen twee groepen het 
tegen elkaar op, welk team komt als eerst over de 
finish, team New York, team Seoul of was het nou 
team Hongkong? Alle kinderen lieten zien hoe snel en 
behendig zij de stormbaan konden trotseren. De 
kinderen hebben hard gestreden om als eerste over 
de finish te komen.  

De zenuwspiraal werd door menig kind uitgespeeld, de Plaetse kinderen  
blijken stalen zenuwen te hebben. En dan het cactusring werpen! Met enige  
oefening lukte het hierbij ook om de ringen om de armen van de cactus te  
gooien. Bij de pannakooi maakten de kinderen kennis met voetballen  
in een ronde ‘ kooi’, in toernooitjes van drie minuten voetbalden telkens  
twee kinderen tegen elkaar. Bij pannakooi voetbal kun je een panna maken;  
een panna (Surinaams voor poortje) is een beweging waarbij een voetballer  
de bal tussen de benen van de tegenstander door poort (schiet).  
De tegenstander kan op deze manier worden uitgeschakeld.  

Het bubbelvoetbal kon op het laatste moment niet doorgaan vanwege de  
harde wind. Het alternatief was een partijtje voetballen. De teams waren  
erg fanatiek om hun partijtje te winnen. Bij de spelarena streden twee  
groepen tegen elkaar. Ieder kind moest de oplichtende lampen op de  
spelarena aantikken, zodat de volgende deelnemer kon starten.  
Wat een enthousiasme en energie hadden de kinderen, klimmen, klauteren  
en weer naar beneden glijden.  

Na de lunch is er nog even gespeeld, want een hevige regenbui zorgde ervoor dat de activiteiten eerder moesten 
stoppen. Ondanks dit hebben de kinderen veel plezier gehad! Tot slot was er voor alle kinderen die hadden 
meegedaan een prachtige medaille en zakje chips.  

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door 
COOP van Houten, Tamara’s Horeca, 
Stichting Zijn, Voetbalvereniging OFB, de 
basisscholen en Bounce&More.  
 
Iedereen bedankt voor de hulp! 

 

Repair “de Plaete”  op aanvraag 
Zolang dit niet mogelijk is, kunt u een reparatie wel 
aanvragen bij Daan: 06 17 45 47 19 of bij  
Joop: 06 12 27 11 00.  

Want weggooien? Mooi niet! 

Repair de Plaete wordt mogelijk gemaakt op basis 
van een vrijwillige donatie, zodat onkosten gedekt 
kunnen worden. Uw donatie voor een reparatie 
wordt dan ook zeer op prijs gesteld. 

  

 

In verband met de huidige 
coronamaatregelen kan het 
Repair Café niet doorgaan 
op de manier die we gewend 
zijn. Normaal staan de 
vrijwilligers iedere tweede 
zaterdag van de maand van 
10.00 tot 12.00 voor u klaar 
in MFC ‘t Centrum. 



 

  

 

In oktober werd het stil op de Bûûtenplaets, de 
natuurspeelplaats bij de Galathese Haven. Het 
vrijwilligersteam is echter stug doorgegaan. Om 
de natuurontwikkeling een handje te helpen is er 
gemaaid, gezaaid, gepoot en geplant. Eerst 
zichtbaar waren de narcissen met Pasen. Volgens 
de gebruiksaanwijzing moeten dat er elk jaar 
meer worden.  

 

 

 

 

 

 

 

Door minder vaak te maaien komt de dijk vol 
bloemen. Dat is niet alleen mooi maar ook de 
speeltuin voor vliegbeestjes. Tijdens de nationale 
bijentelling werd het resultaat al duidelijk: heel 
veel en bijzondere soorten. Het ondiepe deel van 
de vijver is nu met oeverplanten omzoomd, 
getransplanteerd vanaf het strandje. Dat komt de 
waterkwaliteit ten goede. Kikkers blijken 
meegelift zodat we nu van brulkikkerconcerten 
mogen genieten. In de ruïne van het weeshuisje 
nestelden zwaluwen. Met de renovatie hebben 
we die meegenomen en ze komen elk jaar terug. 
Inmiddels zijn we zo aan elkaar gewend dat ze 
binnen nestelen en vanaf de keukenkastjes kijken 
wat we nou weer aan het doen zijn.  
 
Deze winter heeft Bûûtenplaets een 
bestuurswisseling door gemaakt: Joost en Lieke 
zijn er bij gekomen en van Wim hebben we 
feestelijk afscheid genomen met de vernoeming 
van de Noordzij-tribune van het spiegeltheater. 
Met de komst van Maya konden we een team van 
speeltuin-mammaloe’s oprichten die, volgens 
rooster, op woensdagmiddag en in het weekend 
aanwezig zijn. Dan is het Bûûtenhuus ingericht 
als speelgoedwinkeltje en zijn hier waterpistolen 
en zandbakgerei te leen. Er is zelfs een kleine 
bibliotheek voor als je moe bent en droge sokken 
en broeken voor als je buiten de boot bent 
gevallen. 

 

De gemeente lijkt ons ook dit jaar weer te willen 
helpen bij het opzetten van activiteiten en we 
zoeken daarbij de samenwerking; de 
zomerzondagen met live muziek worden deze keer 
door popstichting Jailhouse verzorgd. Na een 
coronajaar waarin niets kon hebben ze er reuze 
zin in.  

Met het jeugdwerk van de omliggende dorpen 
hebben we contact gezocht (sorry, we zijn niet 
alleen van de Plaat maar trekken bezoekers van 
heinde en ver) voor een vakantieactiviteiten-
programma. Iedereen die een goed idee heeft 
en/of wil meehelpen is welkom. We zoeken vooral 
nog een paar stoere zeebonken. We kregen een 
mooie scheepstros maar moeten die nog wel in de 
boom hangen als klauterparcours. Over hulp 
hebben we sowieso niet te klagen; Martijn 
Molendijk kwam met het lumineuze idee een put 
te slaan zodat we de vijver met bronwater kunnen 
vullen. Dat zou ons verlossen van het 
blauwalgprobleem en dus een hele zomer 
spetterplezier geven. De eerste resultaten zijn 
hoopgevend maar nog een hoop technisch werk te 
doen voor het zover is.  

Alle activiteiten op de Bûûtenplaets zijn gratis. We 
doen het voor het plezier van iedereen. Om zulke 
mensen tegemoet te komen hangt er 
tegenwoordig een fooienpot (die dagelijks geleegd 
wordt). Jisca bedacht het bijschrift ‘geef met 
lachend gezicht, want vanuit het paviljoen staat 
een camera op u gericht’.  

Onze speeltuin is een ideale plek voor 
verjaardagsfeestjes en die worden steeds vaker bij 
ons gegeven. Vriendelijk verzoek om als u dat ook 
van plan bent, via onze Facebook-pagina 
(www.facebook.com/buutenplaets) contact op te 
nemen zodat we er rekening mee kunnen houden. 
Of neem contact met ons op via e-mail: 
info@buutenplaets.nl.   

Op Facebook vindt u ook de laatste nieuwtjes en 
de activiteiten die op stapel staan. 

 

Vier sezoenen op de          
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Hart voor de Plaet is de nieuwskrant 
van Dorpsraad Ooltgensplaat. De 
krant verschijnt drie of vier keer per 
jaar en wordt verspreid onder alle 
huishoudens in het dorp.  
 

Dorpsraad Ooltgensplaat is een 
vereniging van enthousiaste 
vrijwilligers die zich inzet om het 
leven, wonen en werken in 
Ooltgensplaat en omgeving op een 
zo hoog mogelijk niveau te krijgen 
en houden. Om dat te bereiken 
houdt de Dorpsraad contact met 
inwoners, verenigingen, bedrijven, 
organisaties en met verschillende 
overheden en overheidsinstanties. 

 

Voorzitter: 
Hans van der Schraaf 

Secretaris: 
Ellen van Rossum 
 
Penningmeester: 
Adriaantje van Enthoven 
 
E-mail: 
info@dorpsraadooltgensplaat.nl 

Telefoon:  
06 22 64 66 71 
 
Website: 
www.dorpsraadooltgensplaat.nl  

 

Redactie en opmaak: 
Sandra Moerman 

Hart voor de Plaet is mede mogelijk gemaakt door  

 

 

 

Educatief Centrum in het Raadhuis 
 
De Stichting Welzijnsfonds Oostflakkee heeft het aangedurfd om 
met beperkte financiële mogelijkheden het Oude Raadhuis aan te 
kopen om het voor het nageslacht te behouden en voor verder 
verval te behoeden. Met behulp van budgetaanvulling uit private 
en publieke fondsen is het in elk geval gelukt om de buitenschil 
van het Raadhuis te restaureren, wind- en waterdicht te maken 
en de dakbedekking te vernieuwen. Daarmee is het pand weer 
een pronkstuk voor het dorp.  

 
 

Op de verdieping is de 
raadzaal weer in 
gereedheid gebracht 
als trouwlocatie en 
ruimte voor bijzondere 
bijeenkomsten en 
ontvangsten. De 
voormalige secretarie is 
heringericht als 
tentoonstellingsruimte 
en is vanaf 25 juni tot 
en met open 
monumentendag op 11 
september in gebruik 
voor haar eerste 
expositie. Het is de 
bedoeling om twee 
keer per jaar een 
expositie in te richten.  

De openingstentoonstelling is van een internationaal befaamde 
kunstenaar, nota bene woonachtig in de Plaet: Henk Kuizenga. 

De benedenverdieping wordt vooralsnog in huidige staat in 
gebruik genomen als educatieve ruimte speciaal bedoeld voor de 
schooljeugd en groepsbezoek. De bedoeling is voorlichting te 
geven over de waterrijke omgeving, de historie van 
Ooltgensplaat, de erfgoederen van Flakkee en nog veel meer. 
Een eerste activiteit is al in de maak: de kinderfaculteit 
organiseert in het kader van de eerste expositie een activiteit om 
kinderen kennis te laten maken met kunst door onder andere ook 
zelf kunst te maken. 

De bedoeling is om een blijvende digitale 'tentoonstelling' op te 
bouwen: een zaal vol leuke en leerzame wetenswaardigheden 
over onze prachtige omgeving. Ook is er de wens om een 
toeristisch informatiepunt te vestigen in samenwerking met het 
Weeghuisje, het fort en vrijwilligers. Bezoekers van ons mooie 
dorp kunnen dan terecht voor wandel- of fietskaarten, informatie 
over allerlei attracties in de omgeving en verwijzing naar andere 
interessante zaken op het eiland. 

De ontwikkeling vergt inzet van veel partijen, waaronder 
uiteraard het welzijnsfonds en de dorpsraad. Maar ook het 
Weeghuisje, het Streekmuseum en vele (semi-) 
overheidsinstanties.  
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