
 

 

Indeling Oud-IJzeractie bekend!!   
 

De tijd gaat snel, het is al bijna 22 juni: de dag van de oud ijzer-actie. Het wordt vast net zo’n mooie en gezellige 

dag als twee jaar geleden! Nou ja, ochtend. We verzamelen om 8.00 uur bij Dam Beton en als het goed is, zijn 

we rond 12.30 uur klaar. 

Er is al veel gedaan, maar zoals al eerder gemeld moeten er nog een aantal lege plekken worden ingevuld. 

Daarom is een indeling gemaakt aan de hand van de 7 chauffeurs met kar. 

 

Naast de ouders die zijn ingedeeld, ook aan de andere ouders en leden de oproep om mee te helpen! Ook de 

oudere jeugd kan natuurlijk prima helpen, dus kom ook naar Dam Beton op 22 juni. Liever te veel dan te 

weinig helpers!! 

 

Zie dus snel de indeling hieronder.  Maar eerst een bedankje aan de C2, D1 en D4  voor het huis-aan-huis 

rondbrengen van de flyers. Goed gedaan! Ook een dikke dankjewel voor Bianca, Minke, Annemieke, Gerda en 

Judith. Zij hebben bedrijven gebeld om te vragen of ze voor ons oud ijzer willen opsparen. Ook Klaas(vd H.) en 

zijn vader, bedankt voor de ritjes om alvast oud ijzer weg te brengen. Super!  Ook Dam Beton heel erg bedankt 

voor hun medewerking natuurlijk! 

De indeling:  
Route 1  

auto+kar   Klaas Hallema 

helper 1    Ouder van Zoë Ronner 

helper 2    Ouder van Anniek Hoekstra 

Route 2    

auto+kar     Jacco Bouwer 

helper 1      Ouder van Hiske Pater 

helper 2      Ouder van Seb. vd Mark 

Route 3 

auto+kar   Philip Schippers 

helper 1    Ouder van Rixt Sixma 

helper 2    Ouder van Eveline de Haan 

Route 4 

auto+kar    Willem Kraaij 

helper 1     Ouder van Arjanne Penning 

helper 2     Ouder van Roan Visser 

Route 5 

auto+kar   Gerhard Groothedde 

helper 1  Ouder van Tim Flinterman 

helper 2  Ouder van Steijn Bos 

Route 6 

auto+kar  Arjen Jonker 

helper 1 Ouder van Daan vd Mark 

helper 2  Ouder van Henrieke de Vries 

Route 7 

auto+kar    Jelle Waringa 

helper 1     Ouder van Rutmer Abma 

helper 2     Ouder van Senna Blom 

Sorteren 

1  Harmen vd Meer 

2  Ouder van Iris Nijmeijer 

 

Koffiezetters en - schenkers 

Sylvia en ....? 

 

 

Dank aan de rijders met kar die zich hebben aangemeld. Maar daarnaast hebben we bovengenoemde helpers 

echt nodig. Kijk dus goed of je ingedeeld bent. Kun je echt niet? Regel dan zelf een vervanger en geef de naam 

even door aan de organisatie. We kunnen dit helaas niet op ons nemen gezien het vele werk dat bij de 

organisatie komt kijken. Onze ervaring is trouwens dat dit onderling altijd goed wordt geregeld ! 

 

Nog even een paar opmerkingen. Het zijn misschien inkoppertjes, maar toch: 

-  Trek oude kleren aan, een vlek of klein scheurtje heb je zomaar te pakken. 

- Ook stevige (werk)handschoenen willen wel helpen. 

-  Veiligheid staat voorop. Doe geen gekke dingen, als iets niet veilig lijkt neem dan geen risico’s. 

- Houd je ook aan (verkeers)regels, dus span bijv. een net of zeil over de kar. 

- De precieze routes worden op 22 juni uitgedeeld 

- Verzamelen bij ingang van Dam, dichtbij spoorwegovergang (kruising It Patroan en Feansterdyk) 

- Binnenkort meer, houd de nieuwsbrieven en app in de gaten! 

Groetjes, Sylvia 

Beekhuizen, 06-45312189 

 


