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De huiskamer van BingelradeDe huiskamer van Bingelra
WOENSDAG Bingelrade Ontmoet: nieuw project dat het dorp ‘leuker en gezelliger’ moet maken

door Michiel Goertzen

H

Het hijsen van de vlag als
officiële start van Bingelrade
Ontmoet mislukte. Maar het
project om het dorp ‘leuker
en gezelliger’ te maken is
toch echt begonnen.

H et is de trotse Neder-
landse driekleur die
woensdag wappert aan
de mast naast Ontmoe-

tingscentrum Bingelrade. In plaats
van de gloednieuwe vlag van Bingel-
rade Ontmoet, speciaal ontworpen
door lokale kunstenaar Guido An-
cion. „Die is nog niet klaar”, zegt
Marion Vreuls. „Hij moet nog ge-
naaid worden.”
Niet dat de import-Bingelraadse
(geboren in Hoensbroek, maar al
bijna dertig jaar wonend in het
dorp) haar goede humeur laat be-
derven door een stukje stof. Ook al
is het hijsen van de vlag het offi-
ciële startpunt van Bingelrade Ont-
moet. Als het moet, dan maar met
de gewone Nederlandse vlag.
„We willen echt starten vandaag. Je
kunt wel blijven uitstellen omdat
nog niet alles geregeld is, maar als
we eenmaal bezig zijn, zien de
mensen pas wat het is.”
Bingelrade Ontmoet, dus. Bedacht
door Vreuls en haar compagnon
Bert Kannegieter, 0ok al geen echte
man van Bingelrade (geboren in
Sneek, in 1998 neergestreken in On-
derbanken). Belangrijkste doelstel-
ling? De leefbaarheid verbeteren.
Of, zoals Kannegieter het zegt, ‘het
dorp leuker en gezelliger maken’.
Het idee is simpel: op woensdag
(tussen 13.30 en 20.30 uur) kunnen
inwoners van Bingelrade - of ande-

re belangstellenden - het Ontmoe-
tingscentrum in het dorp binnenlo-
pen om daar, inderdaad, andere
mensen te ontmoeten. Om een
praatje te maken, een hapje te eten,
een kop koffie te drinken of om
een antwoord te zoeken op een ac-
tuele vraag. Vreuls: „Elkaar ontmoe-
ten is het belangrijkste. Er wonen
830 mensen in het dorp, die ken-

nen elkaar lang niet allemaal. Ge-
lukkig hebben we nog een
bloeiend verenigingsleven. Maar
mensen die daarin niet actief zijn,
kunnen bij ons terecht.”
Wat er vervolgens uit die ontmoe-
tingen ontstaat, durven de initiatief-
nemers niet te voorspellen. „Het
zou zo maar kunnen dat we straks
een cursus iPad geven als daar be-

hoefte aan blijkt te zijn. Of er ont-
staat een wandelclub.” Alles mag,
zegt Kannegieter, zolang het dorp
er maar beter van wordt. „Fietsers
of wandelaars kunnen binnenko-
men. Inwoners kunnen vragen stel-
len. We hebben allemaal ons eigen
netwerk en kunnen veel mensen
helpen.” Ideeën zijn er genoeg,
sommige worden al uitgevoerd. Zo

is er een klussendienst actief voor
kleine klusjes in en rondom het
huis en komt er een boodschappen-
service. En een groep inwoners is al
een keer samen gaan eten. „We
zijn zelf ook heel benieuwd wat
het oplevert. Ik hoop dat het hier
over een paar weken bomvol is.
Dat het een huiskamer voor het
dorp wordt.”

Bingelrade Ontmoet, een initiatief om de kern levendig te houden. Het startsein werd gegeven met het hijsen van de vlag. foto Bas Quaedvlieg


