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Het is weer voorbij die mooie zomer en een mooie zomer was het absoluut! In augustus organiseerden
we onze allereerste Zomermarkt en ondanks het weer was het een succes. 18 stands met leuke en
lekkere spullen. Het smaakt naar meer, dus volgend jaar zijn we er weer.
Het is sowieso het jaar van eerste keren voor ons, want in september volgde ons allereerste Dorpsfeest.
Zaterdag trapten we af met de Zeskamp. De aanmeldingen waren overweldigend, we moesten zelfs
een reservelijst opstellen. Na een hartverwarmende gezamenlijke warm-up onder leiding van 3
enthousiaste en onwijs dappere meiden gingen 14 teams de strijd met elkaar aan. Via een spannende
glij-off gevolgd door een slopende touwtrekfinale trokken de Meerminnen en -mannekes aan het
langste eind en gingen er met de felbegeerde wisselbeker vandoor. Nogmaals gefeliciteerd toppers!
Het feest was hiermee nog niet ten einde, want zondag was daar het Vliegerfestival. Vliegerclub
Stijgkracht was in alle vroegte naar Meerstad gekomen met hun bijzondere vliegers. Een kat met
kittens, Rupsje Nooitgenoeg, zeewezens, Nijntje en draken, er kwam van alles voorbij. Een mooie dag
voor jong en oud en leuk dat we ook na dit weekend nog meerdere keren vliegers in de lucht zagen
hangen.

Als bestuur hebben we het hele weekend rondgelopen met een hele trotse glimlach. Trots op de deelnemers, de bezoekers, het
organiserend comité en bovenal op onze vrijwilligers. Echt top dat we dit in zo’n korte tijd met elkaar als bewoners kunnen
organiseren. Ook het dorpsfeest is natuurlijk een evenement dat volgend jaar terug zal keren.
En het jaar is nog lang niet ten einde, er volgen nog een aantal leuke evenementen. Een Rommelmarkt, de Sinterklaasintocht en
de Kerstmarkt. Wij kijken er naar uit!

Inmiddels is bekend dat het college voornemens is om door te gaan met de woonvorm in
Harkstede (‘Skaeve Huse’). Op 22 september j.l. was er een beeldvormende sessie met de
raad waarbij inspraak mogelijk was. Dorpsbelangen Meerstad heeft vanaf het begin een
neutrale houding aangenomen, maar heeft wel een aantal zorgen ingebracht. De raad zal 26
oktober een beslissing nemen over de toekomst van dit project.
•
We wachten er al een tijdje met smart op, maar er lijkt op korte termijn meer duidelijkheid te
komen over de invulling van de Superhub in Groenewei. Bureau Meerstad hoopt in
november de supermarktformule bekend te kunnen maken.
•
Op 28 september j.l. namen we weer deel aan de bewonersklankbordgroep. Samen met
omliggende belangenverenigingen (o.a. MEERdorpen, Harkstede, Klein-Harkstede etc.) en
Bureau Meerstad bespraken we onder andere het Masterplan Meerstad dat toe is aan een
update. Bewoners zal nadrukkelijk gevraagd worden om hieraan mee te werken. Bureau
Meerstad komt half oktober met meer informatie hierover.
•
Het vaarseizoen is inmiddels ten einde en de sluis is gesloten. Alle boten aan de openbare
steigers moesten uiterlijk op 1 oktober uit het water gehaald zijn. 1 april 2022 start het
vaarseizoen weer en mag de boot weer aangemeerd worden. Samen met een werkgroep
hebben we een voorstel van ‘gedragsregels’ op het meer gemaakt. Dit zullen we binnenkort
bespreken met Bureau Meerstad.

Agenda
23 oktober
Meerstad op een
kleedje
(rommelmarkt)
20 November
Sinterklaasintocht
November
Sfeervol Meerstad
11 December
Kerstmarkt

Mededelingen uit het dorp
Meerkracht organiseert een maandelijkse afvalinzamelingsactie ‘Meerstad Schoon’. Samen met Watersport Meerstad wordt,
afhankelijk van het weer, iedere eerste zaterdag van de maand zowel op het water met de SUP als op het land zwerfvuil
verzameld. Dit is de kans om je steentje bij te dragen aan een schoon Meerstad. Meerkracht zorgt voor afvalgrijpers, vuilniszakken
en koffie of thee met wat lekkers, Watersport Meerstad voor de SUP boards en begeleiding. Uiteraard mag je ook je eigen SUP
board, kano of boot meenemen of gewoon aan wal blijven en lopend meedoen. De eerste edities waren geslaagd mede dankzij
een groep enthousiastelingen en vuilniszakken vol afval. Meer informatie en aanmelden kan via info@meerkracht.org.

BLOG
Steun Dorpsbelangen Meerstad
NIEUWE RUBRIEK!
We delen onze mooie woonomgeving met heel
veel natuurlijke bewoners. Sommige daarvan
kennen we goed, anderen minder goed. Als
Dorpsbelangen leek het ons leuk om een vaste
rubriek in te voeren met weetjes over de flora en
fauna in ons mooie dorp. En dus gingen we op
zoek naar een eigen Freek (Vonk) en Sterrin
(Smalbrugge). Die hebben we gevonden, onze
dorpsgenoten Jornt en Marieke nemen jullie
voortaan mee in de wondere wereld van
Meerstad.
Jornt trapt dit keer af.
Beste Meerstadjers,
Nu het 1 oktober is geweest en de meeste bootjes
weer van het Woldmeer zijn, staan de koude
seizoenen weer voor onze deur. Als echte Frysk (ik
kom oorspronkelijk uit Sneek) gedij ik in alle
seizoenen goed. Zomers op het water kun je mij
zien kiten, suppen en ga ik graag te varen. In de
winter ben ik een enorme liefhebber van schaatsen
op het (Wold)meer en snowboarden. Meerstad is
prachtig in alle seizoenen, precies de reden
waarom ik hier wilde wonen in het groen en bij het
water! Zo mooi om te zien hoe ons dorp zich elk
seizoen weer ontpopt en verder uitbreidt. Als
natuurliefhebber geniet ik enorm van de diversiteit
van het dorp zijn natuurlijke bewoners. De ganzen
die overtrekken, de zwanen op het meer, de reeën
in de voortuin bij de moestuinen en het ijsvogeltje
die zich heel af en toe laat zien.
In deze rubriek wil ik jullie laten kennismaken met
de flora en fauna van Meerstad. Benieuwd over
welk diertje Jornt dit keer iets met jullie wil delen,
kijk dan op onze website!

Als Dorpsbelangen houden wij ons bezig met het
vergroten van de leefbaarheid in Meerstad, maar
dat kunnen wij niet alleen. Help jij ons mee?
Hoe kun je ons helpen?
-

Word vrijwilliger bij één of meerdere
evenement(en)
Word lid van één van de drie
gebiedscommissies en help mee met de
uitwerking van gebiedsvisies
Word lid van onze klankbordgroep en denk
mee over de invulling van Meerstad
Word vriend van Dorpsbelangen Meerstad en
doe een vrijwillige donatie
Word sponsor en kies uit één van onze
sponsorpakketten of vraag naar de
maatwerkopties
Meer weten? Kijk op onze website voor meer
informatie of e-mail ons.

Hoofdsponsors:

Wij willen alle sponsoren bedanken voor hun steun!
Kijk voor al onze sponsoren op onze website.
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