
WHATSAPPGROEP “BOSCHOORD(T)JES”. (versie 17 oktober 2019) 

 

Omdat er wel eens berichten staan in Boschoordalert die daar eigenlijk niet thuis horen en het verzoek om meer een sociale app 

is er nu voor Boschoord de BuurtWhatsApp "Boschoord(t)jes". 

In Boschoord bestaan ook een aantal straatgroepen apps. Bepaalde berichten zoals “wie heeft er nog ruimte in de groene 

container” kunnen daar natuurlijk beter in en kunnen dus ook gewoon blijven bestaan. 

 

RICHTLIJNEN 

De bestaande buurtapp “Boschoordalert” is voor de sociale veiligheid, deze nieuwe “Boschoord(t)jes” is er om elkaar te helpen 

en te informeren. Om onnodige ergernis door te veel of verkeerde berichten te voorkomen zijn er een aantal richtlijnen 

opgesteld welke van toepassing zijn op “Boschoord(t)jes”. Denk daarbij dat ook deze groep waarschijnlijk net zo groot wordt 

als Boschoordalert (momenteel 93 deelnemers).  

 

1. Minimumleeftijd 

Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak.  De minimumleeftijd is 18 jaar. 

 

2. Deelnemers bekend 

 Het is een sociale app waarbij de naam en het adres van de deelnemers bij de hele groep bekend zijn. Deze deelnemerslijst 

wordt zo nodig bijgewerkt en opnieuw geappt (zet voorlopig even naam en adres onder het bericht, bv Piet Pech Parklaan 13). 

 

3. Houd het zakelijk 

Leuk hoor, grapjes en grollen. Maar in een WhatsApp-groep kun je daardoor ook minder serieus worden genomen. 

Bovendien kan een grapje al snel verkeerd opgevat worden. Vooral als de groep groot is, is er altijd wel eentje die uw humor 

niet kan waarderen. 

 
4. Geen smileys 

Een groot deel van de berichtjes die naar een app-groep worden gestuurd, bestaat uit smileys. 

Gebruik Boschoord(t)jes hiervoor niet. 

 

5. Beantwoord de vraag kort en bondig en als het nodig is. 

‘Kan iedereen op zaterdag 3 februari?’ is een ogenschijnlijk simpele vraag, die vrij goed te beantwoorden is met ‘ja’, ‘nee’ of 

in enkele gevallen ‘dat weet ik nog niet zeker’, al dan niet aangevuld met ‘maar dan-en-dan kan ik daar uitsluitsel over geven’.  

Ga niet onnodig uitweiden in de groepsapp. Tenzij het iets is waarvan je weet dat dit voor meerdere buurtgenoten van belang 

is, zoals: dan speelt FC Emmen thuis of dan heeft de Parklaan een straatfeest. 

 

6. Bij twijfel wachten tot een ander reageert 

Wie heeft er zin om mee te gaan naar een excursie bij een oldtimerverzamelaar? Als jij dat een slecht plan vindt, reageer dan 

niet. Daarmee voorkom je dat jij de spelbreker van de groep wordt. Alleen antwoorden als je het leuk vindt. Er wordt niet 

gevraagd wie er geen zin heeft. 

 

7. Geen persoonlijke vetes in een groepsapp uitvechten 

Behoeft geen nadere toelichting, lijkt me.  

 

8. Geen bedankjes en dergelijke. 

Gebruik de app niet voor persoonlijke boodschappen. Gebruik hiervoor de persoonlijke app!! 

 

TIP 

Schakel indien nodig het geluid uit. 

Als er een bericht komt dat je niet interessant vindt maar waar je veel reacties op verwacht kun je het geluid van deze groep 

dempen. Klik bij de betreffende chat op instellingen (soms 3 puntjes rechts boven) en kies dempen of stille meldingen. Daarna 

kun je kiezen voor 8 uur, 1 week of 1 jaar. Alle andere apps blijven hierbij gewoon hoorbaar. 

 

VOORBEELDEN VAN BERICHTEN 

 

Wat kan er allemaal op? 

-Voor mijn oprit ben ik ongeveer 5 kruiwagens geel zand nodig. Heeft iemand dat? 

-Ik heb 200 grindtegels van 40x60 over, wie kan ze gebruiken? 

-We zoeken een oppas vanaf 16 jaar voor af en toe een avond. 

-Heeft er iemand belang bij deze mooie skelter voor €.25.00 (Foto er bij). Dit is wel geen Marktplaats maar sommigen willen 
geen vreemden aan de deur en daarom moet dit kunnen.  

-Wie heeft er tot 15 november een hometrainer voor mij ivm revalidatie? 

-Mijn moeder wil af en toe een keer op bezoek naar haar zuster in Heemstede. Is er iemand die daar regelmatig naar toe gaat en 

haar eens mee wil nemen? 

-Ik ben mijn poes kwijt, het is een zwarte, wie heeft hem gezien? (indien mogelijk foto erbij). 

- Vanmiddag en vanavond: Popronde Emmen https://www.popronde.nl/steden/emmen  

Laat diegene die een verzoek heeft gedaan ook even antwoorden als het is voldaan of opgelost. 

 

https://www.popronde.nl/steden/emmen


Wat moet je niet doen! 

-Persoonlijk antwoorden naar iemand in de groepsapp; doe dat persoonlijk door op de naam van diegene, die de app heeft 
verstuurd, te klikken. Dat geldt ook als iemand iets vervelens appt, zoals diefstal of schade aan geparkeerde auto. Je kunt dan wel 

antwoorden van bv “wat vervelend “, maar doe dat niet in de groepsapp, maar alleen maar naar de afzender. 

-Meningen vragen zoals “vinden jullie ook dat er meer gemaaid moet worden?”. Daar is de app niet voor. 

 

 

AANMELDEN 

 

Aanmelden kan d.m.v. een app of mail naar Eit Eefting (eit@datux.nl), die ook de beheerder is van Boschoordalert.  

Daarbij moeten roepnaam, achternaam, adres en bij email ook de 06 nummer worden vermeld. 

Ook laten weten dat men akkoord gaat met de spelregels van Boschoord(t)jes. 

Daarna kan men toegevoegd worden aan Boschoord(t)jes. 


