
 
 

Fergetten plattelân 
 
Fansels lette jo as foarsitter fan Doarpswurk op hokker plannen it Kabinet presintearret 
foar it plattelân. 
De tredde tiisdei yn septimber en de beskôgings dêrnei binne in goed momint om dêr 
kennis fan te nimmen. Dat wie in hiele sikerij en ik hie my de tiid besparje kinnen. 
Neat oer krimp, neat oer berikbere soarch, neat oer wurkgelegenheid en wenjen, neat 
oer ynfrastruktuer: Gewoan fan alles neat! 
Blykber draait alles om de Rânestêd en grutstedske gebieten. 
Lokkich hat de provinsje each foar it plattelân en kin Doarpswurk mei dêrtroch 
belangrike oandachtspunten op de agenda sette. 
In protte frijwilligers yn doarpshuzen en doarpsbelangen dogge geweldich wurk. 
Ferline jier noch doe’t ‘de participatie maatschappij’ sa breed út neamd waard, koe dat 
as stipe sjoen wurde. 
Mar no, in jier letter, liket dat al wer fan de wurklist helle. 
Wolle we it plattelân mei al syn doarpen leefber hâlde, dan sille we dat noch hieltyd 
sels dwaan moatte. 
Foar it kabinet en de measte politike partijen libbet it plattelân blykber net. 
Takommend jier maart is dat grif oars by de ferkiezings fan de Provinsjale Steaten. Dan 
kin de Fryske befolking har útsprekke oer wat sy foar Fryslân belangryk fynt. 
En dan sille ek sûnder mis dy partijen dy’t no gjin each hawwe foar regionale 
prioriteiten wer krekt dwaan as of it der wol wer ta docht. 
Ik bin benijd wat dat opsmyt! 
 
Jan Waterlander 
foarsitter Doarpswurk 
 

 
 
Foto: v.l.n.r. Tones Meijer; Titus Sijmonsma; Jan Oosterhaven; Andrys de Blaauw; 
Karin van Mensvoort; Wietse Martens. Vooraan: Folkert Bouma 

 
Op 1 juli namen de interim-directeur Karin van Mensvoort, twee bestuursleden, die we 
zullen missen, Andrys de Blaauw en Auke Bijlsma (de laatste staat niet op de foto), 
boekhouder Jan Oosterhaven, die jarenlang Doarpswurk financieel op koers hield en de 
vertegenwoordigers van de doelgroep in de deelnemersraad (Tones Meijer en Wietse 
Martens) afscheid van Doarpswurk.  
Folkert Bouma ging als lid van de deelnemersraad en kwam als nieuw bestuurslid om 
zich vooral bezig te gaan houden met de relatie Doarpswurk/achterban. Adviseur Titus 
Sijmonsma werd bedankt voor extra werkzaamheden gedurende het afgelopen jaar. 

 



  
De website www.dorpshuizen.nl is vernieuwd. Een aanvullend onderdeel is het bekijken 
van ideeën die zijn gepost door collega dorpshuisbestuurders. U kunt ook zelf een  idee 
posten, met een foto of een filmpje erbij. De gedachte erachter is om elkaar te 
inspireren. Want ieder dorpshuis heeft zijn unieke vondsten. Welk plan mogen we van uw 
dorpshuis tegemoet zien?  
 
Verder is de Vraagbaak in de website opgenomen. Het is dus geen aparte website meer. 
Het menu met de 212 artikelen is vernieuwd en overzichtelijker geworden, terwijl de 
inhoud hetzelfde is gebleven. Graag horen we uw reactie en ideeën. 
 

 
 
 
          ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Hoe kom je aan geld om te realiseren wat je graag wilt bereiken: 

 
MFC Hantum: ‘De piip moat rikje!’ 
 
Er is veel, heel veel geld nodig om het Multifunctioneel Centrum Hantum te realiseren. De 
commissie doet er alles aan om de 'grote klappen' te maken. Maar een van de 
voorwaarden voor het beschikbaar stellen van subsidies is dat er ook vanuit de 
gemeenschap actie moet worden ondernomen. 
Daarbij willen wij onze dorpsgenoten graag betrekken want juist voor hen zal het MFC 
Hantum straks voorzien in een behoefte, welke dat ook zal zijn: sport, cultuur, 
ferdivedaasje…. Daarom is de actie 'De piip moat rikje' van start gegaan in de 4H-dorpen. 
Doe ook mee, we hebben u hard nodig! 
Kijk voor meer informatie op de site van het dorpshuis (bron van deze tekst) en de loterij. 
 
http://www.mfchantum.nl/de-piip/ 
 
http://www.warmhartloterij.nl/de-warm-hart-loterij/ 
 
 
         

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Leestip: 
Diverse dorpshuisbesturen proberen de dorpsbewoners en de vele vrijwilligers te 
informeren en aan zich te binden. Een middel daarbij kan zijn het uitbrengen van een 
nieuwsbrief zoals dorpshuis MeJander te Oldeberkoop.  
 
http://www.mfaoldeberkoop.nl/images/stories/nieuwsbrief/nieuwsbrief_juni_2014.pdf 

 

http://www.dorpshuizen.nl/
http://www.mfchantum.nl/de-piip/
http://www.warmhartloterij.nl/de-warm-hart-loterij/
http://www.mfaoldeberkoop.nl/images/stories/nieuwsbrief/nieuwsbrief_juni_2014.pdf


 
Twee (her)openingen dorpshuizen van de afgelopen maanden  
 
Na een lange aanlooptijd is het dorpshuis geopend in  Oostrum op zaterdag 23 augustus jl., 
de openingshandeling werd verricht door een lokale bewoner! 
De burgemeester en Doarpswurk waren ook aanwezig, de laatste met een praatje en een 
leuke spiegel (die bekend is bij u allen). 
 
Op vrijdag 12 september werd het dorpshuis Us Gerak in Hichtum heropend op een 
prachtige dag met veel zon. 
De voorzitter Sjaak Bos was erg trots op het feit dat de heropening plaatsvond in het mooie 
Hichtum, een bijna verdubbeling van het aantal m2 in het dorpshuis waar o.a. de biljarters 
erg tevreden over waren! 
Ook Doarpswurk was aanwezig en onderstreepte het belang van sociale cohesie vanuit een 
dorpshuis voor de lokale samenleving. 
Burgermeester Hayo Apotheker sprak van een mooie heropening en maakte het vergelijk 
van een aantal m2  in Hichtum met een Sneker wijkcentrum…….(dan waren de m2 in Hichtum 
wel wat duurder….maar het is de sociale cohesie in het dorp zeker waard, zie ook de 
eerdere opmerking van Doarpswurk!). 
 

 
 
Foto dorpshuis Oostrum 

 
Doorgeefboek Warns 
 
In het kader van het 10 jarig jubileum van Doarps-Kultuerhûs De Spylder in Warns zijn een 
aantal projecten georganiseerd waarbij de inwoners van Warns betrokken zijn. Een daarvan 
is het Doorgeefboek. 
Het Doorgeefboek is een boek dat volgens de indeling van de buurten een rondgang maakt 
door het dorp en waarvoor alle bewoners gevraagd worden er een bijdrage aan te leveren. 
Het boek gaat van huis naar huis en iedere keer als het naar een nieuw adres gaat is er weer 
een dubbele pagina gevuld. Op alle linkerpagina's staat een foto van het huis, de rest is aan 
de bewoners om in te vullen. Wie van de bewoners dat doet en hoe, dat staat helemaal 
open; met z’n allen, of juist één iemand, schrijven, tekenen, knippen, plakken, veel is 
mogelijk. Als het maar op de een of andere manier iets met de woning te maken heeft; een 
stukje geschiedenis ervan, of het wonen erin, of het uitzicht uit een raam. 
Het boek is in september 2013 op pad gegaan. Wanneer alle buurtboekdelen op een bepaald 
moment gevuld zijn, worden ze met elkaar ingebonden tot een mooi en imposant boek en 
krijgt het een speciaal plekje in Doarps-Kultuerhûs De Spylder, zodat het voor iedereen in 
te zien is. 
Via de dorpskrant en een weblog worden inwoners op de hoogte gehouden van de voortgang 
van het doorgeefboek  http://www.despylder.nl/projecten 
 

 

http://www.despylder.nl/projecten


 ‘Grinslander’ directeur Doarpswurk kopte de Leeuwarder Courant afgelopen 
mei… 
 

Nou, ik ben er nu ruim 4 maanden en het is een belevenis. Meerdere (oprechte) Friezen 
hebben de afgelopen weken contact met mij opgenomen om me te wijzen op het belang 
van de Friese taal als het gaat om leefbaarheid in dorpen en op het Friese platteland. Dat 
belang zien bestuur, medewerkers en ikzelf ook. De cursus ‘Lear mar Frysk’ is inmiddels 
begonnen, het woord ‘boartersguodauto’ heeft voor mij nu al geen geheimen meer.  We 
willen de komende maanden in samenwerking met onze ambassadeurs Fries en Friese 
instellingen als Afuk en de  Ried fan de Fryske Beweging en andere Doarpswurk proberen 
tweetalig te houden. Deze nieuwsbrief is daar het eerste resultaat van. 
We willen meer dan voorheen gaan deelnemen aan de maatschappelijke discussie in 
Fryslân rond de leefbaarheidproblematiek. Zoals de grote verandering in het sociale 
domein waarbij de veranderende verhouding tussen overheid en burger centraal staat.  
We bereiden ons voor op een samenleving waar niet Participatie door de burger als gunst 
van die overheid belangrijk wordt, maar een samenleving waarin overheid en burger 
gelijkwaardig aan elkaar zijn en elkaar ook als zodanig behandelen. Een uitdaging voor de 
ambtenaar als schakel tussen die overheid en de burger, een uitdaging voor de burger en 
dus ook voor Doarpswurk. Maar daarover komen we 21 november a.s. nog te spreken…Op 
die datum tussen 15:30 – 21:00 uur wil Doarpswurk  zich aan onze deelnemers presenteren 
om samen afspraken over 2015 en volgende jaren te maken. 
Ik hoop u dan te ontmoeten, ik zie er naar uit… 
 
Jan Hendrik Jansen 

 

 
Dorpshuis te Raerd, veel gebruikt voor bijeenkomsten van Doarpswurk 
 
 

Inspiratiedag voor dorpen en dorpshuizen 
 
Wilt u ook geïnspireerd worden als het gaat om dorpen- en dorpshuizenwerk? 
Kom dan naar de inspiratiedag voor dorpen en dorpshuizen op vrijdagmiddag en –avond 
21 november 2014 in Raerd vanaf 15.30 uur.  
Een film over dorpshuizen,  aandacht voor kunst en cultuur, de Fryske taal, 
duurzaamheid, zorg, spannende presentaties en interessante voorbeelden, en nog veel 
meer!  En natuurlijk is er tussen het middag- en avondprogramma eten en drinken. 
 
U bent hierbij van harte uitgenodigd! 
 
Noteer alvast de datum en tijd. 
Eind oktober wordt de definitieve uitnodiging verstuurd wanneer het programma 
vaststaat. 
U kunt zich dan ook opgeven.  
 

 



 
 
Nieuws van Netwerk Duurzame Dorpen 
 
Er doen nu 129 dorpen aan het Netwerk mee, waarvan 82 in Fryslân! 
Het eerste Limburgse dorp heeft zich ook aangemeld: Roggel. Op onze site staat ook een 
filmpje over hun NaoberzorgPunt. 
Het IVN en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) zijn landelijk 
netwerkpartner geworden van Netwerk Duurzame Dorpen! Steeds meer organisaties willen 
dorpen ondersteunen bij hun initiatieven. 
De afgelopen tijd hebben we gesleuteld aan de website van Netwerk Duurzame Dorpen: 
meer informatie, nieuwe filmpjes en andere vormgeving. 
Het is nu gemakkelijker om initiatieven uit uw dorp toe te voegen of te wijzigen.  
Ook hebben we onze algemene film aangepast. Kijk op www.netwerkduurzamedorpen.nl. 
 

Kijk voor meer inspiratie op de volgende linken: 
 

Boekehûske Kubaard: 
http://www.kubaarddorp.nl/5440-it-boekehuske-yn-gebruk-steld 
Steeds meer dorpen beginnen een kleine openbare dorpsboekenkast, deze ‘Little Free 
Libraries’ zijn overgewaaid uit de VS: https://www.nudge.nl/nudges/172 
 

STAMM uit Drenthe heeft een stappenplan uitgegeven voor het opzetten van een coöperatie 
in een dorp. Ook staan er aansprekende voorbeelden in het boekje: 
http://www.stamm.nl/media/publicaties/stammcooperaties_lowres.pdf 
                                       

  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

 

 
 
 
Bûtenút Foarút 
 
Geen bus in jouw dorp? Gestrand op het voetbalveld? Je beste vriend onbereikbaar? 
Vervoer vinden op het platteland in Fryslân kan best lastig zijn. Heb jij een creatief idee om 
toch van A naar B te komen? Dat kan van alles zijn: een busje, een deelauto of leenfietsen. 
Dankzij de subsidieregeling Bûtenút Foarút van de provincie Fryslân ligt de oplossing binnen 
handbereik. Sa komst ek bûtenút foarút!  
 
Kijk voor meer informatie op de site van de provincie http://www.fryslan.nl/butenutfoarut 
               
                                      +++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Startgeld voor lokale energie initiatieven 
 
Steeds vaker werken Friezen lokaal samen om groene energie op te wekken of energie te 
besparen. Deze vrijwilligers organiseren zich vaak in een coöperatie. Daarnaast is er budget 
nodig voor bijvoorbeeld een website of promotie. Deze startende lokale energie initiatieven 
kunnen vanaf 1 september 2014 maximaal € 2.500 subsidie ontvangen. Hiervoor stelt de 
provincie Fryslân maximaal € 65.000 beschikbaar in 2014 en 2015. Meer informatie over de 
regeling en voorwaarden staan op de website van de provincie. 

 

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/
http://www.kubaarddorp.nl/5440-it-boekehuske-yn-gebruk-steld
https://www.nudge.nl/nudges/172
http://www.stamm.nl/media/publicaties/stammcooperaties_lowres.pdf
http://www.fryslan.nl/butenutfoarut
http://www.fryslan.nl/12321/lokale-energie-initiatieven/


 
 

Kern met pit 
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) organiseert ook dit jaar de 
wedstrijd Kern met Pit. Wil jij graag zelf iets aan jouw leefomgeving verbeteren? Dan kun je 
je met jouw project inschrijven van 1 september tot 31 oktober 2014.  
Ga dan naar www.kernmetpit.nl en schrijf je in! 
 

Leestip:  
 

De kracht van kleine dorpen 
‘De provincie Utrecht telt ongeveer veertig kleine kernen, dorpen tot circa 4.000 inwoners. 
Kenmerkend is de sociale samenhang en een grote bereidheid van de bewoners om zich in te 
zetten voor hun dorp. In deze publicatie komen bewoners uit die kernen aan het woord. Het 
zijn verhalen van vrijwilligers die een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun 
dorp. Met gepaste trots vertellen zij over het opzetten van een zorgcoöperatie, hoe zij het 
dorpshuis, dat in de versukkeling raakte, een metamorfose geven en als bewonersorganisatie 
de leegstaande Rabobank kopen en op die plek woningen bouwen zodat er weer jonge 
gezinnen naar hun dorp komen. Het zijn de eigen oplossingen van dorpsbewoners die zien dat 
voorzieningen verdwijnen, jongeren wegtrekken en zorg voor ouderen niet meer in het eigen 
dorp beschikbaar is. Kortom, de problemen van kleine kernen in een notendop.’ 
 
Dit is een deel van het voorwoord van Herman Wijffels uit de publicatie van Jasper Veldhuis 
met de titel ‘De kracht van kleine dorpen’. U kunt dit bestand lezen via onze site 
http://www.doarpswurk.nl/overige-publicaties-niet/ 
 

 
 

Dorpshuis Alde Leie feestelijk heropend 
Na 5 maanden intensief (vrijwilligers)werk, is op 4 oktober dorpshuis Us Gebou na een 
grondige renovatie feestelijk heropend! Het oude schoolpand was na jaren intensief gebruik 
toe aan een flinke opknapbeurt. Onder meer de sanitaire ruimtes, de keuken- en 
horecagedeelten en de ongebruikte bovenverdieping voldeden niet meer aan de eisen zoals 
men die tegenwoordig stelt aan een avond hygiënische gezelligheid. Met behulp van 
subsidiënten zoals Het Waddenfonds, Oranje Fonds, VSB-fonds, gemeentelijke en provinciale 
ondersteuning maar ook met behulp van kleinere fondsen is een complete renovatie gedaan. 
Van boven tot onder is het dorpshuis naar moderne maatstaf aangepakt, en op Nationale 
Burendag is de laatste hand gelegd aan het totaalplaatje door het terrein om het pand te 
verfraaien. Zo kon burgemeester Joop Broertjes samen met de voorzitter van Us Gebou op 4 
oktober de door Us Gebou zelf ontworpen banier de mast in hijsen. Na deze plechtigheid is de 
opening feestelijk afgesloten met een ouderwetse dansavond. De vrijwilligers hadden een 
weekje eerder al proef mogen draaien zodat de opening zonder problemen kon verlopen. Zie 
Facebook ‘dorpshuis ons gebouw’  voor een renovatieverslag in beeld!  
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