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Groninger Dorpen kampeert
deze zomer bij u om de hoek

REPORTAGE

Groninger Dorpen trekt deze zomer met een caravan de
dorpen in. Voor een luisterend oor en advies. De aftrap
was gisteren in Uithuizermeeden.

NOORTJE VAN DER LEEK

E en retro caravan, camping-
stoeltjes en -tafeltjes en een la-
ding parasols: het is net of er

in het centrum van Uithuizermee-
den spontaan een camping is opge-
tuigd.

Het blijkt de caravan van Gronin-
ger Dorpen, die de komende vijf we-
ken elke vrijdag een ander dorp aan-
doet. „Daarmee hopen we een
steentje bij te dragen aan het ultie-
me doel van onze organisatie, name-
lijk het hooghouden van de leefbaar-
heid in de Groninger dorpen”, legt
Pieter Knol van de organisatie uit.

Hoe een caravan daar precies aan
bijdraagt? „Het is een laagdrempeli-
ge manier om met bewoners in con-
tact te komen”, stelt Knol. „Boven-
dien is het ook heel concreet. Bewo-
ners kunnen nu letterlijk aanwijzen
waar ze in het dorp tegenaan lopen,
in plaats van het aan de telefoon
door te geven. Wij ervaren dat de
stap naar kantoor voor burgers nog
wel eens te groot is.”

En die stap naar de caravan, die is
duidelijk kleiner, zo blijkt. Vrijdag-
middag zitten er rond het middag-
uur twee geïnteresseerden te praten
met medewerkers van Groninger
Dorpen. Over subsidies, projecten
voor ouderen en zorgen over aard-
bevingen. En over een nieuw monu-
ment in het dorp. De delegatie van
Groninger Dorpen is net even op de
gewenste plek wezen kijken.

Dorpsbewoner Mark Penninga is

blij dat hij nu eindelijk een beeld
heeft van Groninger Dorpen. „Ik
kende de organisatie wel, maar het is
fijn nu te zien wat ze concreet alle-
maal organiseren. Voor ouderen bij-
voorbeeld. Ik ben het met ze eens dat
initiatieven vooral uit de mensen
zelf moeten komen. Maar het is goed
dat er in Groningen een organisatie

bestaat die dat faciliteert en daarbij
helpt.”

Gera Douma zit op een stoeltje in
de volle zon te praten met een ande-
re medewerker. Ze werkt met een
projectgroep aan de realisatie van
een free running baan in het dorp.
„Mooi dat Groninger Dorpen precies
weet voor welke subsidies ons pro-
ject in aanmerking komt. Ik zag door
de bomen het bos niet meer, maar
nu is het weer behapbaar.”

Heeft u ook een vraag of een idee
voor uw dorp? De caravan van Gro-
ninger Dorpen staat de komende
vrijdagen nog achtereenvolgens in
Kleine Huisjes, Lutjegast, Lopper-
sum, Woldendorp en Sellingen.

‘Ik zag door de
bomen het bos niet
meer. Nu is het
weer behapbaar’

Mark Penninga uit Uithuizermeeden in gesprek met Mayke Zandstra van Gronin-
ger Dorpen voor de retro caravan van de organisatie. FOTO JAN ZEEMAN


