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Inhoudsopgave

WELKOM! 
Woord van Rudi Slager, onze voorzitter, over de organisatie en het (landelijke)
dorpennetwerk.

GEZAMENLIJKE START 
Cunera van Selm leidde ons door de dag. Met een openingswoord van Commissaris van de 
Koning Max van den Berg en voorzitter van Groninger Dorpen Rudi Slager, en discussie met 
de zaal aan de hand van stellingen.

GROET´N UUT | GROET’N OET: DORPEN EN HÚN VERHAAL  
Mensen uit verschillende dorpen vertelden vol passie over hun dorp en enkele initiatieven, 
en over invalshoeken om dingen voor elkaar te krijgen. Over kansen. Noodzaak. Saamhorig-
heid. Creativiteit. Doorzettingsvermogen. Lef. Om je heen kijken en verbinden. Mensen- en 
maatwerk. Het verhaal van 9 dorpen.

Uitwisseling over ervaringen met dorpenoverleggen.

’T BROEST HIER! 
Lunch | informatiemarkt | excursies | …
Thema’s op het platteland die gericht aan bod kwamen.
Blik op de informatiemarkt, met links voor meer info.

UITGELICHT, ENKELE INTERVIEWS
Live verbinding met activiteitencentrum Sloepenloods in Zoutkamp (Johan Toxopeus) | 
Over WeHelpen.nl: hulp vragen en aanbieden vanzelfsprekend maken - lokaal - veilig - toegan-
kelijk - coöperatieve organisatie (mede-initiatiefnemer Coen van de Steeg) | Op naar toekomst-
bestendig internet óveral in de provincie (gedeputeerde Marianne Besselink) en ervaringen 
met 4G-pilot in buitengebied (deelnemer IJzebrand Rijzebol).

ARNO VAN DER HEYDEN SLUIT AF 
Ook de onbetwiste afsluiter van dit magazine!

Hoe verliep het programma? Lees hierover in dit magazine!

Pag 4 & 5

Pag 8 t/m 11 &
Pag 14 t/m 18

PAG 20 

pag 19 t/m 22

Pag 24

[Vanaf 9.30]

[15.00-15.15]

En ook:

6 ......................over de gastlocatie

7 ......................reacties

12 & 13.......#gddag15 in beeld

23 ..................dankwoord & colofon
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 Van de 
     voorzitter

Wij zijn Groninger Dorpen, de koepelorganisatie van organisaties van 
dorpsbelangen, van dorpshuisbesturen en van buurt- en wijkcentra. In 

totaal zo’n 260 bij elkaar. Als je lid bent van één van die besturen weet 

je meestal ook wel wat je aan Groninger Dorpen hebt, omdat je er 

dan regelmatig mee in aanraking komt, of schriftelijk of digitaal op de 

hoogte wordt gehouden van wat er allemaal op het platteland gebeurt. 

Ook ondersteunen we de besturen waar mogelijk. Vaak gebeurt dat in 

de vorm van cursussen of excursies, maar soms ook vrij eenvoudig door 

mensen met elkaar in contact te brengen of ze te helpen aan het goede 

adres of telefoonnummer. 

Naast een bestuur, bestaande uit een aantal betrokken vrijwilligers, be-

schikken we over een team van acht professionele ondersteuners met 

ieder een eigen specialisme. Die kunt u vinden op ons kantoor in Ten 

Boer, maar ze zijn ook regelmatig op bezoek in de dorpen.

Dit even als korte introductie van Groninger Dorpen. Veel meer infor-

matie vindt u op onze website www.groningerdorpen.nl. Een bezoekje 

waard!

Wij zetten ons in voor de leefbaarheid van het platteland van Groningen 

en zijn dus actief bezig voor en met de plattelandsbewoners om hen op 

allerlei manieren te ondersteunen en te inspireren. Op onze website is 

veel te lezen, maar beelden en de echte verhalen uit dorpen spreken het 

meest. Daarom deze speciale uitgave van ons Nijsblad over onze derde 

Groninger Dorpendag op Valentijnsdag 2015.

En aangezien we veel positieve reacties kregen over zowel de inhoud 

als ook de prachtige locatie, de Campus in Winschoten, hopen we met 

dit magazine nog veel meer mensen en dorpen dan de 300 aanwezigen 

te laten meegenieten en blijvend te inspireren. Veel leesplezier!

voorzitter Groninger Dorpen

Leefbare dorpen,
bewoners centraal!

Een ontmoetingsdag vol uitwisseling, informatie over leef- 

bare Groninger dorpen en een leefbaar Groninger platteland 

nu en in de toekomst. Een dag rond verschillende thema’s 

met saamhorigheid, eigen initiatief en doorzettingsvermogen 

van bewoners centraal. Samen het bruisende Groninger 

platteland voelen en laten zien.

De organisatie
Het dorpennetwerk

Groninger Dorpendag
ACHTERGROND 
Geïnspireerd door het eerste landelijke PlattelandsParle-

ment in 2005, nam Groninger Dorpen het initiatief voor 

provinciale bijeenkomsten in 2007 en 2011 waar de kracht 

van het Groninger platteland en het verbinden van men-

sen en initiatieven centraal stond. Eerst nog het Grunne-

ger PlattelandsParlement, de keer daarop de Groninger 

Dorpendag genoemd. Ook in 2015 werd de Groninger 

Dorpendag een bijeenkomst voor alle Groninger platte-

landsbewoners, lokale en provinciale politici en overige 

geïnteresseerden in leefbaarheid op het platteland. Met 

zo’n 300 aanwezigen ook nu een bijzonder en goedbe-

zocht platform gebleken voor het uitwisselen van initiatie-

ven, het opdoen van nieuwe ervaringen en kennis, én het 

versterken van netwerken in onze provincie. En nu met dit 

magazine als terugblik en blijvende inspiratiebron!

WERKGROEP 
Net als bij eerdere edities hebben mensen van andere 

plattelandsorganisaties ons geholpen bij de voorberei-

dingen. Mensen met dezelfde drijfveer, wortels op het 

Groninger platteland en met achterban; een heel fijne 

samenwerking met veel vertrouwen en ruimte voor 

elkaar! Met de werkgroep hebben we vanaf halverwege 

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK)  
is een overkoepelende organisatie voor de Groninger 

Dorpen en haar zusterorganisaties in de andere provin-

cies. De LVKK organiseert om het jaar het PlattelandsPar-

lement, een grote bijeenkomst voor alle dorpen vanuit het 

hele land. Dit jaar vindt het PlattelandsParlement plaats 

op 14 november. Meer dan de vorige jaren wordt deze 

dag één grote ontmoeting van mooie dorpsinitiatieven. 

De hoofdthema’s van dit jaar zijn Zorg en Maatschappe-

lijk Vastgoed. Naast de twee hoofdthema’s zullen er ook 

workshops worden aangeboden op andere gebieden, 

bijvoorbeeld fondsenwerving. Zoals gebruikelijk is er deze 

dag gelegenheid met Kamerleden van gedachten te ver-

wisselen tijdens een speeddate. 

LANDELIJK
DORPENKRACHT CENTRAAL OP 14 NOVEMBER 2015

2014 veel gebrainstormd, grote lijnen en details bepaald, 

contacten benut en gelegd, veel gevraagd en geleerd en 

zelfs voor de klas gestaan. En natuurlijk de handen uit de 

mouwen gestoken op de dag zelf, samen met de collega’s 

van Groninger Dorpen en vele anderen.

De werkgroep bestond uit Aletta van den Berg (Ideeën-

bank Groningen), Alex Datema (BoerenNatuur Groningen), 

Gert Los (Groningen Plus), Lideke Bierema (Vrouwen van 

Nu Groningen), Myra Eeken-Hermans (St. NetWerk Onder-

nemende Vrouwen Groninger Ommeland) en Johan van 

Omme en Maartje Kiep (Groninger Dorpen).

Meer informatie over de LVKK en over het Plattelands- 

Parlement vindt u op www.lvkk.nl. De uitnodiging voor 

het PlattelandsParlement zal t.z.t. uiteraard ook door 

Groninger Dorpen onder haar leden en via sociale media 

worden verspreid.

Rudi Slager
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Reacties

Campus Winschoten  
          was 14 februari dé plek! En wat een plek.

Bij de organisatie van de dag probe-

ren we telkens een onderwijsinstel-

ling zo enthousiast te krijgen dat zij 

mee willen werken als (in ieder geval) 

gastheer. Niet zonder reden. Prak-

tisch: een groot gebouw, veel moge-

lijkheden. Maar bovenal vanwege de 

verbinding met onderwijs. In Campus 

Winschoten vonden we ditmaal een 

geweldige partner.

En wat zijn de mensen van Campus 

Winschoten in touw geweest! Van 

directie tot facilitair én leerlingen en 

studenten. Met oog voor de koppe-

ling tussen lesprogramma ś en het 

inhoudelijk thema van de dag. Tot in 

de kleinste details en met een dikke 

knipoog naar Valentijnsdag.

IN HET KORT 
Campus Winschoten is de school 

voor beroepsonderwijs voor de 

gemeente Oldambt en omgeving. 

Campus Winschoten is ontstaan uit 

een unieke samenwerking tussen 

Dollard College, Noorderpoort en 

Terra. Campus Winschoten heeft 

een belangrijke regionale functie en 

staat midden in de maatschappij. 

Samenwerking en duurzaamheid 

zijn belangrijke thema’s. 

Binnen het programma op 14 febru-

ari was het mogelijk om uitgebrei-

der kennis te maken met Campus 

IJzebrand Rijzebol @IJzebrandRij-
zeb Feb 14 

Vanmiddag #gddag15 in Winschoten 

bijgewoond. Een prachtige happe-

ning, die heel inspirerend is voor dorp 

en politiek! 

Agmar van Rijn @AgmarMM Feb 14 

#gddag15 goede sfeer stands, leuke 

gesprekken vanuit de stand van 

@GroningerKerken. Prima catering 

ook nog:) 

Burgemeester Snijder @Burge-
meesterJS Feb 14 

Presentatie over Westerwolde op 

Groninger Dorpendag en de Dorps-

tuin Vriescheloo, door dorpsraad Vrie-

scheloo. Prachtig initiatief, #gddag15

LBGroningen @LBGroningen Feb 14 

Goede gesprekken over ommetjes en 

landschap van de dorpen op inspire-

rende @groningerdorpen dag. Leuke 

#gddag15

De Groninger Dorpendag maakte ook dit keer weer een boel reacties los. En tegenwoordig gaat dat veelal via de sociale 
media zoals Twitter, #gddag15 was zelfs even trendic topic. Hieronder een aantal tweets uitgelicht. 

Maar net zo blij zijn we met de reacties die we  
terugkregen op de rode evaluatiekaartjes.  
Gewoon ouderwets op papier. Hieronder een 

bloemlezing. 

 
De gastdames bij de ontvangstbalie 

‘Because I’m happy!’ , de opzwepende lipdub bij de opening

De geweldig verzorgde catering
De robuuste wegwijzer naar de dorpen rond Winschoten

De prachtige 3Dmaquette van de provincie met highlights

De vele ✿❀ ✿❀ prachtige bloemstukken ✿❀✿

Het voorbereide optreden van Schoolband Just for Fun met dansers waar 

we naar uitkeken, kon om goede redenen lastminute niet doorgaan. Gelukkig 

kwam De Rijdende Popschool uit Garmerwolde ons spontaan te hulp!

Winschoten, waar ze voor staat, hoe 

ze daar invulling aan geeft. Maar 

ook wat de uitdagingen zijn, vanuit 

zowel onderwijsperspectief als  

ook de maatschappelijke ontwik- 

kelingen. 

www.campusws.nl

Wij vonden het geweldig! Hoe kijken Campusdirecteuren Ina Lagro en

Harm Stel terug? 

“Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en zijn erg  trots op onze leerlin-
gen/studenten en medewerkers. We zagen ook nu weer hoe samenwerking 
versterkend werkt en kan leiden tot een mooi resultaat”

Weet u nog?

“Gesprek over lastige leefbaarheids-

problematiek in kleine dorpen. Instanties 

waarschuwen voor verkeerd beleid en 

daardoor opwekken krimp”

“Blijven doen jaarlijks. Nog meer dorpsraden/dorpshuisbestuur
uitnodigen, dwingen ☺”

“Zeker terug-
nemen naar 

gemeenteraad”. 

En wist iedereen ervan? 300 mensen is  
super maar: “Bredere aandacht in de regio- 

bladen en sociale media.” 
“Ik wist er pas van de week van” 

“Ruchtbaarheid geven buiten de provincie,  
bijv. via Tocht om de Noord”

Praktische suggesties voor de 
organisatie waren er ook. Bijvoorbeeld 
duidelijker aangeven waar en wanneer 
excursies vertrekken, indeling informa-
tiemarkt en meer duurzame catering. 
Enkelen gaven aan dat minder aanbod 
goed zou zijn, anderen wilden juist graag 
meer excursies. 

“Ochtendronde te kort (3 kwartier), 
na wat voorlichting te weinig voor vra-
gen en aanvulling. Maar ga vooral door!! 

“Belangrijk voor dorpen en dorpsraden”

“Veel vaker doen”

“Goed gedaan! Mooie initiatieven 
gezien/gehoord!”

“Super leuk! Lekker veel tijd voor het 
snuffelen bij de informatiemarkt”

We gaan ermee aan de slag!

Rijdende Popschool @DRPopschool   
Feb 14 

“@NielsSteenstra: De band van  

@DRPopschool G’wolde is er klaar 

voor! 14.30 uur showtime @gronin-
gerdorpen #gddag15”

GrEK @Energiekoepel Feb 14 

Boodschap van jeugd op inspirerende 

Groninger Dorpendag: steek je nek 

uit! #gddag15 

jos schaafsma @josschaafsma 

Feb 14 

Mooie initiatieven, veel bedrijvigheid 

en enthousiaste mensen bij groninger 

dorpendag #gddag15 @groninger-
dorpen 

Eric Raad @EricRaad Feb 14 

Vandaag weer bevestigd op de  

#gddag15 De kracht zit in de dorpen.

Pieter Smit @deburgemeester 
Feb 14 

Prachtige afsluiting Groninger Dor-

pendag met cabaret en zang door  

@arnovdheyden. #gddag15 

Groninger Dorpen @groningerdor-
pen Feb 14 

We kijken terug op een fantastische 

dag! Alle aanwezige dorpen en or-

ganisaties hartelijk bedankt voor alle 

inbreng! #gddag15

zoveel levendigheid en energie, zo bij de tijd 
zoveel talent, zoveel toekomst



ontmoetingsplek & festivaldorp  > mobiele bakkerij De Eenvoud | sfeer en creativiteit |  

zelfredzaamheid en thuisgevoel |  festival, cultuur, broedplaats talent 
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Hongerige 
        Wolf

Meer info of contact? 
www.festivalhongerigewolf.nl

ruth@festivalhongerigewolf.nl

Groet’n
        oe

t

Hongerige Wolf ligt in de ge-
meente Oldambt en telt zo’n 70 
inwoners. Er zijn verschillende 

theorieën in omloop maar het 
buurtschap dankt zijn opmerkelijke 

naam waarschijnlijk aan de Dollard die 
steeds opnieuw land nam, met klauwen als 

een wolf. Hongerige Wolf ligt, net als het buurtschap 
Ganzedijk, vlakbij het dorp Finsterwolde. 

Sinds 2011 wordt er jaarlijks het Festival Hongerige Wolf 

georganiseerd. Tijdens de Groninger Dorpendag vertel-

de oprichter en directeur Ruth Weites op enthousiaste 

wijze over dit succesvolle evenement waarmee het dorp 

een weekend lang in het teken staat van muziek, thea-

ter, beeldende kunst, film en literatuur. Niet veel grote 

namen maar vooral onontdekt talent dat optreedt op  

Het Schapenveld of in De Kippenschuur. Uniek is de 

medewerking die vrijwel geheel het dorp aan het festival 

verleent door huis, tuin en weiland beschikbaar te stel-

len.

Weites: “Het leuke is ook dat er allerlei nieuwe initiatie-

ven uit het festival voortkomen zoals Bakkerij De Een-

voud.” Deze bakkerij is gevestigd in een oude Pipowagen 

die op het festivalterrein staat. Iedereen is er vanaf 9 

uur ’s ochtends welkom om de in alle vroegte gebakken 

broodjes gezamenlijk op te eten. Minstens zo belangrijk 

als het ontbijt zijn de gesprekken die er plaatsvinden. 

Helaas bereikte de mobiele bakkerij door autopech niet 

de Groninger Dorpendag maar de bakkers waren er wel 

om te vertellen over dit mooie initiatief.

De in Hongerige Wolf opgegroeide maar tegenwoordig 

in Amsterdam woonachtige Weites kreeg veel enthousi-

aste reacties op haar verhaal tijdens Groninger Dorpen-

dag. Zo bood de burgemeester aan komende keer de 

opening te verzorgen. Weites: “We wisten van elkaars 

bestaan maar hadden elkaar nog nooit ontmoet. Eerder 

was hij altijd met vakantie tijdens het festival maar dit 

keer komt hij.”

Ook dit jaar vindt het festival plaats in het laatste week-

end van juli. Het is de vijfde editie met daarom een 

speciaal programma. Weites: “We hebben een paar van 

de beste acts die eerder hebben opgetreden, opnieuw 

uitgenodigd. En we hopen ditmaal een recordaantal 

kaarten te verkopen: 9.000!”

Jonkersvaart

Meer info of contact? 
www.jonkersvaart.com

Groet’n
        uu

t

Weites heeft wel een tip voor andere initiatief-

nemers: “Vooral niet denken dat iets 

niet kan. We hadden nooit gedacht dat het 

zou lukken met die stugge Groningers om een 

heel dorp af te sluiten voor een festival. Maar 

dat was een vooroordeel van mij want iedereen 

reageerde hartstikke enthousiast. We hebben 

van tevoren ook veel mensen om advies ge-

vraagd zoals de directeur van Oerol. Dat soort 

mensen vindt het heel leuk om over hun vak te 

praten.”

tip

Jonkersvaart is een uitgestrekte, dunbevolkte streek 
langs de gelijknamige vaart in het zuidelijk Wester-
kwartier. Een klein dorp met 240 inwoners, dat ligt in 
twee gemeenten: Marum en Leek. 

In 2012 verscheen de Dorpsvisie Jonkersvaart. Een initi-

atief van de vereniging voor dorpsbelangen ‘Eendracht 

Maakt Macht’. Bewoners hebben samen vastgesteld wat 

men belangrijk vindt voor de toekomst van het dorp en 

ook bedacht hoe dat te realiseren. Jacob van der Werk 

vertelde tijdens Groninger Dorpendag op inspirerende 

wijze over hun aanpak: WWWW.Jonkersvaart. 

Elke ‘W’ staat voor een Werkgroep met een specifieke 

opdracht. Werkgroep Wijsheid werkt aan het verster-

ken en het behoud van de school. Het vervoer voor 

leerlingen uit de regio, is inmiddels georganiseerd met 

een multi-inzetbare, door het dorp zelf gefinancierde, 

Dorpsbus. 

De Werkgroep Wonen is bijna zover dat de ‘schep in de 

grond gaat’. De gemeente Marum is akkoord met het 

overhevelen van bouwcontingenten van de hoofdplaats 

naar ‘buitendorp’ Jonkersvaart (TOP! - red.). Met een 

groep belangstellenden is een ontwerp uitgewerkt. De 

twee gebouwen bevatten ieder vier wooneenheden en 

worden casco door een aannemer opgeleverd en vervol-

gens door de kopers zelf afgewerkt. Van der Werk: “Het 

woningbouwinitiatief is een prachtige stimulans voor de 

leefbaarheid van het dorp. De jeugd trekt niet weg maar 

blijft in het dorp actief in het verenigingsleven, verleven-

digd het anders vergrijzende dorp en zorgt op termijn 

misschien zelfs voor nieuwe aanwas voor de school!”

De Werkgroep WWW zet zich in voor snel internet. 

Aansluiten op het glasvezel netwerk is voor Jonkersvaart 

niet haalbaar. Een draadloos internet systeem dat werkt 

op basis van WIFI, het beste alternatief. Huizen die een 

ontvanger hebben aangeschaft ontvangen nu breed-

band internet via een mast in het dorp. De werkgroep 

volgt daarnaast de technische ontwikkelingen rond 4G 

als alternatief voor breedband.

De Werkgroep Wegen/Veiligheid ten slotte, heeft zich 

ingezet voor de verkeersveiligheid in Jonkersvaart en 

omstreken. Een gevaarlijk kruispunt is samen met de 

gemeente Leek en de Provincie aangepakt en het herij-

ken van het zogenaamde Kinderen Anders Naar School 

(KANS)-plan staat in de planning. 

Het Dagblad van het Noorden heeft Jonkersvaart 

uitgelicht, als één van de vele goede voorbeelden van 

bewonersinitiatieven op het platteland van Groningen op 

Groninger Dorpen Dag 2015. En terecht! De workshop 

was goed bezocht. Jonkersvaart blijkt herhaaldelijk een 

bron van inspiratie! 

tip
“Ga gestructureerd de toekomst tegemoet, want met 

een duidelijke structuur maak je plannen reali-

seerbaar. Én in samenwerking met elkaar, want 

iedereen kan iets, en samen is heel veel mogelijk”, 

aldus Van der Werk.



tip
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Niekerk

Meer info of contact? 
https://nl-nl.facebook.com/HldvgNiekerk

www.niekerk-oldekerk-faan.nl

Groet’n
        uu

t

Niekerk voert de eretitel ‘Het leukste dorp van Groningen 

2013’. Het betreft hier Niekerk in het Westerkwartier, 

gemeente Grootegast. Niekerk is een wegdorp dat in de 

middeleeuwen is ontstaan op een zandrug . Het ver-

groeide ten zuiden met buurdorp Oldekerk en grenst ten 

noorden aan streekdorp Faan. De drie dorpen hebben 

gezamenlijk 2800 inwoners en één Stichting Dorpsbe-

langen, met 830 donateurs. Stichting Dorpsbelangen 

Niekerk, Oldekerk en Faan is inmiddels bezig met het uit-

voeren van een 2e dorpsvisie, heeft een bestuur van 10 

tot 12 denkers én doeners en veel actieve commissies. 

Dorpskrant ‘Dorpsproat’ verschijnt 10 keer per jaar. Jan 

Bakker is de voorzitter van Stichting Dorpsbelangen. 

Op Groninger Dorpendag vertelde Bakker het verhaal 

van de weg naar ‘het leukste dorp’. Hoe word je ‘het 

leukste dorp van Groningen’? Wat werkt en wat werkt 

niet en wat levert het je dorp uiteindelijk op? 

“Gewoon aanmelden, zo begon het allemaal”, aldus de 

voorzitter. Maar daarna was het de kunst om de dorps-

bewoners mee te krijgen. Communiceren en enthousi-

asmeren, daar is veel inzet op gepleegd om draagvlak 

binnen het dorp te creëren en trekkers te vinden. Toen 

Niekerk eenmaal bij de laatste 10 zat, bleek de organisa-

tie te moeten worden opgeschaald om voldoende stem-

men te werven. Maar het draagvlak in het dorp was toen 

geen enkel probleem meer. Iedereen wilde meedoen!

Het werd uiteindelijk een groot gezamenlijk feest, 

met een prachtig eindresultaat, waar jong en oud aan 

meedeed, ook mensen die anders op afstand blijven. 

Meedoen aan deze competitie gaf een geweldige impuls 

aan de sociale cohesie en de saamhorigheid in het dorp! 

Ook omdat Niekerk, Oldekerk en Faan nadrukkelijk als 

één dorp werden gepresenteerd.

‘Het leukste dorp’ heeft Niekerk veel naamsbekendheid 

gebracht. Voor de buitenwacht geldt het beeld dat men-

sen in Niekerk altijd direct enthousiast zijn en bereid om 

mee te doen, en dat klopt ook, maar voor de trekkers in 

het dorp bracht het ook veel (in)spanning met zich mee.

Meer info of contact? 
www.lettelbert.com

www.gaveborg.nl

Groet’n
        uu

t Lettelbert 
      Oostwold

en

Een beeldverslag van HLDVG in Niekerk op de 

website van RTV Noord houdt de herinnering 

levend. “Een beetje jammer dat we als dorp 

niet meer uit de overwinning hebben weten te 

halen”, sluit Jan Bakker de workshop mee af. 

“Daarom de tip voor dorpen, die in de toekomst 

nog gaan meedoen, om hier meer alert op te 

zijn.” De deelnemers aan de workshop waren 

zeer onder de indruk en gingen huiswaarts met 

veel goede ideeën en inspiratie.

Zowel in Oostwold als in Lettelbert gaat het crescen-

do. Gevraagd naar het geheim achter deze succesver-

halen heeft Traa wel een tip. “Kijk goed naar jezelf en 

de wereld om je heen: waar ben je goed in, waar ligt je 

zwakte, welke kansen en bedreigingen zie je. Kijk naar 

de ligging van je dorpshuis, de overige voorzieningen, 

samenwerkingsmogelijkheden en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Maak dan je plan waarbij goed beheer 

en een gezonde exploitatie voorop moeten staan!”

tip

Vlakbij het Leekstermeer, aan weerszij-

den van de A7, liggen Lettelbert en 

Oostwold. Twee prachtig gelegen 

dorpen in de gemeente Leek, met 

de stad Groningen op maar 10 

autominuten afstand. In Lettelbert 

staat het in 1984 eigenhandig door 

de dorpsbewoners gebouwde 

Dorpshuis ‘t Lutjehonk. Oostwold 

kent sinds 2011 De Gaveborg, een 

groot multifunctioneel centrum met 

basisschool, kinderopvang, dorpshuis, 

sportaccommodatie en coöperatieve su-

permarkt. Beiden vormen een enorm belangrij-

ke ontmoetingsplek met allerlei mogelijkheden, ook voor 

mensen van buiten het dorp. En dat hemelsbreed op 

nog geen 4 km afstand van elkaar en met een wereld van 

verschil wat betreft vorm en verdienmodel! Wat je uit 

het vergelijk tussen beide kunt leren, daarover vertelde 

Frans Traa uit Lettelbert op de Groninger Dorpendag. 

Traa is betrokken bij beide organisaties en daarnaast lid 

van de dorpshuizencommissie van Groninger Dorpen.

Het dorpshuis van Lettelbert 

ontpopt zich al 25 jaar elke 

zomer tot watersport-

centrum. Dankzij de 

unieke ligging aan het 

Lettelberterdiep dat 

in directe verbinding 

met het Leekster-

meer staat, kan er 

prachtig gekanood, 

gefietst of gewandeld 

worden. Het dorpshuis 

wordt gerund door vrijwilli-

gers maar biedt ook mogelijk-

heden voor re-integratie van werklozen. Bij een recente 

verbouwing besteedde het bestuur veel aandacht aan 

duurzaamheid, uitstraling en een gezonde exploitatie.

In Oostwold ging in 2003 het balletje rollen toen de ge-

meente Leek de school wilde uitbreiden op de plek van 

het oude dorpshuis. Het dorp 

daarentegen, wilde een multi-

functioneel gebouw bij de sport-

velden waarin alle voorzieningen 

verzameld zouden zijn. Met een goed 

financieel plan werden fondsen en subsidies 

geworven en werd de samenwerking gezocht met 

organisaties zoals kinderopvang SKSG en woningcor-

poratie Wold en Waard. Bijzonder is dat het dorp vanaf 

het begin van het project de regie in eigen hand heeft 

gehouden en voor bijna de helft eigenaar is geworden 

van het gebouw. Er zijn twee beheerders in dienst maar 

ook in Oostwold spelen vrijwilligers een grote rol in 

het beheer. De supermarkt heeft een parttime betaalde 

bedrijfsleider en werkt daarnaast met vrijwilligers en 

cliënten van zorginstelling De Zijlen.
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       Overschild
Dorpshuis De Pompel

Meer info of contact? 
http://overschild.nu/stichting-dorpshuis-de-pompel/

grambergrob@hotmail.nl

Groet’n
        oe

t

Overschild ligt in de gemeente Slochte-
ren en telt bijna 600 inwoners waarvan 
er zo’n 200 in de kern woonachtig zijn. 
Het ligt ten noorden van het Schildmeer 
en heeft, naast twee kerken en een molen, een 
prachtig dorpshuis. Dorpshuis De Pompel is het eerste 
energieneutrale dorpshuis van de provincie Groningen. 
Misschien wel van heel Nederland. Het voortbestaan 
van deze voorziening was echter lange tijd onzeker.

In 2012 sloot de basisschool van Overschild haar deuren. 

Tegelijkertijd kondigde de gemeente in haar bezuinigings-

plannen aan dat niet gebruikte gebouwen zouden worden 

afgestoten. De school was onder hetzelfde dak gevestigd 

als het dorpshuis dus zorgde dit voor grote onrust in het 

dorp. Een actiecomité stelde een reddingsplan op dat 

gebaseerd was op drie pijlers: overname 

van het gebouw, beheer door vrij-

willigers en het terugdringen 

van de torenhoge energie-

kosten.

Het was niet gemakkelijk 

maar met dank aan de 

nodige subsidies en de 

inspanningen van een 

boel dorpsbewoners en 

de gemeente werd het 

dorpshuis op deze manier van 

de ondergang gered.

Dorpsbewoner en projectleider Rob Gramberg vertelde 

op de Groninger Dorpendag over dit bijzondere initiatief. 

En niet voor het eerst. Vooral het feit dat het dorpshuis 

door middel van 130 zonnepanelen, een luchtwarmte-

pomp en allerlei technische snufjes energieneutraal is, 

maakt vele mensen nieuwsgierig. Onlangs nog vertelde 

Gramberg het verhaal tijdens een lunch 

in het dorpshuis aan Commissaris van 

de Koning Max van den Berg. Hij 

doet dat met plezier: “Het is ook 

zo’n ontzettend leuk project waar-

mee je laat zien dat je als dorp 

heel wat voor elkaar kunt boksen. 

Daarbij is onze oplossing om het 

energieverbruik terug te dringen 

nogal vooruitstrevend.”

Overigens is Dorpshuis 

De Pompel nog niet 

helemaal energieneutraal. 

Gramberg: “De opbrengst van 

de zonnepanelen is nog niet 

optimaal en ook de lucht-

warmtepomp geeft nog wel 

eens problemen. Daar wordt 

hard aan gewerkt. Het ener-

gieverbruik wordt nauwgezet 

gemonitord.”

Slochteren

Meer info of contact? 
http://dorpsverenigingslochteren.nl/index.php/jong-en-oud 

jongenoud@dorpsverenigingslochteren.nl 

Groet’n
        oe

t

wensen jongeren | wensen ouderen | hoe band en begrip versterken?

werkgroep dorpsvereniging  |  samenwerking

Tijdens de Groninger Dorpendag merkte Rob 

dat zijn enthousiasme aanstekelijk werkt. 

Gramberg: ‘Diverse deelnemers gaven aan met 

hun eigen dorp hier ook naar te willen kijken’. 

Hij heeft drie tips voor mensen die een verge-

lijkbaar project willen starten. Gramberg: ‘De 

kernwoorden zijn wat mij betreft teamwork, 

dialoog en initiatief. Je moet niet alleen 

op pad gaan maar de samenwerking in je dorp 

zoeken. Je moet niet op de barricade met bak-

stenen gaan gooien maar het gesprek aangaan. 

In ons geval met de gemeente. En als je wilt 

dat er wat gebeurt moet je het initiatief naar je 

toetrekken.’

tip

De verstandhouding tussen jongeren en ouderen was in 

het lintdorp Slochteren niet erg best te noemen. Volgens 

Fransien Haagsma van Dorpsvereniging Slochteren zijn 

er verschillende pogingen gedaan om daar verandering in 

te brengen. Maar nooit met blijvend succes. Totdat begin 

2013 Plattelandsjongeren.nl en Groninger Dorpen met een 

nieuw initiatief kwamen: De Verbetergroep.

De Verbetergroep is een methode bestaande uit 3 sessies 

van elk twee uur. Eerst worden het probleem en de oor-

zaken vastgesteld. Vervolgens worden er (meer dan 125!) 

oplossingen bedacht. Hieruit wordt een top 3 gekozen en 

een plan van aanpak opgesteld. 

Het probleem in Slochteren was: ‘ouderen en jongeren 

hebben geen goed contact’. Een van de oplossingen was 

een pannakooi; een eigen hangplek voor de jongeren. De 

jongeren gingen aan de slag om geld bij elkaar te krijgen. 

Op de Slochter Jaarmarkt haalden ze met de verkoop 

van zelfgebakken cupcakes de eerste tweehonderd euro 

op. Ook de jaarlijkse ‘autowasdag’ bracht het nodige op. 

Inmiddels staat de pannakooi er!

Fransien Haagsma was vanuit de dorpsvereniging Sloch-

teren betrokken bij het project: “We wilden graag de 

jongeren in ons dorp wat meer betrekken. Dat is gelukt! 

Inmiddels zijn er zelfs twee jongeren toegetreden tot het 

bestuur van de dorpsvereniging! En de verhouding tussen 

ouderen en jongeren is enorm verbeterd.”

Naast de acties voor de pannakooi heeft de werkgroep 

Jong & Oud nog meer georganiseerd, namelijk een SMS 

Volgens Fransien kunnen jongeren veel vaker bij het 

dorp betrokken worden: “Zo houd je ze van de straat 

en raken ze betrokken bij wat dorpen doen. Daar-

naast geef je hen de kans zelf activiteiten te organise-

ren. Ook zorgt het voor een frisse wind, waardoor een 

dorp weer helemaal opleeft.”

tip

Speurtocht, ‘Dag voor een ander’ (een leuke dag voor 

bewoners van zorgcentrum ’t Olderloug) en ‘Heel Slochte-

ren Bakt’. 

Tijdens de Groninger Dorpendag vertelden Fransien 

Haagsma, Marcel Martena en Ruben van der Meulen 

over de plannen voor de komende tijd. Slochteren staat 

niet stil. Ook in 2015 staan weer diverse activiteiten op de 

agenda. Zo is er onlangs weer een succesvolle autowas-

dag geweest. Marcel: “We zijn nu bezig met een panna-

kooitoernooi, een Jong & Oud feest en ‘Festiborg’. Hierbij 

werken we ook samen met de Fraeylemaborg.” 

Kortom, het bruist in Slochteren! Fransien: “We hebben 

Slochteren weer goed op de kaart gezet. Wat een enthou-

siaste reacties tijdens onze presentaties op de Groninger 

Dorpendag! Jammer dat we de enige jongeren waren, 

volgend jaar zijn er vast meer!”
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    Stedum,
           Stedum

Meer info of contact? 
http://zorgzaamstedum.nl/ 

Groet’n
        oe

t

Stedum is heel Gronings, gelegen op 
een dubbele wierde. Het dorp ligt in 
de gemeente Loppersum en telt onge-
veer 1100 inwoners. Eén van de opvallend-
ste bewoners van Stedum was Jonker Adriaan 
Clant, hij was diplomaat en onderhandelaar bij de 
Vrede van Münster in 1648. In de 13e-eeuwse Bartholo-
meuskerk kan men het bijzondere marmeren praalgraf 
van deze jonkheer nog steeds bewonderen. 

Ondanks de problematiek van krimp en ver-

grijzing, bruist het in Stedum van energie 

en originaliteit. Naast een aantal duur-

zaamheidinitiatieven, zoals de dorpstuin, is 

er in Stedum een groep mensen opge-

staan die zich wil inzetten voor dorpsge-

noten die wat extra hulp of ondersteuning 

in het dagelijkse leven nodig hebben. Door 

veranderingen en bezuinigingen in de zorg zullen 

mensen zo lang mogelijk in huis en eigen omgeving 

blijven wonen, dit terwijl steeds meer basisvoorzieningen 

uit dorpen verdwijnen. Om dorpsgenoten niet helemaal 

aan hun ‘eigen kracht’ en lot over 

te laten heeft Stedum gezegd 

de ondersteuning en hulp 

mét en vóór elkaar te 

gaan regelen . Men 

vindt het belangrijk dat 

Stedum een dorp is 

waar iedereen prettig 

en veilig kan wonen. 

Vanuit deze gedachte 

is in maart 2014 Stich-

ting Zorgzaam Stedum 

opgericht. 

Op de Groninger Dorpendag vertelde 

bestuurslid Karel Zuiderveld heel trans-

parant over dit zorgzame initiatief. 

Zorgzaam Stedum biedt hulp die niet 

via de reguliere zorg verstrekt wordt. 

Denk hierbij aan bood-

schappen doen, 

vervoer, 

klusjes in 

of om het 

huis, koken 

of een huisbe-

zoek. Ook beschikt 

de stichting over een aantal 

eigen hulpmiddelen. Een 

drietal coördinatoren werken 

in een netwerk van 

zo’n 60 vrijwilli-

gers. Als men een 

hulpvraag heeft dan 

kan men deze stellen aan één van de 

coördinatoren. De coördinator verbindt 

vervolgens de vrager en de vrijwilliger 

aan elkaar. 

Vriescheloo

Meer info of contact? 
alle.riemersma@ziggo.nl. 

www.facebook.com/dorpsschooltuinvriescheloo

Groet’n
        oe

t

huurwoningen gesloopt | samenwerking nieuwe invulling  | ontmoeting | 

groente, bloemen en fruit | revitaliseren woonwijk

Typerend voor dit Stedumer initiatief is de 

praktische en nuchtere vorm. Dit kwam ook 

goed naar voren tijdens de workshop op de 

Groninger Dorpendag. Karel Zuiderveld gaf aan 

dat je als zorginitiatief niet veel nodig hebt, 

het belangrijkste zijn de vrijwilligers die het 

doen. Verder een website, wat promotie- 

materiaal en de hulpmiddelen. Als men 

vraagt hoe Stedum aan zoveel vrijwilligers 

komt zegt Karel: “Door mensen persoonlijk te 

vragen wat ze kunnen en willen doen, je staat 

versteld hoe makkelijk dat gaat.”

tip

van Stedumers voor Stedumers | hulp bij niet-reguliere zorg, 

ontlasten mantelzorgers, bieden hulpmiddelen  | organisatie  

Zorgzaam

Vriescheloo is een dorp in de gemeente Bellingwedde. 
Het dorp heeft 980 inwoners, en is omstreeks de  
twaalfde eeuw ontstaan als een randveenontginnings-
dorp, dat in verschillende fasen is verschoven van de 
oevers van de Westerwoldse Aa naar zijn huidige plek.

In 2014 is in het dorp een ‘dorpsschooltuin’ ontstaan op 

initiatief van de dorpsraad en samenwerkingsschool De 

Driesprong. Alle Riemersma, Willeke Bergman en Wubbo 

Mulder vertelden tijdens de Groninger Dorpendag over dit 

project.

Riemersma: “In Vriescheloo werden in het centrum van 

het dorp een aantal woningen gesloopt naast molen De 

Korenbloem. Hierdoor ontstond een lege plek in het dorp. 

Deze plek was ideaal voor de aanleg van een boomgaard 

met hoogstambomen van oud Groninger rassen. Daar-

naast is er een schooltuin aangelegd.” Er is veel variatie 

De Groninger Dorpendag was zeer waardevol om ideeën 

op te doen en te netwerken. Riemersma: “Onze twee 

presentaties werden volop bezocht. De reacties waren 

ook heel enthousiast. We verwachten dat vele deelne-

mers deze zomer onze tuin zullen bezoeken. Vorig 

jaar zijn wij met veel enthousiasme gestart aan de hand 

van een goed doordacht projectplan. We krijgen daar-

door vanuit het dorp en ook daarbuiten ongekend veel 

respons. De schooltuin leeft en bloeit.” 

tip

in bloemen en planten te vinden in de tuin. Kinderen van 

De Driesprong zijn wekelijks in de tuin te vinden. Ze telen 

groenten, schoffelen en doen ander tuinwerk. Ze krijgen 

hierover op school theorielessen. Oudere dorpsbewoners 

leren de kinderen tuinieren. “Op deze manier wordt ook 

vereenzaming tegengegaan. De dorpsschooltuin is een 

ontmoetingsplek voor dorpsbewoners maar ook voor 

toeristen. We hopen dat onze dorpsschool hiermee nog 

aantrekkelijker wordt voor jonge gezinnen, dus we bestrij-

den ook nog de krimp.” aldus Riemersma.
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    Westerlee
 Dorpshuis 

Meer info of contact? 
www.dorpshuiswesterlee.nl 

Groet’n
        oe

t

In de gemeente Oldambt, ligt het 
mooie Westerlee. Westerlee is een oud 
dorp, de eerste geschiedkundige mel-
dingen stammen uit het jaar 1230. De naam 
Westerlee verwijst naar de zandrug (lee) waarop het 
dorp gebouwd is. Het dorp telt ongeveer 1600 inwo-
ners. 

Het dorpshuis van Westerlee, De Tille, heette 

tot voor kort AnTenne. Het gebouw is van 

1962 tot 2014 in het bezit geweest van de 

Gereformeerde Kerk en werd gebruikt 

als verenigingsgebouw. Mede door het 

verdwijnen van de kerk in Westerlee werd 

in 2013 ‘Werkgroep Dorpshuis Westerlee’ 

opgericht. Deze werkgroep heeft onderzoek 

gedaan naar mogelijkheden, draagkracht 

en potentiële vrijwilligers om het gebouw over 

te kunnen nemen door een mogelijk op te richten 

stichting. Door de positieve resultaten van dit onderzoek 

en met vertrouwen in een toekomst voor het dorpshuis 

werd op 25 februari 2014 Stichting Dorpshuis Westerlee 

opgericht. Het dorpshuis krijgt dan ook 

zijn nieuwe naam, De Tille. 

Opvallend aan dit 

dorpshuis is de organi-

satie, want men draait 

geheel met vrijwilli-

gers. Actief betrok-

kene Rense Louwes 

vertelt hier vol passie 

over op de Groninger 

Dorpendag. Louwes: 

“De organisatie van een 

dorpshuis dat wil gaan werken 

met vrijwilligers valt en staat met duidelijke taakomschrij-

vingen en goede werkinstructies. 

In Westerlee worden de vrijwilligers aangestuurd 

door 3 coördinatoren. Eén is verantwoordelijk 

voor de klantcontacten en het vastleg-

gen van de afspraken, een tweede is 

verantwoordelijk voor het aansturen 

van de vrijwilligers in de horeca en een 

derde voor het beheer en onderhoud 

van het gebouw en de schoonmaak. 

Korte lijnen en persoonlijk contact met 

de vrijwilligers is belangrijk.”

Rense Louwes is enthousiast over zijn bijdrage

aan de Groninger Dorpendag. Hij heeft andere 

dorpen kunnen inspireren, maar het heeft hem 

zelf ook nieuwe contacten en ideeën opgeleverd. 

Louwes: “Veel Groninger dorpen hebben te 

maken met dezelfde problematiek van krimp en 

een terugtredende overheid. Er zal meer werk 

moeten worden verricht door vrijwilligers. Door 

met elkaar de schouders er onder te zetten 

kunnen we dit bereiken. De verhalen die ik zelf 

uit de andere dorpen heb gehoord geven mij 

positieve energie om door te gaan op de 

ingeslagen weg.”

tip

draait met alleen vrijwilligers | hoe georganiseerd  

de werkgroepen | ervaringen en aandachtspunten  

De Tille
Deze Groninger Dorpendag kozen we voor een gevarieerd programma binnen én buiten de  
Campus. Naast een stevig gezamenlijk programma, ook een flinke dosis persoonlijke keuzevrij-
heid. Prikkelend, informatief, meer beleving. Vanuit het hart van dorpen, maar ook over platte-
landsbrede themá s, initiatieven en netwerken. Een impressie op de volgende pagina’s.

‘Hebben wij hart voor Groningen?’ ‘Heeft Nederland hart voor Groningen?’ 

Twee stellingen bij de opening om in de stemming te komen. Arno van der 

Heyden komt er op terug, op het achterblad! 

Twee andere stellingen: ‘Dorpsbewoners moeten regie hebben over hun 

eigen initiatieven, sturende professionals zijn passé?’ Gemengde reacties.  

En: ‘Bij mij thuis is de snelheid van internet goed geregeld’. Ook hier gemeng-

de reacties. De verhalen over de problemen die mensen hebben bij het gebrek 

eraan, blijven hangen.

Stand van en ontwikkelingen 

rond (beroeps)onderwijs. 

Alles over Campus Winschoten 

tijdens een rondleiding door het 

gebouw. Met aandacht voor het 

gebouw, duurzaamheid en de visie 

op onderwijssamenwerking. 

WWW.CAMPUSWS.NL 

Langer zelfstandig en veilig 

thuis wonen door innovatieve 

mogelijkheden o.a. domotica  

en hulpmiddelen. 

Met een heuse scootmobiel of  

op krukken onderweg naar het 

Zorg(Technologie)huis, vlakbij de 

Campus. Interessant en een bij-

zonder samenwerkingsproject. 

WWW.ZORGTHUISWINSCHOTEN.NL

Impuls voor lokale economie, 

werkgelegenheid en leefbaar-

heid. 

De live verbinding met Zoutkamp 

(Skype) maakte een kijkje moge-

lijk in de Sloepenloods, het 

activiteitencentrum van Stichting 

Historische Visserij Zoutkamp. Bij 

het interview werd vanuit de zaal 

ook opdrachtgever St. SintJan uit 

Kloosterburen betrokken. 

WWW.HISTORISCHZOUTKAMP.NL 

Samenwerking in het buiten- 

gebied, landbouw, natuur,  

(re)creatief medegebruik en 

toegankelijkheid.

Met de bus naar Natuurgebied 

Reiderwolde voor een wandeling 

in een nieuw natuurgebied met 

verrassende mogelijkheden, vanuit 

lef en open blik op samenwerking. 

WWW.REIDERWOLDE.NL

Aanpak van leegstand en versterken van dorpen/steden.

Wandeling langs verschillende projecten om de binnenstad van Winschoten  

te versterken en toekomstbestendig te maken, vanuit een creatieve aanpak 

met veel samenwerking. 

WWW.GEMEENTE-OLDAMBT.NL/WERKEN-AAN-WINSCHOTEN

Knelpunten en kansen digitale snelweg

Interviews en discussie met de zaal over breedband, 4G, ontwikkelingen in  

de provincie als het gaat om bundelen van kennis en krachten 

WWW.GRONINGERDORPEN.NL//VOOR-ONS-PLATTELAND/INTERNET. 

Een interview met de mede-initiatiefnemer van WWW.WEHELPEN.NL: over 

dit initiatief dat hulp vragen en aanbieden vanzelfsprekend wil maken. Eén 

van de voorbeelden die laat zien wat het internet aan mogelijkheden biedt.

Grunnen
 broest!
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ONGEDWONGEN EN GEVARIEERD;  
DE INFORMATIEMARKT 
Over fascinerende initiatieven en netwerken op het platte-

land: landelijk, provinciaal, regionaal én lokaal. 

Over onderwerpen als ondersteuning van bewoners- 

initiatieven. Van agrarisch en buitengebied tot voorzie-

ningen en zorg. Van economie, energie en erfgoed tot 

promotie, recreatie en wonen. Niet uitputtend, maar  

wel veelomvattend en afwisselend. Over leefbaarheid in 

brede zin.

POLITIEK, BESTUUR EN 
BELEID
18 maart waren de verkiezingen van 

Provinciale Staten en van de water-

schappen: belangrijk voor bewoners, 

dorpen en het platteland! Er was 

volop gesprek mogelijk met politieke 

partijen die aan de verkiezingen mee-

deden. Ook was informatie beschik-

baar van waterschappen Hunze en 

Aa ś en Noorderzijlvest. 

En er was aandacht voor de Provin-

ciale Omgevingsvisie, omdat deze 

in ontwikkeling is en invloed kan of 

zal hebben op in dorpen gewenste 

ruimtelijke ontwikkelingsruimte. Een 

lokaal was ingericht met o.a. speciale 

edities van Noorderbreedte (2014), 

expositie van fotomateriaal van  

Grunnen in Twijen en waterschaps- 

informatie. 

WWW.PROVINCIEGRONINGEN.NL

WWW.PRODEMOS.NL

WWW.WATERSCHAPPEN.NL

WWW.HUNZEENAAS.NL

WWW.NOORDERZIJLVEST.NL

DE INFORMATIEMARKT WERD  
VOLOP BENUT: 
• nieuwe contacten te leggen

• kennis en ideeën op te doen, te 

delen en uit te wisselen

• kennis te maken met bekende 

en minder bekende organisaties 

in het Groninger plattelandsnet-

werk

• te leren over interessante projec-

ten, concepten, (antwoorden op) 

ontwikkelingen 

• te ontdekken wie op welke  

manier iets kan betekenen voor 

wat in jouw dorp of regio speelt

• Om verbindingen te leggen én 
om uit te dragen wat wij alle-
maal allang weten: t́ broest in 
Grunnen! 

VOOR HET OVERZICHT VAN 
DE INFORMATIEMARKT

uuu

De Krachttoerbus wordt ingezet 

bij de Krachttoer, om gemeen-

ten te helpen goed aan te sluiten 

bij de snel veranderende samen-

leving.

Hoe kun je als gemeente om-

gaan met inwoners die steeds 

meer initiatief nemen in de eigen 

buurt? Bekijk de trailer eens op: 

www.vng.nl/producten-diensten/

diensten/krachttoer

Dorpenoverleggen
Wat zijn de ervaringen met overleggen tussen dorpen 
onderling en tussen dorpen en hun gemeente? Een im-
pressie uit de ochtendworkshop met Johan van Omme.

Inwoners van dorpen pakken steeds meer uitdagingen zelf 

op. Ze vragen daarbij een faciliterende rol van de gemeen-

te. Goed contact en/of overleg is daarom van belang. 

In sommige gemeenten durven gemeenten al ‘op hun 

handen te gaan zitten’, anderen willen graag blijven stu-

ren: “Wat wanneer kan en of er middelen beschikbaar 
zijn, wordt binnen de gemeente bepaald.” Weer andere 

gemeenten zijn vooral intern bezig. Dorpen krijgen hele-

maal geen ondersteuning of reacties terug op mails.

 

Positief was het verhaal van Ger de Maar uit Westerlee 

over de dorpenoverleggen met de Gemeente Oldambt. 

Henk Sikkema uit Spijk en Hans Brian uit Godlinze zijn min-

der te spreken over hun gemeente, Delfzijl. De gebieds-

regisseur doet haar best, maar de goede bedoelingen 

stranden ergens in het gemeentehuis. En waarom?, dat 

blijft onduidelijk.

Herindeling  

Iets om naar uit te kijken of te vrezen? Daar-

over is gesproken in de bus. Wat betekent 

schaalvergroting voor de samenwerking 

tussen dorpen en gemeenten én verant-

woordelijkheid en ambities van bewo-

ners? Een effectieve samenwerking 

tussen dorpen en gemeenten is het doel. 

Door Olga Hartman en Nienke Vellema.

Dorpen (online) verbonden  
Goed contact tussen dorp en gemeente is belangrijk, 

maar wordt bij opschaling naar een grotere gemeente 

nog belangrijker. Marko Datema vertelde over MijnDorp.

nl. Dit is een online platform waarmee dorpen onderling 

gegevens en kennis kunnen uitwisselen en waar de ge-

Powerpitches in de VNG Krachttoerbus 
Met informatie over drie nieuwe initiatieven:

Dorpenoverleggen blijken soms op initiatief van de ge-

meente te worden georganiseerd, eventueel met onder-

steuning vanuit het welzijnswerk, maar meestal door de 

dorpen zelf. 

SUCCESFACTOREN:

• Blijf bij je eigen behoeftes en doelen

• Houd als dorp de regie, met een pro-actieve, positieve 

houding naar gemeenten

• Die gemeentes die overheidsparticipatie al met een 

Hoofdletter invulling geven, gaan successen behalen in 

en samen met de dorpen

meente op kan aanhaken voor actuele info en 

contacten. In de gemeente Loppersum is 

een pilot met 8 dorpen van start gegaan.

Verzoamelstee   
De ‘Verzoamelstee’ is een uniek 

initiatief dat kansen voor oudere en 

kwetsbare dorpsgenoten creëert en 

versterkt. Over hoe zij zo lang mogelijk op 

een prettige en veilige manier in het eigen 

dorp en huis kunnen blijven wonen, via het ver-

sterken van de sociale cohesie binnen dorpen en de inzet 

van digitale voorzieningen/het dorpshuis/netwerken... 

Praktijkvoorbeeld van ‘Decentralisatie van de zorg’. 

Door Inge Zwerver.

Dorp en
gemeente

Ontmoeting en
uitwisseling
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Ontmoeting en uitwisseling

Dankwoord

Een enorme pluim voor iedereen die zich zo enthousiast 
heeft ingezet om deze dag en alles eromheen mogelijk 
te maken! 
De bereidheid van vele mensen om hun initiatief/organisa-

tie/standpunt uit te dragen op verschillende momenten op 

de dag; inzenders van dorpenfoto ś; Campus Winschoten, 

voor haar geweldige gastheerschap en inzet; Cunera van 

Selm, voor haar onvermoeibare zoektocht naar bijzondere 

verhalen (dagvoorzitter); Arno van der Heyden, Pjotr 

Wiese en Bas Mulder (via Broek & Buuren), voor hun 

bijzondere impressie en afsluiting; Smid Beeld en Geluids-

techniek; Gemeente Oldambt en Het Oude Ambt, voor 

het fijne overleg; Pieter Dekker Rondvaartboten, voor de 

bus; Provincie Groningen, o.a. fotoborden Omgevings- 

visie; De Rijdende Popschool, voor hun enorme inzet om 

last minute de uitgevallen schoolband te vervangen!

Financieel zijn de dag en dit magazine mogelijk gemaakt 

door Loket Leefbaarheid, de Groninger Rabobanken en 

Groninger Dorpen (hoofdfinanciers) en Gemeente 

Oldambt en KNHM Groningen. 

De logo’s hieronder zijn van ‘de werkgroeporganisaties’, 

samenwerkingspartners en financiers.

COLOFON
Een uitgave van  
Groninger Dorpen ©2015

Met tekstbijdragen van:  
Arno van der Heyden

Foto´s:
Foto ś:
Omslag: Shutterstock
P2:
- bootjes: Plaatselijk Belang Kiel-Windeweer,
- dorp in winter: Dorpsbelangen Bad Nieuwe-

schans,
- hartenfoto’s: Pjotr Wiese
P6: bordjes & keuken: Pjotr Wiese
P8:
- zand: Ron Luchies
- band: Willem-Jan Mengerink
P12/13: 
- ‘positief’, bal: Gert Los
- buiten & bordje: Wil Veldkamp/De Weerspiege-

ling
- tekeningen & alle foto’s met Cunera: Pjotr Wiese
P15: auto wassen: Facebook
P17: Facebook
P20: Krachttoerbus: Pjotr Wiese
P24: Pjotr Wiese

Overige foto´s:
Medewerkers Groninger Dorpen 
en/of aangeleverd door de  
dorpen zelf, waarvoor dank.

Vormgeving: 
Fenna Houwen (Fenatic)

CONTACT
Groninger Dorpen
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer
Postbus 23, 9790 AA Ten Boer
050 306 29 00
www.groningerdorpen.nl

Groninger Dorpen
verbindt:

dorpen en
dorpshuizen

onderling

dorpen en
overheden

dorpen en
andere actieve
organisaties op  
het platteland

praktijk
en theorie

www.groningerdorpen.nl
050 306 29 00

HIERONDER DE DEELNEMERS AAN DE INFORMATIEMARKT,  
OP ALFABETISCHE VOLGORDE, MET WEBLINK.
Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen, ANOG  WWW.ANOG.NL 

Buurkracht  WWW.BUURKRACHT.NL 

Cittaslow/ Gemeente Westerwolde i.o. 

WWW.VLAGTWEDDE.NL/DOSSIERS/CITTASLOW 

Compagnons van Zuid en Oost Groningen  WWW.HIER.GRONINGEN.NL

Grip & Glans  WWW.GRIPENGLANS.NL 

GroningenPlus  WWW.GRONINGENPLUS.COM 

Groninger Dorpen  WWW.GRONINGERDORPEN.NL 

Groninger Energie Koepel  WWW.GREK.NL 

Huis van de Groninger Cultuur  WWW.HUISVANDEGRONINGERCULTUUR.NL 

Ideeënbank Groningen  WWW.IDEEENBANKGRONINGEN.NL

Innovatie Veenkoloniën  WWW.INNOVATIEVEENKOLONIEN.NL

Kenniswerkplaats  WWW.KENNISWERKPLAATS.EU

(Westerkwartier, Veenkoloniën)

KNHM  WWW.KNHM.NL

Landschapsbeheer Groningen  WWW.LANDSCHAPSBEHEERGRONINGEN.NL

Loket Leefbaarheid  WWW.DIALOOGTAFELGRONINGEN.NL/HET-LOKET

Marketing Groningen  WWW.TOERISME.GRONINGEN.NL 

MijnDorp.nl  WWW.MIJNDORP.NL 

Natuur en Milieufederatie Groningen  WWW.NMFGRONINGEN.NL 

Natuurgebied Reiderwolde/ Natuurbegraafplaats  WWW.REIDERWOLDE.NL

Netwerk Duurzame Dorpen  WWW.NETWERKDUURZAMEDORPEN.NL

Odensehuis  WWW.ODENSEHUISGRONINGEN.NL

Oranjefonds  WWW.ORANJEFONDS.NL

Platform Dorpshuizen.nl  WWW.DORPSHUIZEN.NL

PMOG Platform Maatschappelijk Ondernemen Groningen  WWW.PMOG.NL

RHC Groninger Archieven  WWW.GRONINGERARCHIEVEN.NL

Routebureau Groningen  WWW.WANDELEN.GRONINGEN.NL

Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts 

WWW.NMFGRONINGEN.NL/DOE-MEE

Sint Jan Kloosterburen  WWW.SINTJANKLOOSTERBUREN.NL

St. Groningen HartVeilig  WWW.GRONINGENHARTVEILIG.NL

St. Landschap Oldambt  WWW.LANDSCHAPOLDAMBT.NL

St. Marketing Oldambt  WWW.MARKETINGOLDAMBT.NL

St. NetWerk: Ondernemende Vrouwen Groninger Ommeland 

WWW.ONDERNEMENDEVROUWENGRONINGEN.NL

St. Oude Groninger Kerken  WWW.GRONINGERKERKEN.NL 

St. Promotie Westerwolde  WWW.STICHTINGPROMOTIEWESTERWOLDE.NL

Visserijmuseum Termunterzijl  WWW.VISSERIJMUSEUMTERMUNTERZIJL.NL 

Vrijdag (amateurkunst)  WWW.BIJVRIJDAG.NL 

Vrouwen van Nu  WWW.VROUWENVANNU.NL

Weekendschool Oldambt  WWW.WEEKENDSCHOOLOLDAMBT.NL

We Helpen  WWW.WEHELPEN.NL

Woonstichting Groninger Huis  WWW.GRONINGERHUIS.NL

uuu



 Arno van der Heyden  
       sluit af!

Zaterdag 14 februari, Valentijnsdag. De organisatie 

had geen betere dag uit kunnen kiezen. Ons hart klopt 

voor de Groninger Dorpen! Daar draait het vandaag 

om in Winschoten. Aaltjo Koster van ‘Stichting Gronin-

gen Hartveilig’ pleit voor reanimatie van de hele regio. 

Binnen 6 minuten. Op die manier hebben we 50 tot 

70% overlevingskans.

Voor de gelegenheid hebben de leerlingen van de 

opleiding ‘Consumptief Breed’ speciale hartvormige 

koekjes gebakken.

Cunera van Selm begroet de Commissaris van de 

Koning en de burgemeester van Oldambt. Het lijkt een 

gezellig onderonsje, maar het onderwerp is serieus: 

de aardbevingen in de Groninger Dorpen treffen ons 

recht in het hart. Staat de rest van Nederland wel 

achter ons?

De heren zijn het niet volledig met elkaar eens.

Pieter Smit zegt: “Weet men wel dat wij hier zijn?”

Max van den Berg zegt: “Driekwart van Nederland 

staat achter ons.”

Cunera zegt: “Welkom.” En ze legt met haar 1.68m  

uit dat ze zich beter thuis voelt op de evenwichtsbalk  

dan onder de basket. Om de balans in de zaal te  

peilen legt ze twee stellingen voor. 

Groen is eens. Rood is oneens.

De reactie op stelling 1: “Ik heb hart voor Groningen.” 

100% eens.

De reactie op stelling 2: “Nederland heeft hart voor 

Groningen.” 100% oneens.

De zaal lijkt het met Pieter Smit eens te zijn, maar  

Max van den Berg krijgt het laatste woord: “Je moet 

altijd het licht aan het einde van de tunnel zien.”

De tot conferentieruimte omgebouwde sporthal van 

de Campus vult zich met gasten. Na de hartverwar-

mende koekjes worden nu de handen gewarmd aan 

de koffiebekertjes. Buiten is het nul graden, binnen zit 

Rudi Slager. Hij constateert: “het programma is oké, 

de mensen zijn oké”. De Groninger Dorpendag kan 

beginnen.

Arno van der Heyden


