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Dorpshuizen anno 2018: van onschatbare waarde
Van watersportverenigingen tot weggeefwinkels. Dorpsbe-
woners van verschillende dorpen in Groningen bedenken
de gekste ideeën om hun geliefde dorpshuizen te redden.
Want een dorpshuis is van onschatbare waarde. Helemaal
nu scholen verdwijnen en dorpswinkels sluiten.

PATRIECIA KOLTHOF

D
e vrijwilligers van het
dorpshuis Ubbegaheem
in Sauwerd vroegen on-
langs aan de gemeente-

raad van Winsum een bedrag van
15.000 euro vrij te maken. Ze willen
graag de boel opknappen, zodat zij
een extra functie aan hun dorpshuis
kunnen toevoegen: een café als
dorpskeuken. Het dorpshuis heeft
moeite het hoofd boven water te
houden.

Bafloërs zijn naarstig op zoek naar
een nieuwe invulling voor hun
dorpshuis Agricola. De bibliotheek
die daar al sinds jaar en dag huist
verdwijnt. Daarmee komen niet al-
leen een heleboel vierkante meters
aan ruimte vrij, er verdwijnt ook een
grote inkomstenbron.

En die inkomsten zijn nogal be-
langrijk. De reguliere activiteiten in
de Groninger dorpshuizen zijn hart-
stikke gezellig. Dorpelingen komen
elkaar tegen, maken een praatje, le-
ren elkaar kennen en ze merken het
op als ze een buur een tijdje niet heb-
ben gezien. Maar die activiteiten, zo-
als de bijeenkomsten van de biljart-
vereniging en de klaverjasclub,
brengen niet veel geld in het laatje.

Dat is problematisch, omdat het
onderhoud van zo’n dorpshuis –
vaak een prachtig oud pand – een be-
hoorlijke duit kost. ,,Je zit met verze-
keringen, gemeentelijke belastin-
gen en gebruikskosten’’, somt Pieter
Knol van Groninger Dorpen op.

Dan maar geen dorpshuis, toch?
Nou, zo simpel is het niet, volgens
Knol. ,,Een dorpshuis is heel belang-
rijk in kleine dorpen. Vooral op plek-
ken waar alle voorzieningen ver-
dwenen zijn’’, zegt hij. ,,Zonder zo’n
ontmoetingsplek is er minder saam-
horigheid in een dorp. Je ziet steeds
meer dat een dorpshuis een rol
speelt in het naar elkaar omkijken.
Juist nu veel ouderen langer thuis
blijven wonen, is dat heel belang-
rijk.’’

Om het hoofd boven water te hou-
den, krijgen veel dorpshuizen een
multifunctionele invulling. En dat
kan van alles zijn. Dagblad van het
Noorden zet er vijf op een rij.

De Kiepe, Nieuwe Pekela
In Dorpshuis De Kiepe in Nieuwe
Pekela kookt Eetpunt de Samenle-
ving twee keer per week een warme
maaltijd voor zestigplussers in het
dorp. ,,Het is moeilijk om nieuwe
mensen binnen te krijgen, maar als
ze eenmaal zijn geweest gaan ze
nooit meer weg’’, zegt organisator
Peter Boon. Het Eetpunt bestaat al
ruim vijftien jaar en loopt als een
tierelier. Op maandag eten de oude-

ren in het café. Dan drinken ze
vooraf een borreltje. Op woensdag
krijgen ze een uitgebreid driegangen-
diner. ,,Ze lusten alles: van nasi tot
ovenschotels. En het zijn grote
eters.’’ Volgens Boon is het restau-
rant belangrijk voor het dorp, omdat
het gezelligheid kweekt en mensen
uit hun isolement haalt. En de huur
is een vaste maandelijkse bijdrage
aan het dorpshuis.

’t Lutjehonk, Lettelbert
Aan het Lettelberterdiep in Lettelbert
ligt Dorpshuis ’t Lutjehonk. In de
winter kunnen hier allerlei clubjes
terecht, van de breiclub tot de schiet-
vereniging. In de zomer is het een
heel ander bedrijf. Dan plonzen be-
zoekers hier met kano’s het water in.
Watersportcentrum Westerkwartier is
in hetzelfde pand gevestigd. Het door
de bewoners zelf gebouwde pand ’t
Lutjehonk is in 1984 geopend en in

’t Lutjehonk, Lettelb
2014 verbouwd. Lettelbert kent
slechts 150 inwoners, maar volgens
secretaris Frans Traa is een dorpshuis
juist in een klein dorp van groot be-
lang. „Heel grote dorpen hebben vaak
geen dorpshuis nodig, omdat daar
bijvoorbeeld sportverenigingen zijn
met grote kantines. Maar juist in de
kleinere dorpen, zonder dat soort
voorzieningen, is zo’n ontmoetings-
plek heel belangrijk.”

lbert

Dorpshuis,
Pieterburen
Eerst was het een kerk, daarna een
wadloopcentrum en uiteindelijk, in
2014, opende het dorpshuis aan de
Hoofdstraat 105 in Pieterburen. De
Pieterbuursters misten een ontmoe-
tingsplek in het dorp nadat een grote
horecazaal in het dorp werd ver-
bouwd tot hotelkamers. ,,We boffen
met de grote hoeveelheid voorzienin-
gen in het dorp. Maar die zijn alle-
maal voor toeristen, niet voor de
bewoners’’, zegt Annelies Borchert.
Nu hebben de Waddenwichters een
plek om te zingen en is er een plek
voor de dorpsvergaderingen. Om een
maandelijkse bijdrage voor de vaste
lasten veilig te stellen, is de bovenver-
dieping omgetoverd tot een bed and
breakfast met negen kamers. ,,Ons
dorpshuis is populair. We hebben
zo’n 110 bezoekers per week. Maar
populariteit kan fluctueren’’, zegt
Borchert. „Nu hoeven we ons geen
zorgen te maken dat we de vaste
lasten niet kunnen betalen.”

Pieterburen

Eisseshof,
Niehove
De 17de-eeuwse Eisseshof in Nieho-
ve is een vermaard dorpshuis en café.
Het is al vierhonderd jaar een ge-
woonte dat het dorp hier terechtkan
voor een borrel of een kop koffie. Om
het onderhoud van het dure pand te
kunnen bekostigen, verhuurt de Ver-
eniging Dorpshuis Niehove de bene-
denverdieping sinds 2007 aan Lisa-
lotte Veen en haar man Hussein
Goudsmit. Hij bereidt Indische ge-
rechten waar mensen uit alle hoeken
van de provincie graag voor naar
Niehove reizen. Het dorpshuis is
afgelopen jaar flink verbouwd, zodat
het pand nog beter als dorpshuis kan
worden gebruikt. Zo is de toegang van
het gebouw zo gemaakt dat het res-
taurantgedeelte afgesloten kan wor-
den. Zo kunnen dorpsactiviteiten ook
worden gepland als het eethuis geslo-
ten is.

Buurtcentrum
Maarsstee,
Stadskanaal
Stadskanaal heeft ook een bijzonder
dorpshuis. Eentje waar je, als je niet
goed oplet, zo aan voorbijwandelt
omdat het zo op een winkel lijkt.
Buurtcentrum Maarsstee is dan ook
gevestigd in een winkelpand dat leeg
kwam te staan. In het gebouw wordt
van alles georganiseerd. Van geza-
menlijke maaltijden en sjoel- en
kaartavonden tot het jaarlijkse mens-
erger-je-niet-kampioenschap. Het
doel van de Maarsstee is zoveel mo-
gelijk mensen uit Stadskanaal met
elkaar in contact te brengen. Vrijwilli-
gers exploiteren in het naastgelegen
pand ook een weggeefwinkel met
duizend geregistreerde klanten die elk
kwartaal gratis vier kledingstukken
mogen uitzoeken.

‘Juist in de kleinere
dorpen is zo’n
ontmoetingsplek
heel belangrijk’

‘We boffen met de
grote hoeveelheid
voorzieningen
in het dorp’

De 17de-eeuwse Eisseshof in Niehove
is een vermaard dorpshuis en café.
Lisalotte van Veen bedient de gasten in
het cafégedeelte van Eisseshof.
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Peter Boon van Eetpunt de Samenleving, dat twee keer per week een maaltijd
kookt in Dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela. FOTO ARCHIEF HUISMAN MEDIA

Dorpshuis ’t Lutjehonk in Lettelbert. FOTO DVHN

Buurtcentrum Maarsstee in Stadskanaal biedt onderdak aan tal van activiteiten. Van gezamenlijke maaltijden en sjoel- en
kaartavonden tot het jaarlijkse mens-erger-je-niet-kampioenschap. FOTO ARCHIEF HARRY TIELMAN


