Woensdag 9 oktober
Bijeenkomst Dorpshuizen
Gemeente Het Hogeland
Presentatie Dorpshuis Pieterburen
Annelies Borchert, voorzitter

Programma
1. Ontstaan dorpshuis en het project Duurzaam Onder Dak (2 dia’s)
2. Activiteiten in woord en beeld (2 dia’s)
3. Dorpshuis en de toekomst
4. Ondersteuning gemeente

1. Ontstaan van het dorpshuis
2010
2011
2012
2013
2014

: Bewonersinitiatief om “oude kerk” te kopen
: Kernteam project; plannen maken; dorpsavonden
: Stichting opgericht; vrijwilligersorganisatie; plan gereed
: Fondsen & financiering; pand gekocht; aanbesteding
: Realisatie Dorpshuis en B&B Dorpslogement

1. Project Duurzaam (Onder) Dak
jun-dec 2017 : Voorbereidende fase
jan-aug 2018 : Projectplan, offertes en fondsen
sep-dec 2018 : Uitvoering
jan-feb 2019 : Afronding en verantwoording
t/m sept 2019: Nazorg

EDEDD
fonds

Onderhoud:
Dakrenovatie, gevelrestauratie, aanpak
zink, goten, ventilatie
en schilderwerk

JSenHK
fonds

Duurzaamheid:
Spouwmuurisolatie,
warmtepomp en
zonnepanelen

Oranje
fonds

Vsb
fonds

Koffietijd en
bibliotheek 10 uur
Tweewekelijks op
maandag, ± 15 pers.
Ontmoeting en
(luister)boeken. Koffie
met wat lekkers erbij.

Warm eten 12 uur
Maandelijks op
dinsdag, lunchtijd,
± 15 pers.

Eetsalon 18 uur
Maandelijks op
woensdagavond,
± 30 personen.
Huiskamermenu
3-gangen. We koken
zelf. Het gourmetten
met kerst is steevast
een groot succes.
Dorpsbarbecue 17u
BBQ op woensdag in
juni, ± 50 pers.
Gezellig op het terras.
Bij slecht weer braden
we buiten en eten we
binnen.

De Streekkrant
kwam in december
langs voor een groot
interview De
Ongenode Gast.

Creatief met 19.30u.
Maandelijks op
woensdag, ±15 pers.
Breien en naaien is hip!
Nieuwe creaties en
herstelwerk.
Sinterklaas, 14uur
Jaarlijks op zaterdag
in november,
± 25 kinderen, ± 2030 begeleiders.
Actief programma.

Creatieve workshops
19.30u. Voor- en
najaar, ± 30-40 pers.
Bloem- schikken,
schilderen,
mozaïeken.
Theater, 20 uur
Voor- en najaar,
± 100 pers.
Marcel Hensema,
Theater te Water,
Waark, Kabarett,
Opera della Casa,

2.
Activiteiten:
in woord en
beeld
-Koffie
-Eten
-Workshops
-Sinterklaas
-Theater

Zondagmiddagcafé,
15 uur. Maandelijks
op zondag, ± 35 pers.
Live muziek en
gedichten.

NL Doet, 10 uur.
Jaarlijkse actiedag
in het voorjaar.
Tuinieren, klussen,
schilderen.

Nijjoarsklokje en
pubquiz, 20 uur.
Jaarlijks in januari,
± 50 pers. Proosten
op het nieuwe jaar
en quizzen.
Burendag, 15 uur.
Jaarlijks eind
september, ± 35
pers.
Spelletjesmiddag en
Gronings buffet

Zingen op maandag,
19.45 uur.
Tweewekelijks op
maandag, 30 leden.
Eigentijds zangkoor,
oktober 2017
opgericht.
Dicht Bie Diek, 19
uur. Wekelijks op
donderdag, 14
leden. Biljartclub,
met geregeld
toernooiavonden.

De Waddenwichter,
9uur. Wekelijks op
donderdag, 45 leden.
Shanty vrouwenkoor.

Foto- / filmmiddag,
13 uur. Jaarlijks, ±
70 pers. Oude foto’s
en film van
Pieterburen.
Historische Kring
Eenrum.
Sint Maarten, 17.30
uur. Jaarlijks 11 nov.
± 15-20 kinderen.
Verzamelplaats voor
de lampionnentocht;
lekkere hapjes.

2. Activiteiten:
in woord en
beeld

-Live muziek
-Ontmoetingen
-Bijeenkomsten
-Verenigingen
Nieuw 2020:
-Filmavonden

Tocht om de Noord
2017, ochtend.
± 4.000 pers. Koffie,
thee en soep. Vele
optredens buiten

Dorpshuis en de toekomst
Het gaat goed met het dorpshuis in Pieterburen! Wij zijn in 5 jaar uitgegroeid tot een
bloeiend sociaal- en cultureel ontmoetingscentrum.

Pluspunten
Dorpshuis verhuurt ruimtes, en organiseert zelf veel activiteiten (ca. 180 per jaar),
bezoek uit dorp en regio (ca. 110 per week), commerciële partner bovenetage
(B&B Dorpslogement), deur staat altijd open, iedereen kan ideeën bedenken en
uitvoeren (Huis van het Dorp).
Aandachtspunten
- Meeste bezoekers 50+ (eenzijdigheid)
- Vrijwilligersorganisatie (kwetsbaar)
Dorpshuis in 2023 (n.a.v. brainstorm in 2018)
- Koesteren wat je hebt (vrijwilligers en wat goed is)
- Blijven investeren in nieuwe bezoekersgroepen
- Blijven vernieuwen van activiteiten
- Kans: verbinden met gemeente op gebied van WMO
B.v. activiteiten ter ondersteuning van zelfredzaamheid
oudere dorpsbewoners en/of mobiele steunpunten en/of
spreekuren in het dorpshuis.

Ondersteuning gemeente Het Hogeland
Vanaf 2015 (gemeente De Marne)
OZB eigenaren (deel dorpshuis) : 80% subsidie
Vrijwilligersverzekering, uitgebreide pakket, via VNG
2018
Dorpscoördinator is eerste contactpersoon bij vragen
Incidentele bijdrage voor aanschaf AED : 75% subsidie
Verwachtingen
Structurele subsidie OZB (geen mindering, OZB is ook al verhoogd)
Vrijwilligersverzekering, uitgebreide pakket (schijnt omgezet te zijn naar standaard)
Prijsgarantie oudpapier inzameling (opbrengst september was € 3,30)
Gemeentelijk beleid t.a.v. dorpshuizen: inzetten op kansen in krimpgebied

Waardeer en gebruik de unieke positie van dorpshuizen in de dorpen!

