
Vergaderruimtes bij buurt- en dorpshuizen in Groningen
Laatste update: 15 december 2020

Plaats Naam en adres dorpshuis Contactgegevens

Welke vergaderruimtes zijn er in je buurt- of dorpshuis beschikbaar? Op welke dagdelen 

kun je eventueel vergaderruimte beschikbaar stellen (conform RIVM maatregelen)? En 

voor hoeveel personen (5, >10, >15, >20)? Wat zijn hiervan de kosten?

Wat zijn de kosten voor koffie/thee/water? Kun je eventueel additioneel een 

lunch en/of buffet verzorgen 

(conform RIVM maatregelen)? Voorzieningen

Wat zijn de kosten voor het gebruik van deze 

voorzieningen?

Heb je nog opmerkingen en/of vragen?

Aduard

MFC de Meeden

Burgemeester van Barneveldstraat 

23 

9831 RD  Aduard

Henk Terpstra

info@mfcdemeeden.nl

06-28766736

Grote vergaderzaal met geluid, beamer, 1,5 meter voorzieningen, alle horecavoorzieningen. in overleg zonder problemen
Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), 

in overleg, meestal zonder extra kosten samen 

met de zaalhuur

Baflo

Dorpshuis Agricola

Heerestraat 21

9953 PH  Baflo

A. van der Molen

info@dorpshuisagricola.nl

0595-422752

We hebben meerdere ruimtes beschikbaar

Dorpskamer voor 8 tot 10 personen met 1,5 tafelopstelling

Sijtsmazaal (boven) tot 20 personen met 1,5 tafelopstelling.In deze zaal is een vaste beamer 

en een geluid-installatie aanwezig.

Faberzaal (beneden) tot 30 personen met 1,5 tafelopstelling.In deze zaal is een vaste beamer 

en een geluid-installatie aanwezig.

Voor meer informatie en actuele beschikbaarheid (agenda) zie onze website 

http://www.dorpshuisagricola.nl of mail naar info@dorpshuisagricola.nl of bel 0595-422752.

€  1,50 voor een kop koffie of thee.€  2,00 voor 

een flesje spa water of andere consumpties.Ook 

kunnen wij op verzoek iets lekkers bij de 

koffie/thee verzorgen.

Op verzoek kunnen wij een lunch of 

buffet verzorgen.Voor verdere 

informatie neem dan contact met 

ons op.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Flipover / 

whiteboard, Televisie, 

Alle voorzieningen zijn in de zaalhuur inbegrepen.

Het dorpshuis is goed bereikbaar per openbaar 

vervoer en auto, en er is voldoende parkeer 

gelegenheid.

De Wilp

Dorpshuis Op De Welle

Schoolstraat 17

9367 PX  De Wilp

Auke Reidinga en Jolien Wegman

info@opdewelle.nl

0594641795

Vergaderzaal +/- 5

Grote zaal +/- 20

Kerk +/- 20

Sportzaal > 20

Dagdelen in overleg, kosten zijn afhankelijk van de tijden. Bel ons en wij doen u een passend 

voorstel.

U bent van harte welkom en wij maken graag een 

offerte voor de kosten van de catering
Ja

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), Flipover / whiteboard, 
Geen extra kosten

Drieborg

Noorderlicht Drieborg 

Oudedijk 8a

9688 RV  Drieborg

B. Imminga

info@ommelandcatering.nl

Zaal 20 + personen

Alle dagdelen beschikbaar.

Kosten: €100,-

1,80 euro per kopje Lunch, brunch, buffet

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, Televisie, 

Gratis

Eenrum

Dorpshuis "De Oude SchooL"

Oude Schoolgang 3

9967SE Eenrum

Marten van Esch

martenvanesch@gmail.com

06 23368260

In overleg op meerdere dagdelen. Maximaal 24 personen. € 1,80 In overleg.
Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), 
€ 27,50 per dagdeel

Farmsum

Stichting Aeolus

Borgshof 22

9936 CS Farmsum

E. v. d. Laan

stichtingaeolus@home.nl

0655970260

De ruimte is geschikt tot 12 personen(rekening houdend met de RIVM maatregelen)voor 

vergaderingen en kost € 12,50 per uur of € 50,00 per dagdeel. Momenteel beschikbaar op: de 

gehele dinsdag, woensdag overdag, donderdagmorgen en vrijdag de gehele dag. Natuurlijk is 

de zaal ook geschikt voor kleine bijscholingssessies of team- en werkoverleg. We beschikken 

over een groot scherm en een beamer.

Koffie/thee/warme chocolade melk kosten € 1,50 

per kop. 

Flesjes water € 1,75. 

Plak cake/koek € 0,50.

Er is tevens de mogelijkheid voor het 

verzorgen van een lunch en/of 

warme maaltijd. Prijzen hiervoor in 

overleg

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), Flipover / whiteboard, Televisie, 

Gebruik beamer en scherm € 25,00 per keer. 

Wifi en televisie € 7,50 per keer. 

Flipover € 2,00 per vel.

Foxhol

MFC De Klabbe

Pluvierstraat 11

9607 RJ  Foxhol

Johan Werkman

Info@dorpshuisdeklabbe.nl

06 46517101

Zie de website www.dorpshuisdeklabbe.nl. Er zijn verschillende ruimtes beschikbaar op 

uiteenlopende tijden. Neem hiervoor kontakt met ons op.
Neem hiervoor kontakt met ons op.

Dit kunnen wij. Voor nadere 

informatie neem kontakt met ons op. 

Wij leveren maatwerk.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, Televisie, toneel, biljart, 

Pooltafel,  dartbanen,gymzaal

voor nadere info zie website of neem kontakt 

met ons op

Garmerwolde

Dorpshuis De Leeuw

Oude Rijksweg 6

9798 PA  Garmerwolde

Ben de Jonge

Info@dorpshuisdeleeuw.nl

06-51264862

Kleine zaal max 10 personen, €50 per dagdeel excl schoonmaak €25

Grote zaal max 30 personen €100 per dagdeel excl schoonmaak €45

Beamer en micr gebruik €25

Koffie thee €1,00 

fris €1,50

In overleg kunnen we dat verzorgen. 

Catering derden toegestaan voor eten

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), Ringleiding, Mobiele monitor / groot 

scherm, 

€25 voor beamer HDMI of VGA aansluit 

mogelijkheid

€15 voor 42” display op trolly. Alleen VGA 

aansluiting

Maatwerk catering, vrijwilligers en overige wensen 

zijn bespreekbaar

Garrelsweer

Dorpshuis Weersterheem  

Stadsweg 76a

9918 PR  Garrelsweer

Anna Lanenga

dorpshuisweersterheem@hotmail.co

m

06-48892394

06-48892394

Glimmen

Dorpshuis De Groenenberg

Markeweg 17 

Glimmen

M.Swelheim

penningmeester@degroenenberg.nl

0626352581

Diverse mogelijkheden . Verschillende groepsgroottes, op verschillende tijdstippen. Voor 

tarieven, zie website www.degroenenberg.nl
koffie/thee 1,80 Euro Zeker, in overleg

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Flipover / 

whiteboard, Televisie, 

Gebruik beamer 20,= Euro Zie ook www.degroenenberg.nl. 

Grijpskerk

MFC Grijpskerk (gevestigd in het 

gebouw de Nieuwe Wierde)

Burmanniastraat 1

9843 EJ  Grijpskerk

Roel Touwen

info@mfcgrijpskerk.nl

06 13 13 23 25

 

Groningen

MFC De Wijert/Helpman

P.C. Hooftlaan 1

9721 JM Groningen

Mevr. B. Janssen

info@mfcgroningen.nl

050-5275407

Kleine vergaderruimte tot max. 4 personenKleine zaal tot max.15 personen

Grote zaal tot max. aantal toegestane personen

Voor prijzen en beschikbaarheid kan het beste contact worden opgenomen via de mail: 

info@mfcgroningen.nl

Koffie/Thee kost € 1,= per kop
Lunch en/of buffet is mogelijk / 

bespreekbaar

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Flipover / 

whiteboard, 

Beamer + scherm € 25.00

Geluidsinstallatie + microfoon € 12.50

Extra microfoon € 7.50

Flipover/Whiteboard € 5.00

Wifi is gratis

Men kan altijd contact opnemen met het MFC bij 

vragen of extra wensen. Alles is bespreekbaar.

Hellum

Stichting Dorpshuis Hellum 

Tonegido

Hoofdweg 52a 

9627 PE  Hellum (Gemeente Midden-

Groningen)

Hennie Timmer, beheerster

w.j.mittendorp@home.nl

0598 431 930

In de grote zaal hebben wij plaats voor max 30 personen met 1,5 m afstand. Kosten € 25 per 

dagdeel. Informatie bij onze beheerster Hennie Timmer: 0598 431 930. Svp telefonisch 

reserveren.

€ 1,75 voor koffie/thee, overige prijzen op 

aanvraag.

Er zijn diverse mogelijkheden voor 

lunch in overleg met onze beheerster 

Hennie Timmer 0598 431 930.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, 

Scherm € 7,50 - 

Beamer € 15 - 

Geluidsinstallatie € 17,50 - 

Flipover € 7,50

Wij beschikken over een grote zaal voor max 30 

personen met 1,5 m afstand. Tevens hebben wij een 

kleine zaal waarin ongeveer 6-8 mensen kunnen 

plaatsnemen met 1,5 m afstand. Alle reserveringen 

en het serveren van consumpties, lunch, traktaties 

kunnen in overleg met onze beheerster Hennie 

Timmer telefonisch worden afgestemd. Momenteel 

is het vanwege Corona niet mogelijk consumpties te 

serveren.

Hoogezand

Wijkcentrum SpoKie

Erasmusweg 2-f

Hoogezand

Nico Wijngaard

wijkcentrumspokie@ziggo.nl

0598325498

De hele week voor plm 15-20 personen: 35,00 per dagdeel (morgen,middag of avond) 

eventueel met huur van beamer.

Verder maandag- tot vrijdag-middag voor 5 a 6 personen a 17,50 per middag.

Koffie en thee €.1,00 per kop. 

Water uit de kraan wordt niet in rekening 

gebracht.

Bij voorkeur niet.
Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), Flipover / whiteboard, 
Alleen huur voor de beamer
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Hoogezand

Woldwijckcentrum

Pleiaden 21

9602 KD Hoogezand

Wini Vos

w.vos@kwartierzorgenwelzijn.nl

0612579881

Vergaderruimte max 8 pers prijs € 17,50 per dagdeel

Activiteitenruimte max 10 pers prijs € 22,50 per dagdeel

Toneelzaal max 15 pers prijs € 32,50 per dagdeel

Melkwegzaal max 15-18 pers prijs € 32,50 per dagdeel

Grote zaal (is Melkwegzaal en Toneelzaal) max 30-35 prijs € 65,- per dagdeel

Kop koffie/thee € 1,30 

Kan koffie (12 kopjes) € 15,60

Kan thee (8 kopjes) € 10,40

Kan water i.c.m. koffie/thee is gratis

We kunnen een lunch verzorgen 

conform de RIVM maatregelen. Er is 

keuze uit twee verschillende lunches:- 

 lunch: 2 bolletjes ham/kaas, 

kommetje soep, glas 

melk/karnemelk/jus 'd orange € 7,50 

p.p.- luxe lunch: 2 luxe broodjes, 

kroket, kommetje soep, fruit, glas 

melk/karnemelk/jus 'd orange € 

12,50 p.p.In overleg is er veel 

mogelijk en kan er veel geregeld 

worden. Neem bij vragen rustig 

contact met mij op.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Flipover / 

whiteboard, 

Beamer € 25,- per dagdeel

Scherm € 10,- per dagdeel

Geluidsinstallatie € 35,- per dagdeel

Microfoon € 10,- per stuk per dagdeel

Flipover € 5,- per dagdeel

Wifi gratis

Hoogezand

Trefcentrum voor Surinamers & 

Antillianen

Laan van de sport 5

9603 TG  Hoogezand

H. Cruz

21hec42@gmail.com

0618198714

Kleine vergaderzaal 10 personen €20 per 4 uur.

Grote zaal voor 30 personen €60 per 4 uur.

Dagdelen in overleg , kantoortijden bijna altijd vrij avond en weekend indien vrij.

€1,00 Nee

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Flipover / 

whiteboard, 

Beamer en scherm € 10 Geluid installatie € 15
Men kan altijd overleggen en wensen kenbaar 

maken kunnen kijken of we er aan kunnen voldoen

Kantens

Dorpshuis 't Schienvat

Kerkstraat 7

9995PH Kantens

Jan Westerlaken

jw@kantens.nl

0653178567

Gymzaal: 160m2, dagelijks 24/7 op alle weekdagen, maximaal 50 personen op stoel en 1,5mtr 

afstand voorzien van toneel podium aan 1 zijde, beamer (hdmi/ziggo) met groot projectie 

scherm en geluidsinstallatie. Eventueel podium verlichten en bedienings personeel. Prijs vanaf 

65,- per dagdeel en afhankelijk van aantal personen en gebruik installatie en of bediening.

Biljartzaal: 40m2, dagelijks 24/7 op alle weekdagen. Maximaal 20 personen op stoel aan tafel. 

Voldoende afstand, ook voor bediening. Grote stamtafel, uitermate geschikt voor vergadering 

met 8 personen. TV scherm met hdmi ingang verplaatsbaar, audio systeem in plafond. Prijs 

vanaf 40,- per dagdeel.

Vergaderzaal 4 op bovenverdieping: 45m2, dagelijks 24/7 op alle weekdagen. Maximaal 18 

personen op corona afstand waarvan groot deel met eigen tafeltje. TV scherm met hdmi 

ingang verplaatsbaar. Audio systeem in plafond. Prijs vanaf 40,- per dagdeel.

Vergaderzaal 3/boekenkamer op bovenverdieping: 25m2, dagelijks 24/7 op alle weekdagen. 

Maximaal 10 personen op corona afstand, eventueel eigen tafel per persoon. Eigen 

koffie/thee arrangement vanaf 22,50 (zelf maken en inschenken, maximaal 2 consumpties per 

persoon). TV scherm met hdmi ingang verplaatsbaar, audio systeem in plafond. 

Koffie/thee 1,75. Minimale afname 2 per 

deelnemende persoon. 

Kan ijswater + glazen 5,-

Flesjes frisdrank 1,80. 

Overige op aanvraag en afspraak.

Vergaderarrangement op maat, 

lunch, broodjes, snacks, soep, buffet 

of warme maaltijd zijn mogelijk en op 

maat.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, Televisie, 

Inbegrepen in zaal gebruik, en op maat bij de 

behoefte, eventueel proffesionele bediening. 

Indien vereeist streaming en beeldscherm 

vergaderingen mogelijk. Infra structuur aanwezig 

of via betrouwbare proffesionele partner in te 

huren

Ook inrichten van 'thuiswerkplekken', voor mensen 

die daar thuis geen mogelijkheden voor hebben is 

mogelijk. In onze zalen zouden zowel studenten, 

middelbare school, leerlingen, kenniswerkers als 

thuis werkers plaats kunnen nemen om van daaruit 

te werken. Die wifi faciliteiten zijn goed en indien 

nodig naar veel grotere bandbreedte gebracht 

kunnen worden.

Kloosterburen

Nicolaaskerk

SintJansstraat 8

9977 RN Kloosterburen

Nicolette Hetzler

info@kloosterenburen.nl

0595-487777 of 06-49640329

Wij hebben een kerk ter beschikking. De kerk is geschikt voor ca. 30 personen. Huur bedraagt 

€ 75,00 per dagdeel.

Koffie/Thee € 7,50 per kan (met iets lekkers erbij 

€ 9,50). 

Water gratis.

Dat kan. Broodjes en soep verzorgen 

we zelf. Indien men een warme 

maaltijd wil, werken we samen met 

restaurants uit de buurt.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, 

Beamer plus scherm: € 35,00

Flipover plus papier en stiften € 17,50.

Kolham

't Mainschoar

Hoofdweg 81a 

Kolham

Beheerder Han Mulder

Mainschoar@gmail.com

0598-394602

 

Kropswolde

t Kropshuus

Woldweg 114

9606 PH  Kropswolde

Saskia Zeevaart

szeevaart@ziggo.nl

06-20381137

In onze grote zaal kunnen tot 30 personen zitten 1,5 meter afstand. Deze zaal kunnen we ook 

kleiner maken, zodat je twee zalen hebt. Overdag zijn deze zalen bijna altijd beschikbaar.

Beheerder Ciska de Veen verzorgt de koffie en 

thee. Daarmee zijn afspraken te maken. Een kopje 

koffie of thee kost los 1,75 euro. Ook broodjes, 

kroketten, salades of andere wensen kan zij 

verzorgen.

Jazeker! Onze beheerder Ciska de 

Veen doet dit graag en heeft daar 

veel ervaring mee.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Ringleiding, 

Mobiele monitor / groot scherm, Flipover / whiteboard, 

De grote zaal kost 30 euro per dagdeel.
Er is voldoende parkeergelegenheid. Ons dorpshuis 

is rolstoel toegankelijk.

Kruisweg

Dorpshuis Open Haard

Lewestraat 13

9977 PN Kruisweg

Francisca Korhorn

dorpshuisopenhaard@gmail.com

0611528965

Kleine zaal tot 10 personen, kosten €15

Bargedeelte tot 10 personen, kosten €15

Grote zaal  tot 15 a 20 personen, kosten €20

Kan koffie €14

Kan thee €11

Per consumptie €2

Bij ons kunt een lunch nuttigen 

geheel naar eigen wens!
Beamer, Wifi, Geluidsinstallatie (boxen en microfoon), Televisie, 

Beamer €12,50

Luidspreker €25

Lettelbert

Dorpshuis 't Lutjehonk

Hoofdstraat 190

9827PD Lettelbert

Dorpshuiszaal, 15 - 20 personen, huur €30 per dagdeel

Serre, 5-8 personen (i.c.m. dorpshuiszaal)

Vergaderzaal etage, 5-8 personen, huur €20 per dagdeel

koffie/thee €1,70 (2020)

Spa-rood of blauw €1,80

leidingwater gratis

ja
Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), Flipover / whiteboard, Televisie, 
is in zaalhuur verwerkt

maandagavond, dinsdagochtend en 

donderdagochtend is de zaalruimte al bezet

Loppersum

Ons Dorpshuis

Wirdumerweg 21

9919HB Loppersum

Erik Schelling

erikschelling@ziggo.nl

0596 571508

Drie ruimtes beschikbaar (2 x 70 en 1 x 60 m2). Max. 30 personen in het gebouw.

25 euro per dagdeel voor alle niet commerciële bijeenkomsten.

75 euro per dagdeel voor alle commerciële bijeenkomsten.

Consumpties variëren van 1 euro tot 7 euro.
Is mogelijk. Binnen de maatregelen 

tot max 15 personen.
Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Televisie, Bij zaalhuur inbegrepen. n.v.t.

Meeden

Stichting Dorpshuis Meeden

Tussen Baide Meulens 16

9651 BW  Meeden

A.J. de Haan-Smid

bestuur@dorpshuismeeden.nl

06-50675012

We kunnen diverse zalen beschikbaar stellen.

Zaal 1 voor plm. 10 personen ad € 25,00 per dagdeel.

Zaal 2 voor plm. 15 personen ad € 35,00 per dagdeel

Zaal 1 en 2 zijn ook te combineren.

Zaal 3 voor plm. 15 personen ad € 15,00.

Reservering in overleg.

€ 1,30 per consumptie. Is niet mogelijk.
Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Televisie, 
In overleg. In overleg is alles mogelijk.

Middelstum

Hippolytushoes

Hippolytushof 1

9991AV Middelstum

Klazien Werkman

klazienwerkman@hotmail.com

0613030468

 

Muntendam

MFC De Menterne 

Julianaplein 1

9649 BX  Muntendam

Harry Haan

menterne@planet.nl
Diverse zalen van klein tot groot van 10 tot 70 personen prijzen varierend van €25,00 tot € 

75,00 per dagdeel.
Kopje koffie of thee € 1,70 per stuk

Verder kunnen wij diverse lunches, 

diners en koude/warme buffetten 

verzorgen en tevens kunnen wij dat 

op locatie voor u verzorgen.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, 

vanaf € 10,00 tot 25,00 euro voor een dagdeel

Niekerk (gemeente 

Westerkwartier)

Dorpshuis De Rotonde

Bloemersmastraat 1B

9822 AA  Niekerk

Bon Ansing (beheerder Dorphuis)

bob.ansing06@gmail.com

612032815

Meerdere ruimtes te huur tusen de 5 en 40 personen In overleg met de beheerder
Dit is zeker mogelijk. In overleg met 

de beheerder.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, Televisie, 

In overleg met de beheerder.

Noorderhoogebrug

Dorpshuis Noorderhoogebrug

Wolddijk 161 

9738AE Groningen

Ruurt Fekkes

finkes@home.nl

0622559387

Er zijn 2 vergadermogelijkheden. 1 zaal voor ca 5 personen. Kosten euro 40, per dagdeel.  en 1 

zaal voor za. 10 personen. Kosten euro 60,- per dagdeel.

1 pot koffie samen met zakjes thee euro 12,-. 

Frisdrank euro 1,50/consumptie.
Nee Beamer, Projectiescherm/witte muur, euro 10,-

Pagina 2 van 4



Vergaderruimtes bij buurt- en dorpshuizen in Groningen
Laatste update: 15 december 2020

Plaats Naam en adres dorpshuis Contactgegevens

Welke vergaderruimtes zijn er in je buurt- of dorpshuis beschikbaar? Op welke dagdelen 

kun je eventueel vergaderruimte beschikbaar stellen (conform RIVM maatregelen)? En 

voor hoeveel personen (5, >10, >15, >20)? Wat zijn hiervan de kosten?

Wat zijn de kosten voor koffie/thee/water? Kun je eventueel additioneel een 

lunch en/of buffet verzorgen 

(conform RIVM maatregelen)? Voorzieningen

Wat zijn de kosten voor het gebruik van deze 

voorzieningen?

Heb je nog opmerkingen en/of vragen?

Noordlaren

Dorpshuis De Hoeksteen

Lageweg 45

9479 PA Noordlaren

Ulrike Dauter

dorpshuis@noordlaren.eu

681185604

* grote zaal (in coronatijd tot 25 personen), toneel, beamer, geluidsinstallatie, bar. Huurtarief 

voor niet-Noordlaarders € 60 per dagdeel (ochtend, middag, avond) 

* kleinere zaal (in coronatijd tot 12 personen). Huurtarief voor niet-Noordlaarders €30 per 

dagdeel (ochtend, middag, avond)

* kleine vergaderruimte (in coronatijd tot 4 personen). Huurtarief voor niet-Noordlaarders €15 

per dagdeel (ochtend, middag, avond)

koffie/thee €1,50
Lunch, buffet, maaltijden kunnen op 

maat verzorgd worden.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Flipover / 

whiteboard, 

gebruik beamer €15 per dagdeel

WIFI gratis

Nuis

Stichting Dorpshuis Nuis "De 

Vrijborg"

Nieuweweg 80

9364 PE  NUIS

Jeannet Rijskamp

jeannetrijskamp@devrijborg.nl

06-57332741

Voorkamer (normaal 12-20 pers. / RIVM richtlijnen max. 6 pers) - kosten € 25,- per dagdeel

Zaal (normaal 80-100 pers. / RIVM richtlijnen >20 pers.) - kosten € 55,- per dagdeel

€ 1,50 - koffie en thee

€ 1,60 - spa blauw en overige frisdranken

Op verzoek kan een lunch en/of 

buffet verzorgt worden.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), Flipover / whiteboard, 

€ 25,- per dagdeel (voorzieningen zijn alleen in de 

zaal aanwezig)

Oldehove

Dorpshuis Humsterland

Englumstraat 10

9883 PE  Oldehove

J.m. Doornbos

janmardo@live.nl

06-26400768     of 0594-591375

Grote zaal (20 personen) - maandag tot 15.00 uur, dinsdag hele dag, woensdagmiddag, 

donderdag en vrijdag hele dagen.

kleine zaal (8 personen) - alle dagen en avonden behalve maandagavond.

foyer (8  personen) - alle dagen behalve de maandagavond en woensdagmorgen.

zaal bib. (8 personen) - alle dagen.          

kosten  voor bewoners Oldehove                         voor bewoners buiten Oldehove.

grote zaal                        €100,00                                                                 € 150,00

kleine zaal, foyer en bib   € 25,00                                                                  € 50,00

koffie/thee   € 2,00 per kop, per thermoskan € 

15,00.
ja, in overleg

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, 

geluidsinstallatie € 25,00

beamer € 25,00

extra microfoons € 5,00

Onderdendam

Dorpshuis Zijlvesterhoek

Achterweg 1

9959 PC Onderdendam

Erika Witsenboer

dorpshuiszijlvesterhoek@gmail.com

0621374705

Wij hebben de volgende zalen op dit moment beschikbaar:

Zaal 1 max. 8 personen ( vergaderzaal met vaste beamer ) - 25 euro per dagdeel

Zaal 2 max. 20 personen ( Terraszaal met losse beamer ) - 30 euro per dagdeel

Zaal 3 max. 30 personen ( gymzaal, losse beamer en scherm mogelijk) - 20 euro per uur, of 50 

euro per dagdeel

Zaal 4 max. 10 personen ( Huiskamer bar. Losse tafeltjes ) - 25 euro per dagdeel

Zaal 5 max.  3 personen ( Vergaderkamer(tje) - 20 euro per dagdeel

Omdat er in het Dorpshuis met vrijwilligers wordt gewerkt,  wordt hier per dagdeel €  15,- 

voor berekend. Dit voor klaarzetten/opruimen en schoonmaak. 

Tijden: Maandag 12:00 tot 22:00 uur. Dinsdag t/m vrijdag 9.00 tot 22.00 uur. Zaterdag en 

zondag op aanvraag.

Consumpties :

Koffie 1 kan (+/- 12kopjes) € 17,-

Thee 1 kan € 9,-

In principe wordt er voor groepen altijd kannen 

geserveerd.

Anders is dit per kopje  €  1.60

Wij kunnen voor € 0,50 'luxe' ( coronaproof ) 

koeken verzorgen.

Wij kunnen lunch verzorgen. 

Standaard lunch kost € 10,00 per 

persoon. Deze lunch bestaat uit een 

kopje soep, broodjes ham/kaas en 

broodjes kroket. Melk, karnemelk en 

jus d'orange. In overleg kunnen er 

ook luxe belegde broodjes geserveerd 

worden. Prijs op aanvraag.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), Mobiele monitor / groot scherm, 

Flipover / whiteboard, 

Alleen voor het gebruik van de beamer vragen wij 

€ 5,00

Oostwold (Westerkwartier)

Gaveborg

Boomgaard 1

9828 RC Oostwold

Henriette van Adrichem

info@gaveborg.nl

0505515697

Wij hebben meerdere zalen beschikbaar. 

Gavezaal 15 personen.

Dorpscafé >30.

Historische zaal >15.

De zalen zijn ook te verkleinen.

Koffie/thee per kopje € 1,50 

voor een kan € 15,- gaan ongeveer 12 á 15 kopjes 

uit.

Wij verzorgen diverse arrangementen 

van lunch en buffet.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), Flipover / whiteboard, Televisie, 
Prijzen zitten bij de zaalhuur in.

Overschild

De Pompel

Meerweg 16

9625 PJ Overschild

Henk Heinen

beheerderpompel@gmx.com

06-12088888

Ruimte tot 12 personen met 1.5 meter afstand €75,- per dagdeel

Ruimte tot 30 personen met 1,5 meter afstand, €95,- per dagdeel

Kan koffie/thee 15 kopjes €15,-

Flesje spa blauw/rood €1,-

Lunch/buffet/diner iom 

opdrachtgever vanaf €9,50 tot €.....

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, Televisie, Laptop

Beamer, geluidsinstallatie, tv, laptop,microfoon 

€25,- per dagdeel

Scherm €50,- per dagdeel

Voldoende gratis parkeerruimte, goed uitgeruste 

(snack)bar, gebruik van dartbord, tafelvoetbal, 

pooltafels of tafeltennistafel inbegrepen.Ook ideaal 

voor kinderfeestjes.

Sauwerd

Dorpshuis Ubbegaheem

Burchtweg 4

9771 BB  Sauwerd

Hilda Koenes

ubbegaheem@gmail.com

06-81273819

We beschikken over verschillende ruimtes, die in principe elk dagdeel beschikbaar zijn. De 

keuze van de zaal hangt af van de wensen van de opdrachtgever. Samen met de 

opdrachtgever kijken we naar de mogelijkheden, en naar de RIVM maatregelen die op dat 

moment genomen moeten worden. In de 3/4 zaal en  grote zaal kunt u bijvoorbeeld gebruik 

maken van een beamer met scherm, maar ook van het podium. De kleine zaal is een knusse 

zaal, waar maximaal 10 personen (op 1,5 meter afstand) kunnen vergaderen. Voor 

bijeenkomsten zoals een begrafenis, hebben wij normaal gesproken ruimte voor maximaal 

200 personen. Bij een zaalindeling volgens de  COVID19 richtlijnen is  60 personen het 

maximum. Om een indruk te krijgen van het dorpshuis kunt u kijken op 

www.ubbegaheem.com. Op deze site kunt u ook de kosten van de verschillende ruimtes 

vinden.

Koffie en thee kosten €1.75 per kopje.
Een lunch, buffet of bittergarnituur 

behoort tot de mogelijkheden.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Flipover / 

whiteboard, 

Beamer met scherm € 25

Overige voorzieningen zijn kosteloos te gebruiken

Siddeburen

MFC Siddeburen

Oudeweg 70

Siddeburen

Han Mulder

beheer@mfcsiddeburen.nl

06-55953334

2 ruimtes voor ca. 8 personen (corona proof) alle dagdelen

2 ruimtes voor ca. 8 personen (corona proof) avonden

1 ruimte voor ca. 30 personen vergaderen en ca. 55 personen conferentie (corona proof) alle 

dagdelen

Voor speciale gelegenheden kan er in de avond een extra zaal worden aangeboden voor ca. 30 

personen vergaderen. Deze kan naast de grote zaal worden gebruikt, beide met 30 personen 

i.v.m. gescheiden  sanitaire voorzieningen.

Alle ruimtes zijn mechanisch geventileerd op basis van de max capaciteit (is groter dan nu 

genoemd) of is middels CO2-meting gestuurd. 

Zakelijk tarief: 

Kosten voor kleinere ruimtes bedragen € 50,- per dagdeel incl. BTW.

Kosten voor de grote zaal bedragen €100,- per dagdeel incl. BTW. 

Maatschappelijk tarief: 

Kosten voor kleinere ruimtes bedragen € 30,- per dagdeel incl. BTW.

Kosten voor de grote zaal bedragen €50,- per dagdeel incl. BTW.

Koffie en thee kost €2,-

Water zonder verdere consumptie kost €0,50.

Een lunch of buffet kan worden 

verzorgd, voor zover RIVM 

maatregelen dat toestaan.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Ringleiding, 

Flipover / whiteboard, Variabel podium (in delen van 1m bij 2m 

instelbaar op hoogte)

Kosten voor gebruik voorzieningen bedragen 

€50,-- incl. BTW.

Het MFC Siddeburen is energieneutraal. Verder zijn 

er duurzame materialen gebruikt bij de (ver)bouw. 

De zalen hebben door de combinatie van oud en 

nieuw een moderne uitstraling.

't Zandt

Dorpshuis 't Zandt

Hoofdstraat 111

9915 PC  't Zandt

Suzanna van der Graaf

smvandergraaf@gmail.com

06-21226709

Twee maal vergaderruimte geschikt voor 5 personen per dagdeel 25 euro

Grote zaal vergaderruimte geschikt voor 30 personen per dagdeel 64 euro

De grote zaal is ook te splitsen.  Het kleine gedeelte (voor 10 personen) is dan 28 euro per 

dagdeel en het grote gedeelte (geschikt voor 15 personen) kost 35 euro per dagdeel.

Koffie/thee per kop 1,75 euro

Koffie/thee per kan 9 euro
Ja, die mogelijkheden zijn er.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, 

Beamer + scherm 25 euro per dagdeel

Wifi gratis

Geluidsinstallatie + microfoon 20 euro per 

dagdeel

Flipover+ stiften 5 euro per dagdeel

Ten Boer

Buurhoes

Gaykingastraat 17

9791 CE Ten Boer

Hillie Stoppels

buurhoesplanning@gmail.com

0616620991

grote zaal hierin kunnen > 20

rode zaal hierin kunnen >10

blauwe zaal hierin kunnen 4

We zijn elke dag open ook in de avonduren

koffie/thee is € 2,00
wij kunnen coronaproof een 

lunch/buffet maken

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, laptop

beamer + scherm €20,00

laptop met powerpoint €10,00

microfoon per stuk € 10,00

kleine geluidsinstallatie € 20,00

In de rode en blauwe zaal zijn beamer en scherm 

bij de huur in begrepen omdat het standaard 

aanwezig is.

Ten Boer

Dorpshuis Ten Boer 

Sportlaan 2

9791 LX  Ten Boer

Johan Bulthuis

johanbulthuis62@gmail.com

06 51190891

12 personen maximaal

Zaalhuur €40,00 per dagdeel
Is i.v.m. corona niet toegestaan ( 1.30 per kop ) Nee

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, Televisie, 

In overleg
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Plaats Naam en adres dorpshuis Contactgegevens

Welke vergaderruimtes zijn er in je buurt- of dorpshuis beschikbaar? Op welke dagdelen 

kun je eventueel vergaderruimte beschikbaar stellen (conform RIVM maatregelen)? En 

voor hoeveel personen (5, >10, >15, >20)? Wat zijn hiervan de kosten?

Wat zijn de kosten voor koffie/thee/water? Kun je eventueel additioneel een 

lunch en/of buffet verzorgen 

(conform RIVM maatregelen)? Voorzieningen

Wat zijn de kosten voor het gebruik van deze 

voorzieningen?

Heb je nog opmerkingen en/of vragen?

Tolbert

CazemierBoerderij 

Hoofdstraat 27 

Tolbert

Klasien van Wijk

Info@cazemierboerderij.nl

0594512448

Dagelijks beschikbaar. 

Ruimte max 7 personen €20,00

Ruimte Max  12 personen €40,00 

Zaal max 30 personen €75,00

Pot koffie/thee €12,50
Lunch conform RIVM maatregelen 

mogelijk.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, 

€ 15,00 voor gebruik alles te samen

Uithuizen

Dorpshuis De Fakkel

Oosterstationsstraat 14

9981 CE Uithuizen

Ida Freij-Knol

info@dorpshuisdefakkel.nl

0595-431856

Er zijn verschillende vergaderruimtes op alle dagdelen en alle dagen van de week beschikbaar 

met een capaciteit oplopend tot meer dan 20 personen. Huurprijs vanaf € 32,00 per dagdeel.

Koffie/thee € 1,50

Frisdranken € 1,75

Bier, Radler 0.0 en 2.0 per fles € 2,00

Gedistilleerd € 2,00

Wijn € 2,10

Ja

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, Televisie, 

€ 24,-- per dagdeel

Uithuizermeeden

Dorpshuis Rehoboth 

Burchtstraat 4

9982AP Uithuizermeeden.

G. Veldman

genfveldman@kpnplanet.nl

0595-415098

maandag morgen, dinsdag gehele dag, woensdag morgen, donderdag hele dag tot 16.00 uur, 

vrijdag tot 18.00 uur vrij. 

kleine zaal tot 10 personen en grote zaal tot 30 personen.

Kleine zaal € 35 per dagdeel en grote zaal € 52 per dagdeel

Op aanvraag. Jawel. Wifi, Geluidsinstallatie (boxen en microfoon), Zit bij prijs in.

Usquert

Stichting Dorpscentrum Usquert

Schoolstraat 3

9988 RV  Usquert

Fina Bosman

planning@dorpshuisusquert.nl

06 3744 4718

Gele Zaal > 7 personen

Rode Zaal > 9 personen

Grote Zaal > 30 personen

Huur van de zalen bedraag € 23,00 per uur

Overdag zijn alle zalen beschikbaar, behalve de Grote Zaal op de dinsdagmiddag en de Rode 

Zaal is vanaf 11.00 uur beschikbaar

's Avonds zijn de Rode en de Gele zaal alle avonden beschikbaar. De Grote Zaal is op de 

woensdag- , donderdag- en vrijdagavond beschikbaar.

de kosten voor koffie/thee is € 1,25
Wij kunnen een lunch en/of buffet 

verzorgen

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Flipover / 

whiteboard, Televisie, Flipover/whiteboard aanwezig in de 

Rode Zaal Beamer vast bevestigd in de Grote Zaal 

Kosten beamer  € 25.00 

Kosten geluid    € 25,00

Veelerveen
Ons noabershoes Veelerveen

Scheidingsweg 20

Johan Twikkeler

Tw1ckey@me.com

 06 80157143 

1 vergaderruimte tot 4 personen. €15,- per dagdeel. Ochtend/middag/avond

1 vergaderruimte tot 30 personen. €50,- per dagdeel. Ochtend/middag/avond
€1,75 koffie/thee/flesjes water Ja

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Televisie, 

Geen

Visvliet

Bartoleshûs

Bartolesstraat 2A

9845 AK Visvliet

M.Bakker-Keizer

bartoleshus@gmail.com

06 2522 0850

06 2522 0850

Vriescheloo

T ganzenust 

Meidoornweg 3 

9699 SE  Vriescheloo

manon kruze

Metworstenkruze@hotmail.com

597541631

De grote zaal op 1.5m 15 personen. Zaalhuur kost 15 euro per dagdeel.

Openingstijden i.v.m. corona: Maandags gesloten, dinsdag/vrijdags vanaf 13uur tot 16uur 

voor vergaderingen. Eten afhalen 16uur tot 19uur dinsdag tot zaterdag.

koffie / thee €1.50

Water €1.75

Mag niet, mag alleen afhaal eten

dat mag nu niet. Alleen afhaal Beamer, Wifi, Televisie, 

Wedde

Stichting Buurthuis Wedde "De 

Voortgang"

Kerkstraat 10

9698 AR Wedde

beheerder: Berend Koopman

berendkoopman@gmail.com

0614417960

Middenzaal  plm. 10 - 14 personen

Grote zaal plm max.

Mag op dit moment niet worden geschonken. De 

beheerder kan een kan koffie en een kan thee 

neer zetten, en dan zelfbediening. Koffie/thee € 

1,80

Op dit moment niet. Normaal 

gesproken wel.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), Flipover / whiteboard, Televisie, 

Middenzaal/grote zaal. per dagdeel 

Verenigingen uit Wedde € 11,30 

Organisaties buiten Wedde € 25,50

Gebruik beamer € 5,00

Westeremden

Stichting Ons Dorpshuis

Abt Emopad 8

9922 PJ  Westeremden

H F Engel-Zondag

onsdorpshuiswesteremden@gmail.co

m

0596 551619 of 06 53493269

3 vergaderruimtes ja

Wirdum

Stichting Dorpshuis Wirdum

Fromaweg 2

9917 PK  Wirdum

Gert Jan Roessink

gjroessink@hetnet.nl

0596 623734 of 06 30535398

Wij hebben 2 vergaderruimtes, eentje van ongeveer 20M2 (5 personen) en eentje van 80M2 

(>20 personen). De kleine ruimte kost €75,- per dag, de grote ruimte €100 per dag.

koffie/thee €1

water gratis
ja, dat kan

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Flipover / 

whiteboard, Televisie, 

inclusief

Ons dorpshuis is pas per 1 maart 2021 hiervoor 

beschikbaar vanwege verbouwing en versterking 

operatie

Wirdum

Tijdelijk dorpshuis Wirdum

In voormalig gebouw van 

Wirdumerklimmer

Stadsweg 6

9917PW Wirdum

G.J. Roessink

gjroessink@hetnet.nl

0596 623734 of 06 30535398

Grote vergaderruimte van ongeveer 80 M2, geschikt voor 20 personen.

Kosten zijn €50 per dag.
Koffie/thee €1 , water gratis. Dat is mogelijk Beamer, Projectiescherm/witte muur, Flipover / whiteboard, Gratis

Het betreft ons tijdelijke onderkomen van het 

dorpshuis in de voormalige OBS de 

Wirdumerklimmer.Wij zitten in deze locatie tot eind 

februari 2021.Daarna in ons verbouwde dorpshuis 

aan de Fromaweg 2, 9917 PK te Wirdum

Zandeweer

Stichting dorpscentrum t Klokhoes 

Zandeweer

Veilingweg 1A

Zandeweer

Per 1 december wordt ons adres 

Knypsterweg 9 Zandeweer ivm een 

tijdelijke huisvesting veroorzaakt 

door sloop/nieuwbouw van ons 

dorpshuis

Jan Bolwijn

algemeen@dorpshuisklokhoes.nl

06-83657013

Er is een vergaderruimte beschikbaar die per dagdeel gehuurd kan worden. Een dagdeel is 

ochtend tot 12 uur, middag 12-18 en avond na 18 uur. Per dagdeel wordt huur gevraagd à € 

75/dagdeel. Qua Corona is de zaal beschikbaar tot ca 30 personen.We beschikken eveneens 

over een beamer met groot scherm.

Kosten voor consumpties bedragen: 

koffie/thee/water € 1,75. 

Cake/koek € 0,40/st. 

Overige consumpties zoals fris/wijn/bier € 2,00.

Verder kunnen ook snacks afgenomen worden.

Lunch en of buffet behoort tot de 

mogelijkheden.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), 

Wanneer er naast de zaalhuur ook consumpties 

worden genoten zijn deze voorzieningen in de 

huurprijs van de zaal mee genomen.

Naast zaalhuur wordt ook een verplichte 

eindschoonmaak in rekening gebracht van € 35 per 

reservering.Uiteraard zijn alle bedragen exclusief de 

BTW.

Zuidbroek

Dorpscentrum De Broeckhof  

WA Scholtensweg 18 

9636 BS  Zuidbroek

Harvin Haan

menterne@planet.nl

Diverse zalen van klein tot groot van 10 tot 70 personen prijzen varierend van €25,00 tot € 

75,00 per dagdeel.
Kopje koffie of thee € 1,70 per stuk

Verder kunnen wij diverse lunches, 

diners en koude/warme buffetten 

verzorgen en tevens kunnen wij dat 

op locatie voor u verzorgen.

Beamer, Wifi, Projectiescherm/witte muur, Geluidsinstallatie 

(boxen en microfoon), (extra) microfoon(s), Mobiele monitor / 

groot scherm, Flipover / whiteboard, 

vanaf € 10,00 tot 25,00 euro voor een dagdeel
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