
 

UITNODIGING 

GRONINGER DORPENDAG COMPACT 
 

 

 

Moi! 
 

‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’ 

Groninger Dorpen organiseert op donderdag 28 oktober ‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’.  

We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn, fysiek of online.  
 

WAAR GAAT HET OVER? ADA! 
De ‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’ vindt plaats in de KunstKerk te Warffum. Onder de vrolijke 

leiding van Arno van der Heyden reizen we via filmbeelden naar dorpen op het platteland van 

Groningen, is er een interactieve tafelsessie en lanceren we ADA, de ‘Actieve Dorpen Aanpak’. 

 

‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’ MEEBELEVEN 

Je kunt deze ‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’ fysiek of online meebeleven. 

FYSIEK  

Wil je erbij zijn op locatie? Meld je dan aan via dit aanmeldformulier ‘FYSIEK’. Je kunt je tot 13 

oktober aanmelden. Er is een maximum aantal  plaatsen beschikbaar in de KunstKerk. De inloop is 

vanaf 16.00 uur, om 16.30 starten we. Het programma duurt tot 18.00 uur, daarna kun je onder het 

genot van ‘soep en stoet’ met elkaar napraten.  

ONLINE 

Wil je de ‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’ online meebeleven? Meld je dan aan via dit 

aanmeldformulier ‘ONLINE’. Je kunt je tot 25 oktober aanmelden. Link volgt uiterlijk dag tevoren. De 

uitzending start om 16.30 uur en eindigt om 18.00 uur. De opname kun je na 28 oktober ook bekijken 

op ons YouTube-kanaal.  

 

Een goede samenwerking tussen dorpsbewoners, dorpsorganisaties en gemeenten is van 

cruciaal belang om zaken over en weer voor elkaar te krijgen. Groninger Dorpen bundelt 

ervaringen uit de praktijk in een digitaal handboek, met een stappenplan en aansprekende 

voorbeelden: de Actieve Dorpen Aanpak. ADA! Het handboek wordt als website uitgeven en 

gelanceerd tijdens de ‘GRONINGER DORPENDAG COMPACT’. 

De lancering van ADA is niet een eindresultaat, maar het begin. Na de lancering gaat ADA on 

tour door de provincie en Groninger Dorpen roept bestaande en nieuwe bewonersinitiatieven 

op zich te melden en eigen ervaringen te delen.  

 

https://groningerdorpen.nl/aanmelden-groninger-dorpendag-fysiek/
https://groningerdorpen.nl/aanmelden-groninger-dorpendag-online/
https://groningerdorpen.nl/aanmelden-groninger-dorpendag-online/


 

MELD JE AAN! 

Persoonlijk aanmelden is belangrijk. Fysiek vanwege het aantal beschikbare plekken in de KunstKerk, 

maar ook om op een juiste manier de coronamaatregelen te kunnen handhaven. Online omdat we je 

dan de link voor de livestream kunnen toezenden. Dank je wel! 

 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

GRONINGER DORPENDAG COMPACT 

 

Locatie 

Donderdag 28 oktober van 16.30 tot 18.00 uur 

KunstKerk Hogeland 

Oosterkerkpad 7a 

9989 AH WARFFUM 

 

Corona 

Wij houden ons aan de nieuwste coronamaatregelen. Dit betekent dat de 1,5 meterregel niet van 

toepassing zal zijn en dat we bij binnenkomst een coronacheck doen. Dit kan via de app op je 

telefoon, of met een geprinte QR-code. Ook vragen we naar jouw identiteitsbewijs. 

 

 

Namens bestuur en team GRONINGER DORPEN, 

TOT 28 OKTOBER OP DE GRONINGER DORPENDAG COMPACT! 

 

 

 


