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Projectplan Dorpscentrum Eexterveen  24 mei 2016 
 
Een bruisend dorpscentrum voor Eexterveen 
 
 
 

1. Inleiding 
 

 
Eexterveen vitaal 
Eexterveen is een levendig en actief dorp van ruim 450 inwoners. Weinig voorzieningen in de 
traditionele zin van het woord (bijvoorbeeld winkels). Maar vele verenigingen van zeer divers 
pluimage staan garant voor een sterke samenhang en leveren een belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid in ons kleine dorp.  
 
In een klein plattelandsdorp als Eexterveen zijn sport- en ontmoetingsmogelijkheden bepalend 
voor de leefbaarheid. Behoud/vernieuwende uitbouw van de sociaal-culturele activiteiten valt 
of staat met het beschikbaar zijn van accommodaties. Daarom werkt Eexterveen al sinds 2004 
aan duurzame accommodaties en faciliteiten voor de dorpse activiteiten. Dit leidde in 2005 tot 
de bouw – door het dorp – van het Bewegingshuis/de gymzaal.  
 
Leeftijden in balans 
Daarmee is de levendigheid en de vitaliteit in het dorp goed overeind gebleven. Het dorp zet 
zich actief in rond de thema’s vergrijzing en ontgroening. De voorzieningen en onder meer het 
plan starterswoningen te realiseren (2016) leveren een bijdrage aan het overeind houden van 
de leefkwaliteit en het behoud van een gezonde balans qua leeftijden. Dit zal zeker 
bijgedragen hebben aan de vestiging van een nieuwe samenwerkingsschool in het dorp: drie 
basisscholen uit de regio rond Eexterveen werden recentelijk samengevoegd, waarbij de 
nieuwe gemeenschappelijke school in Eexterveen staat, de Kameleon.  
 
Een bruisend dorpscentrum 
De dorpsactiviteiten vinden voor het grootste deel plaats in twee accommodaties: het 
dorpshuis en de gymzaal/Het Bewegingshuis.  
 
Voor het dorpscentrum geldt dat op dit moment slechts een deel van het gebouw als 
dorpshuis in gebruik is. Het gebouw is deels in eigendom bij de gemeente, deels eigendom van 
een particulier. Het dorpshuis is nu verre van optimaal, qua ruimte en qua indeling. En het 
dorpshuisdeel van het pand ligt niet aan de straat, waardoor het onzichtbaar is en er geen 
terrasfunctie mogelijk is. Daarnaast zou het dorp graag een impuls aan de leefbaarheid willen 
geven door de verschillende inwonersgroepen meer aan elkaar te verbinden. De wens is 
daarom ontstaan om het gehele pand in eigendom van het dorp te krijgen, zodat er meer 
ruimte is voor de dorpsfuncties en er bovendien gelegenheid is om nieuwe functies toe te 
voegen (zie kopje functies).  
 
Dorpse wensen 
Een leefbaarheidsonderzoek in Eexterveen eind 2015 (BOKD, Van Hall, Dorpsbelangen) toonde 
aan dat tweederde van het dorp het dorpscentrum essentieel acht voor de leefbaarheid: het 
dorpshuis moet daar deel van uitmaken. 86% pleit daarbij voor uitbreiding, waarbij bij 
verschillende nieuwe functies voor het dorpscentrum genoemd zijn.  
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Functies 
In het verlengde van dit onderzoek wil de Stichting Dorpshuis Eexterveen in ieder geval de 
volgende voorzieningen/functies in het pand vestigen: 

 Dorpshuisfunctie  

 Startpunt Dorpsommetje (wandeltochten) en knapzakroute 

 Maaltijdservice 

 Naoberhulp coördinatiepunt 

 Exposities/theater/amateurtoneel/muziek 

 Jeugd- en buitenschoolse activiteiten/soos 

 Virtuele bibliotheek 

 Dorpsarchief 

 Medicijnenafhaalpunt 

 Diverse cursussen 

 Ontmoetingspunt voor ouderen 

 Dagopvang ouderen en gehandicapten 

 Verkoop streekproducten 

 Dorps eetcafé en terras. 
NB Alle cursief gedrukte functies passen niet in het huidige dorpshuis.  
 
Gebruikers van het dorpscentrum – oud en nieuw 
Alle verenigingen in het dorp gaven al aan graag van een vernieuwd dorpscentrum gebruik te 
gaan maken. Deels zijn dit de gebruikers van nu, die nieuwe kansen zien in grotere ruimtes en 
verbinding met andere activiteiten, deels gaat het om verenigingen die nu niet of slecht 
gehuisvest zijn. Voor de verenigingsactiviteiten geldt dat lang niet alle activiteiten in het 
huidige dorpshuis passen.  
 
De huidige gebruikers: 

 Twee biljartverenigingen 

 Kaartclub 

 Toneel 

 Dorpsbelangen 

 DKS (wielervereniging) 

 Jeugdavonden 

 Ouderenactiviteiten 

 Klootschietclub 

 IJsvereniging 

 Vrouwenvereniging 

 Historische vereniging 

 Landbouwvereniging 

 Stichting Welzijn 

 Reanimatie 

 Jachtvereniging 

 Stemlokaal. 
 
Toekomstige gebruikers: 

 Verenigingsactiviteiten die er nu niet in passen  

 Yogagroep 

 Jongerensoos/buitenschoolse activiteiten 
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 Dagopvang voor ouderen en mensen met visuele en fysieke beperkingen 

 Theater- en muziekvoorstellingen 

 Mogelijkheid voor cursussen 

 Mogelijkheid voor besloten vergaderingen 
 
Onder de toekomstige gebruikers rekenen we ook het gezelschap dat we inmiddels het 
Ondernemingscollectief zijn gaan noemen. Het gaat hier om een ondernemingen die straks 
samen gebruik gaan maken van het dorpscentrum: 

 De Boerencamping (zie Hoofdstuk 3, onder het kopje Kansen) 

 Rundvleesproducent 

 Boerenwinkel 

 Lokaal gekweekte groenten 

 Honingproducent 

 Bloemenverkoop 

 Visboer. 
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2. Missie en doelstelling 
 
 
Missie 
De Stichting Dorpshuis Eexterveen streeft naar een vitaal, bruisend dorpshuis dat een centraal 
punt in het dorp is en die plaats biedt aan alle verenigingen en inwoners. 
 
Doelstellingen 

 Ruimte bieden aan het dorp en de dorpse activiteiten en verenigingen 

 Zorg bieden voor bewoners die dat nodig hebben, onder meer middels een 
maaltijdservice, het organiseren van naoberhulp en het aanbieden van dagopvang  

 Het met lokale ondernemers organiseren van verkoop van streekproducten 

 Het opzetten van een theater en expositieruimte 

 Het opzetten van een virtuele bibliotheek en een dorpsarchief 

 Reuring organiseren in het dorpscentrum, onder meer door een dorps eetcafé. 
Zo combineert het dorpshuis leefbaarheidsvoorzieningen en activiteiten op het gebied van 
cultuur en recreatie. Hierdoor ontstaat verbinding tussen de inwoners, samenhang tussen de 
verenigingen en bewerkstelligen we een sluitende exploitatie. 
 
Doelgroepen 

 De dorpsbewoners van Eexterveen 

 De verenigingen 

 Speciale groepen zoals ouderen en jeugd 

 Overige lokale en gemeentelijke organisaties 
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3. Het dorpshuis als bruisend centrum 
 
 
Het plan 
Momenteel is het dorpshuis nog eigendom van de gemeente. Gestreefd wordt naar een 
eigendomsoverdracht “in goed overleg”. Het voorste deel van het gebouw (voorheen café en 
winkel) is particulier eigendom. De Stichting Dorpshuis Eexterveen wil ook dit gedeelte graag 
aankopen (zij het niet rechtstreeks van de huidige eigenaar, maar via tussenkomst van de 
gemeente, aan wie het conform een overeenkomst eerst aangeboden moet worden). 
Daarmee wordt de voorzijde – die al 14 jaar leeg staat! – meteen ook zichtbaar als 
dorpsfunctie. En er ontstaat ruimte om te komen tot de vorming van een Dorpscentrum (meer 
m2 voor bijvoorbeeld dorpsbijeenkomsten en voorstellingen) en het toevoegen van nieuwe 
functies. Zo verandert de hele uitstraling van het pand: van een in zichzelf gekeerd brok steen 
naar een warm, uitnodigend en levendig centrum.   
 
Onderdelen van het plan 
We onderscheiden de volgende activiteiten en onderdelen in het plan: 

 Verwerving van het dorpshuis van de gemeente 

 Aankoop van het voorste deel van het pand (nu particulier eigendom)  

 Modernisering/renovatie 

 Voorzieningen treffen voor: 
o De dorpshuisfunctie 
o Internetcafé  
o Ruimte streekproducten 
o Expositieruimte/theaterzaal 
o Dagopvang 
o Vergader- en ontmoetingsruimtes 
o Virtuele bibliotheek/dorpsarchief 
o Dorps eetcafé en terras 

 Exploitatie versterken: 
o Ontwikkelen verdienmodel 
o PR 
o Contacten levernciers streekproducten 
o Organisatie eetcafé 
o Organisatie virtuele bibliotheek/archeif 
o Organisatie exposities/theaterproducties 
o Opzet jeugdwerk/seniorenactiviteiten/soos 

 
Met als insteek een duurzame dorpsvoorziening en het beperken van de energielasten, wordt 
ruimschoots gebruik gemaakt van zonnepanelen. Momenteel beschikt het pand daar al over, 
maar het aantal panelen zal de komende tijd fors worden uitgebreid.  
 
In deze notitie maken we de organisatorische opzet en de (nieuwe) exploitatiemogelijkheden 
voor het dorpscentrum inzichtelijk en brengen we de verschillende activiteiten in beeld.  
 
De accommodatievisie voor Eexterveen, diverse bijeenkomsten en de opvatting van het 
dagelijks bestuur van het dorpshuis zijn voor deze notitie als input gebruikt. De bevindingen in 
het plan zijn verder tot stand gekomen op basis van desk research.  Verder werkt de Stichting 
Dorpshuis Eexterveen aan het versterken van het dorpscentrum in nauwe samenspraak met 
de dorpse verenigingen en Dorpsbelangen Eexterveen. 
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Kansen 
Een schets van de kansen die er in Eexterveen zijn met betrekking tot het vergroten van 
leefbaarheid: 

 Er is veel vraag naar ruimte in het dorpshuis, waarbij we geregeld “nee” moeten verkopen 
en de zaal met enige regelmaat te klein is. Specifieke aandacht is er daarbij voor jongeren 
en voor senioren. 

 Het dorp heeft behoefte aan een ontmoetingspunt waar je te allen tijde terecht kunt voor 
een kopje thee of koffie. 

 Er is in toenemende mate behoefte aan een maaltijdservice, aan vormen van naoberhulp 
en dagopvang voor senioren.  

 De natuurontwikkeling in het Hunzedal maakt het dorp in principe aantrekkelijker voor 
recreatie, vooral wandelen, kanoën en fietsroutes (knooppunt). Drents Landschap, de 
beheerder van het natuurgebied, heeft aangegeven dat deze natuur bedoeld is als 
“Struinnatuur” en huidige actuele situatie is de meandering van het gebied . Dit betekent 
bijvoorbeeld dat er weinig verharde paden en bruggen e.d. zullen worden aangelegd. Wel 
is het gebied daarmee aantrekkelijk voor ‘rustzoekers’. 

 
Gekozen constructie 
De Stichting Dorpshuis Eexterveen heeft gekozen voor de volgende constructie: 

 Een dorpscentrum voor dorpse ontmoetingen, activiteiten en zorg, waartoe ook 
cultuur, recreatie en een dorps eetcafé vallen. 

 Een beheerder of uitbater zorgt voor de exploitatie.  
De stichting is zich er van bewust dat naast het aanbieden van leefbaarheidsvoorzieningen, de 
exploitatie niet rendabel is zonder commerciële activiteiten. Omdat de beschikbare ruimte 
eindig is, is het vinden van de juiste balans tussen deze functies van belang.  
 
Voorwaarden voor de haalbaarheid van deze constructie: 

 Het dorpshuisdeel moet in eigendom worden verkregen van de gemeente 

 De voorzijde van het pand moet in eigendom worden verkregen 

 Een acceptabele aankooppprijs voor beide delen van het gebouw 

 Het verkrijgen van de benodigde investeringsbedragen (waarvan de hoogte 
      mee wordt bepaald door de mate van zelfwerkzaamheid door het dorp). 
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4. In detail 
 
 
Een beschouwing in detail van de verschillende elementen die met elkaar tot het bruisende 
dorpscentrum leiden. 
 
 
4.1 Dorpshuis 
 
Beschrijving: 
In het dorpshuis vinden nu diverse activiteiten plaats van de verenigingen in het dorp. Deze 
moeten ook in de toekomst een plek vinden in het nieuwe dorpscentrum. Uitgangspunt is dat 
dezelfde activiteiten zullen plaatsvinden maar dat deze betere en meer ruimte beschikbaar 
zullen hebben. De belangrijkste uitbreiding van de ruimte is het combineren met  commerciële 
activiteiten.  
 
De jeugd heeft nog geen eigen plek in het dorp. Het dorpshuisbestuur heeft met de jeugd (12-
20 jaar) gesproken over de wensen; de jeugd is enthousiast over het deelnemen aan 
(jongeren)activiteiten in het dorpshuis.  
En ook aan de activiteiten voor ouderen wil het bestuur ruim aandacht schenken, door de 
ruimtes geschikt(er) te maken voor de diverse verenigingen en activiteiten voor ouderen 
(onder meer kaarten en biljarten) aan te bieden.  
 
Bijdrage: 
Het dorpshuis levert door inkomsten uit horeca een bijdrage in de exploitatie van het geheel.  
 
Organisatie: 
Het dorpshuis functioneert nu zelfstandig. De inkomsten uit horeca zijn voor de beheerder. In 
het toekomstige centrum zullen de inkomsten van de consumpties ook terechtkomen bij de 
beheerder. Over het gebruik van de dorpshuisruimte zullen goede afspraken met de beheerder 
moeten worden gemaakt; om het geheel exploitabel te houden kan het wenselijk zijn de 
ruimte vaker aan derden te verhuren voor vergaderingen, feesten, cursussen e.d. 
 
Investering: 
In elk geval zal het pand van de gemeente moeten worden overgenomen. Naar verwachting 
zal dit in goed overleg mogelijk zijn. Naast de aankoopkosten zullen de investeringen vooral 
bestaan uit het aanpassen van de accommodatie aan de eisen van de tijd: brandpreventie, 
schilderwerk complete inventaris e.d. 
 
  
 
4.2 Zorg 
 
Beschrijving Naoberhulp Eexterveen: 
Veel dorpsbewoners vragen hulp, maar willen daarvoor niet naar de professionele thuiszorg, 
vanwege het gedoe van een uitgebreid onderzoek, een indicatiestelling en de kosten. De 
stichting wil vanuit het dorpscentrum in de breedste zin van het woord hulp 
bieden/organiseren.   
De vraag naar dergelijke ondersteuning willen we in de vorm gieten van een wekelijks 
spreekuur in het dorpshuis waar iedereen met zijn/haar vraag terecht kan. Bemensing bestaat 
uit 4 vrijwilligers. 
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Voorbeelden van hulpvragen: 

 Huishoudelijk werk 

 Lichte tuinwerkzaamheden 

 Gezelschap tijdens ziekte 

 Boodschappen doen 

 Afhaalpunt. 
Werkzaamheden worden verricht door dorpsgenoten die een zakcent willen bijverdienen en 
die het bovendien leuk vinden om te doen. 
 
Beschrijving maaltijdservice: 
Daarnaast willen we vanuit het dorpcentrum een maaltijdservice opzetten voor wie gebruik wil 
maken van een “maaltijd aan huis”. De service moet 7 dagen per week in bedrijf zijn.  
Men kan zich hiervoor aanmelden via Naoberhulp Eexterveen. 
 
Bijdrage: 
Zo levert het dorpscentrum een bijdrage aan het creëren van reuring en aan de zorg voor 
dorpsbewoners die zich in mindere mate zelf kunnen redden. 
 
Organisatie: 
Vanuit het dorpscentrum worden deze diensten georganiseerd en gecoördineerd. 
 
Investering: 
Voor de hulp is geen investering nodig. Voor de maaltijden wordt gebruik gemaakt van de 
bestaande keuken. Wel moet worden bekeken hoe en waarin de maaltijden het best bezorgd 
kunnen worden. 
 
 
 
4.3 Dorps eetcafé en terras 
 
Beschrijving: 
Het (eet)café vervult verschillende functies: 

- horecafunctie voor het dorpscentrum 

- café- en terrasfunctie voor het dorp en voor passanten: fietsers en wandelaars 

- eetcafé voor toeristen en voor het dorp (tegelijk: maaltijdservice). 
 
In het café moet ook een eenvoudige maaltijd (lunch, dagschotel) genuttigd kunnen worden. 
Hier kunnen zowel bewoners van het dorp als toeristen gebruik van maken. Voor het dorp kan 
het eetcafé ook de functie van maaltijdservice vervullen. Het samenwerken in arrangementen 
met ondernemers in de omgeving tenslotte, kan een belangrijke bron van klandizie en dus 
inkomsten betekenen; dit vereist wel een actieve en creatieve uitbater, en stelt ook eisen aan 
de kwaliteit van de maaltijden.  
 
Bijdrage: 
Naast de functie die het café heeft voor het dorpshuis en de ruimte die het kan bieden voor 
biljarten en activiteiten als darten, Wi-Fi e.d., kan het ook een bijdrage leveren in de exploitatie 
door toeristen van drinken, maaltijden en ijsjes te voorzien.  
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Organisatie: 
Het gebouw heeft nog een horecabestemming dus op het gebied van bestemmingsplan 
worden geen problemen verwacht. Het functioneren als eetcafé voor toeristen en recreanten 
vergt een creatieve en actieve uitbater, die gericht mensen kan trekken en samenwerkt met 
bedrijven in de omgeving. 
 
Investering: 
Het pand is momenteel niet meer als café in gebruik. De bar en andere inventaris zal opnieuw 
moeten worden aangeschaft. Daarnaast is een aanpassing nodig ‘aan de eisen van de tijd’: 
vooral als het café aantrekkelijk wil zijn voor toeristen zal het nodige opknap- en schilderwerk 
aan binnen- en buitenkant van het gebouw moeten gebeuren. Voor de caféfunctie moet 
eventueel nog een (pool)biljart worden aangeschaft. 
 
 
 
4.4 Verkoop streekproducten 

 
Beschrijving: 
In en rond het dorp is een aantal bedrijven aanwezig dat nu aan huis streekproducten 
verkoopt. Deze kunnen ook in of rond het dorpscentrum verkocht worden. In de vorm van een 
streekproductenmarkt in de zomermaanden, in eerste instantie een of twee keer per maand, 
als dit goed loopt uitbreiden naar een keer per week. De markt kan (in overleg) plaatsvinden 
voor het dorpscentrum. Aanvullend op de markt kan het dorpscentrum als loket fungeren voor 
het verkopen van de producten, waarvoor de uitbater een provisie ontvangt. Voor 
versproducten kunnen pakketten worden samengesteld, die via het dorpscentrum besteld 
kunnen worden.   
 
Bijdrage: 
De markt heeft niet zozeer een economische bijdrage, omdat de opbrengsten naar de 
deelnemende bedrijven gaan. De meerwaarde moet vooral gezocht worden in de versterking 
van de toeristische functie van het centrum: als het aanbod van de markt interessant genoeg is 
en er goede promotie wordt gemaakt (zowel voor lokaal publiek als voor verblijfstoeristen) kan 
het een leuke trekker zijn, waardoor mensen ook nog even wat drinken of eten op het terras. 
 
Organisatie: 
De organisatie van de streekproductenmarkt en de verkoop van de producten gebeurt door de 
deelnemende bedrijven, in overleg met de uitbater van het dorpscentrum. Voor de markt zal 
een vergunning moeten worden aangevraagd.  
 
Investering: 
De investering voor de markt en de verkoop van de producten in het dorpscentrum is beperkt: 
de aanschaf of huur van marktkramen en opslagruimte (evt. koelkast of vriezer). Wel zal er tijd 
geïnvesteerd moeten worden in de organisatie en de promotie.  
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4.5 Exposities 
 
Beschrijving: 
Het idee leeft om in het dorpscentrum ook wisselende exposities te houden. Als de 
kunstwerken in het eetcafé opgehangen worden, is dit een leuke en multifunctionele manier 
van ruimtegebruik. Kunstenaars uit het dorp en daarbuiten kunnen zo hun werk verkopen. Ook 
kunnen er thema-exposities worden gehouden, bijvoorbeeld met het thema Eexterveen, al 500 
jaar in beweging. Eventueel kan ook een andere ruimte (deels) voor een expositie worden 
ingericht.  
 
Bijdrage: 
Net als bij de streekproductenmarkt is de meerwaarde van de expositie vooral indirect: het 
levert geen directe inkomsten op voor de exploitatie. Het tentoonstellen van kunst vormt wel 
een leuke en creatieve aankleding van de ruimte. Een tijdelijke expositie is een leuke trekker 
voor mensen uit de omgeving en voor toeristen.   
 
 
Organisatie: 
De expositie kan door iemand uit het dorp georganiseerd worden of door een daarvoor op te 
richten commissie. In overleg met de uitbater van het Dorpscentrum kunnen de kunstwerken 
worden tentoongesteld. 
 
Investering: 
Voor een expositie in het Dorpscentrum hoeven geen investeringen gedaan te worden. Er 
wordt van uitgegaan dat kunstenaars kun werken om niet beschikbaar stellen; eventueel 
kunnen de werken verkocht worden op basis van provisie. De eventuele verzekering van de 
tentoongestelde werken is wel een aandachtspunt. De investering voor een expositie in het 
eetcafé is beperkt 
 
 
 
4.6 Virtuele bibliotheek 
 
Beschrijving: 
Met een virtuele bibliotheek kunnen boeken besteld worden, die later worden bezorgd in het 
dorpscentrum. Op dit moment is er in het dorp geen bibliobus meer  Er wordt echter 
gesproken met de gemeente en de provinciale bibliotheek over een pilot van de virtuele 
bibliotheek, die de bibliobus kan gaan vervangen.   
 
Bijdrage: 
De virtuele bibliotheek heeft vooral meerwaarde voor de leefbaarheid van het dorp. Een 
belangrijke culturele voorziening blijft op deze manier toegankelijk voor iedereen.  
 
Organisatie: 
De mogelijkheden hiervoor zijn afhankelijk van de afspraken die er met de bibliotheek 
gemaakt kunnen worden. Daarnaast zullen met de beheerder afspraken moeten worden 
gemaakt met betrekking tot de momenten waarop de boeken kunnen worden gehaald en 
gebracht. 
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Investering: 
Er is in principe alleen een computer met internetverbinding voor nodig. 
 
 
4.7 Dorpsarchief 
 
Beschrijving: 
In het dorp bestaat behoefte aan een plek om het dorpsarchief te bewaren. In eerste instantie 
wordt hierbij gedacht aan een kleine werkruimte.  
 
Bijdrage: 
Het archief draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. Het bewaren van de geschiedenis van 
het dorp op een toegankelijke manier en plaats nodigt uit om ermee kennis te maken. Het kan 
ook een hulpmiddel zijn bij bijvoorbeeld het opzetten van een tentoonstelling over het dorp.  
 
Organisatie: 
Het archief is specifiek een voorziening voor het dorp, een vrijwilliger of commissie zou het 
kunnen beheren. Met de uitbater van het Dorpscentrum moeten afspraken gemaakt worden 
over de toegang tot de ruimte. 
 
Investering: 
Voor het archief zijn de investeringen minimaal: stoel, tafel, kastruimte en eventueel een 
computer.     
 
 
 
4.8 Diversen 
 
Verder is een lijst gemaakt van nog niet nader uitgewerkte ideeën en suggesties die de 
komende tijd op haalbaarheid en kosten/baten zullen worden beoordeeld: 

 Dorpscentrum als vertrekpunt dorpsommetje/historische excursies, ook folders en 
routekaarten aanwezig. Er worden wandelroutes uitgezet met aandacht voor zowel de 
historie van het gebied als voor de schoonheid ervan (onder meer het stroomgebied 
van de Hunze met zijn meanders). Naar verwachting is dit voor dorpscentrum en 
boerencamping win-win.   

 Kookdagen door nieuwe Nederlanders: bijvoorbeeld Syrisch of Egyptisch koken, als het 
maar bijdraagt aan een goede samenleving. 

 Cultuurhuis voor omgeving/historie van het gebied. 

 Muziek-/cabaretavonden/-weekenden. 

 Dartvereniging opzetten. 

 Krielhanen kraaien weer in ere herstellen. 

 Eens per jaar oude ambachtenmarkt, markt van streekproducten met een belangrijke 
rol voor boeren en oud-boeren. 

 Afhaalpunt medicijnen. 

 Buitenlucht fitness. 

 Groentetuin. 

 Repaircafé. 

 Dorpsborrel. 

 Leeskring (boekbesprekingen). 
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 Verkoopkast. 

 Ruilbeurs kleding. 

 Verkeers veiligheid voor ouderen. 

 Samenwerking, ontmoeten en cursussen. 

 Creatief aanwenden ruimtes voor ruimtegebrek gecombineerde groep 1 en 2 
basisschool. 


