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Inleiding  

Dit rapport bevat een inventariserend onderzoek naar dorpshuizen in Noord-
Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd door derdejaarsstudenten van de 
Hanzehogeschool in Groningen, Instituut voor Bedrijfskunde, Opleiding Vastgoed en 
Makelaardij. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het project 
Bedreigd Bestaan. 
 
Bedreigd Bestaan is het vervolg op een onderzoek van vijftig jaar geleden, naar de 
sociale, economische en culturele situatie van Noord-Groningen. Een onderzoek dat 
uniek was voor zijn tijd omdat bewoners zo breed werden uitgevraagd. Men vreesde 
eind jaren vijftig voor een afname van de werkgelegenheid, het wegtrekken van jonge 
arbeiders en het verdwijnen van voorzieningen uit het gebied. Dit vormde de aanleiding 
voor een grootschalig onderzoek.  
 
Ook nu staan krimp en leefbaarheid van het platteland weer volop in de belangstelling. 
Daarom heeft de Stichting Bedreigd Bestaan het CAB opdracht gegeven om opnieuw 
een groot onderzoek onder bewoners en oud-bewoners van Noord-Groningen uit te 
voeren. De kern van het onderzoek vormde een online vragenlijst die door ruim 1.600 
mensen is ingevuld. Doel van het onderzoek was om een beeld te schetsen van het 
leven en de verschillende bewoners van dit plattelandsgebied en te kijken wat het 
gebied voor de verschillende bewoners leefbaar, of juist niet leefbaar, maakt.  
 
Uit onderzoek (Thissen, 2010; Vereniging Groninger Dorpen, 2009 en MO Groep, 
2009) blijkt dat dorpshuizen een belangrijke rol spelen bij de sociale cohesie en 
leefbaarheid van dorpen. Daarom heeft de Stichting Bedreigd Bestaan studenten 
gevraagd een inventarisatie te maken van dorpshuizen in het gebied. Daarbij zouden 
twee categorieën moeten worden onderscheiden: officiële dorpshuizen, oftewel 
dorpshuizen die alleen een dorpshuisfunctie hebben, en alternatieve dorpshuizen. De 
Vereniging Groninger Dorpen, belangenbehartiger en ondersteuner van dorpshuizen 
en dorpsverenigingen, omschrijft de ‘dorpshuisfunctie’ als ‘een dak boven het 
verenigingsleven en een plek voor gemeenschapsactiviteiten’. Alternatieve 
dorpshuizen zijn locaties die wel enkele dorpshuisfuncties, maar een andere 
hoofdfunctie hebben, zoals een jeugdsoos, café of zalenverhuur. 
 
Het onderzoeksgebied, Noord-Groningen, bestaat uit de volgende acht gemeenten: 
Appingedam, Bedum, Ten Boer, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, De Marne, en 
Winsum.  
 
Hoofdstuk 1 van dit rapport bevat algemene informatie over dorpshuizen in Noord-
Groningen. Hoofdstuk 2 gaat in op de resultaten van een vragenlijst die is afgenomen 
onder officiële dorpshuizen in het gebied. Hoofdstuk 3, tot slot, geeft een beschrijving 
van alternatieve dorpshuizen.  
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Hoofdstuk 1   

Algemene informatie dorpshuizen  

Beheer  
Dorpshuizen kunnen in eigendom zijn van een particuliere stichting, een vereniging of de gemeente. 
Maar het komt ook voor dat cafés de dorpshuisfunctie innemen, waarbij het eigendom dan particulier is. 
Als een dorpshuis officieel erkend is door de gemeente, hoort deze bij de 43 officiële dorpshuizen (VGD, 
2010).  
 
Vereniging Groninger Dorpen 
Voor ondersteuning kunnen de dorpshuizen bij diverse organisaties en overheden terecht. De 
Vereniging Groninger Dorpen (VGD) is een vereniging die ondersteuning biedt, zij is vertegenwoordigd 
in de provincie Groningen. VGD kan namens de aangesloten dorpshuizen invloed uitoefenen op het 
provinciale overheidsbeleid. De interactieve betrokkenheid van de dorpshuizen bij de ontwikkeling van 
de diverse plannen is noodzakelijk. Ook probeert VGD via de belangenbehartiging bij te dragen aan 
betere randvoorwaarden voor de dorpshuizen en helpen zij  bij andere zaken als het maken van 
dorpsvisies of ondernemingsplannen, het vinden van vrijwilligers, recreatie en wet- en regelgeving 
(VGD, 2010).  
 
Dorpshuizen kunnen lid worden van VGD. Om lid van VGD te kunnen zijn moet het dorpshuis een 
privaatrechtelijke rechtspersoon zijn die tot doel heeft het behartigen van het algemeen belang van één 
of meer dorpen en/of wijkcentra in de provincie Groningen, die het doel en de statuten van de vereniging 
onderschrijven en daadwerkelijk willen meewerken aan de verenigingsactiviteiten.  
Leden zijn lid als zij zich bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn 
toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating 
besluiten.  
Het voordeel als lid van de vereniging is besparing op de verzekeringspremies via een tweetal 
collectieve verzekeringen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en de Ongevallen verzekering. 
Tevens is het mogelijk om gratis deel te nemen aan cursussen en workshops, deelname aan thema-
avonden en regioavonden. Daarnaast kunnen leden een beroep doen op de kennis en gratis 
dienstverlening door leden van de Commissie van Advies.  
De contributie van de dorpshuizen is afhankelijk van het beheer. Een dorpshuis met een uitsluitend 
vrijwilligersbeheer betaalt €60,- lidmaatschap, dorpshuizen met een parttime beheerder/pachter betaalt 
€80,- en dorpshuizen met een fulltime beheerder/pachter betaald €100,- (Pieter Knol, mondeling 
contact, 2010).  
 
Financiering 
De dorpshuizen moeten vaak zelf voor de financiering zorgen. De gemeenten hebben een aantal 
manieren waarop zij de dorpshuizen steunen, bijvoorbeeld ondersteuning in lasten/exploitatie, 
organisatie, incidentele bijdragen/investeringen en gemeentelijke subsidie (groot) onderhoud.  
 
De Provincie Groningen heeft speciale regelingen en projecten die de leefbaarheid van het platteland 
stimuleren. Dit zijn de regeling Energiebesparing Dorpshuizen en Sportverenigingen, het project Loket 
Leve(n)de dorpen en het Fonds Wonen, Welzijn en Zorg, (VGD, 2007). De regeling Energiebesparing 
Dorpshuizen geeft subsidie aan dorpshuizen om tegemoet te komen in de energiekosten. Het Fonds 
Wonen, Welzijn en Zorg is gericht op het beter laten aansluiten van bestaande voorzieningen op het 
gebied van wonen en welzijn bij de behoeften van ouderen (Fondswerving Online, 2009). Het project 
Loket Leve(n)de dorpen is een subsidieregeling die dorpen ondersteuning biedt om de leefbaarheid in 



 

 

Dorpshuizen in Noord-Groningen – Project Bedreigd Bestaan 

5 
 

het dorp te versterken. Denk bijvoorbeeld aan de komst van een skatepark of het opstellen van 
dorpsvisies. Het project is gefinancierd door de gemeenten, de Provincie Groningen en LEADER 
(Programma Landelijk Gebied, 2009). LEADER is een Europese subsidieregeling voor het versterken en 
verder ontwikkelen van de leefbaarheid en de economie op het platteland. Het Hoogeland is door de 
Europese Unie aangewezen als officieel LEADER-gebied (Programma Landelijk Gebied, 2009).  
 
Tot slot is er in Nederland het Oranje Fonds. Dit fonds is opgericht tijdens het huwelijk van Prins Willem-
Alexander en Prinses Maxima. Het fonds heeft als doel om de betrokkenheid in de samenleving te 
versterken. Het Oranje Fonds geeft geld aan initiatieven om ervoor te zorgen dat de samenleving 
verbetert (Oranje Fonds, 2010).  
 
Bezoekers  
Het Oranje Fonds heeft onderzoek gedaan naar de bezoekersaantallen van dorpshuizen en wijkcentra 
in Nederland. Hieruit is gebleken dat ruim 2,6 miljoen unieke bezoekers maandelijks dorpshuizen of 
wijkcentra bezoeken. Andere uitkomsten van dit onderzoek zijn:  

• 91% kent de weg naar het dorpshuis of wijkcentrum;  
• 45% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder heeft in 2009 een dorpshuis/wijkcentra bezocht;  
• 50% van de kinderen tussen de 4 en 12 jaar bezoekt wel eens een ontmoetingsplek;  
• 30% van bovengenoemde groep gaat wekelijks naar deze ontmoetingsplekken;  
• Met 26% zijn de culturele activiteiten het meest bezocht;  
• De grootste belangstelling ligt vooral in de landelijke gebieden, bij de jongeren, ouderen en 

lager opgeleiden; 
• Kinderen gaan vooral voor de sportieve, culturele en creatieve activiteiten; 
• Gebrek aan interesse en tijd zijn de belangrijkste redenen voor het wegblijven.  

 
Uit het onderzoek blijkt dat dorpshuizen/wijkcentra een positief beeld oproepen. Een kleine groep is 
echter negatief en vindt de accommodaties saai, stoffig, passief en zelfs geldverslindend (Oranjefonds, 
Mirjam Hooghuis 2010).   
 
Knelpunten 
Dorpshuizen kennen diverse knelpunten, zoals de financiën, het beheer, het onderhoud en het 
wegblijven van bezoekers. Volgens een onderzoek van VGD uit 2007 moeten veel dorpshuizen binnen 
drie jaar verbouwen. Dit betekent dat veel dorpshuizen in 2010 willen, dan wel moeten verbouwen.  
 
Aangezien bepaalde doelgroepen weinig gebruik maken van de dorpshuizen, zullen in de toekomst de 
functies moeten veranderen. Er zijn veel dorpshuizen die extra functies aannemen om te kunnen blijven 
bestaan. Daarnaast bieden sommige dorpshuizen meerdere voorzieningen aan in hetzelfde pand (Knol, 
2009).  
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Hoofdstuk 2   

Resultaten officiële dorpshuizen 

Onderzoeksvragen en -methode 
 
Onderzoeksvraag:  
Wat is de fysieke, sociale en financiële situatie van de 57 dorpshuizen in Noord-Groningen?  
 
Deelvragen:  
1. Wat zijn de sociale kenmerken van het dorpshuis?  

- Wie bezoeken de dorpshuizen in Noord-Groningen?  
- Welke activiteiten bieden de dorpshuizen aan?  
- In hoeverre maken verenigingen gebruik van het dorpshuis?  
- Welke doelgroepen wil het dorpshuis aantrekken?  

2. Wat zijn de fysieke kenmerken van het dorpshuis?  
- Hoe is de omgeving van het dorpshuis?  
- Wat is de staat van onderhoud aan de buitenzijde van het dorpshuis?  
- Wat is het bouwjaar van het dorpshuis?  
- Betreft het een gebouw met een monumentale status?  
- Is het dorpshuis recentelijk verbouwd of heeft het (ver)bouwplannen?  

3. Wat zijn de financiële kenmerken van het dorpshuis?  
- Welke subsidies krijgen de dorpshuizen toegekend?  
- Hoe worden de financiën geregeld?  
- Hoe is de financiële situatie van het dorpshuis?  

 
Om antwoord te geven op bovenstaande onderzoeksvragen is een checklist opgesteld. De punten op de 
checklist zijn beantwoord aan de hand van een deskstudie (het bestuderen van bijvoorbeeld 
jaarverslagen en activiteitenlijsten van de dorpshuizen), observatie van de dorpshuizen en interviews 
met de beheerders.  
 
In de bijlage is een beschrijving van alle dorpshuizen opgenomen. Tien dorpshuizen zijn voor een 
tweede keer bezocht. Van deze dorpshuizen staat een uitgebreider verslag met foto’s weergegeven.   
 
Dorpshuizen in Noord-Groningen 
Op de website van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) staan 43 dorpshuizen aangemerkt als 
officieel dorpshuis. Tijdens het onderzoek is gebleken dat deze lijst niet volledig is. Door middel van 
deskresearch zijn nog 14 dorpshuizen naar voren gekomen. Dit brengt het totaal op 57 dorpshuizen in 
Noord-Groningen. In figuur 1 is het aantal dorpshuizen per gemeente weergegeven. De gemeente 
Appingedam heeft geen officiële dorpshuizen volgens VGD, buurt- en wijkcentra vallen daar niet onder. 
In de overige gemeenten zijn minimaal drie dorpshuizen aanwezig.  
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Figuur 1. Aantal dorpshuizen per gemeente in Noord-Groningen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande figuur laat zien dat de meeste dorpshuizen zijn te vinden in dorpen met minder dan 500 
inwoners. Hier zijn dan ook vrij veel van in Noord-Groningen. Er zijn maar een paar grote kernen. 
Appingedam heeft wel buurthuizen, maar deze worden niet als dorpshuis gerekend. Wellicht hebben 
grote kernen vaker andere locaties die dorpshuisfuncties kunnen vervullen, maar geen officieel 
dorpshuis zijn.  
 
Figuur 2. Spreiding dorpshuizen over dorpen 

 

 
 
Resultaten checklist 
De resultaten van de checklist staan hieronder per onderwerp - sociaal, fysiek en financieel - uitgewerkt.  
 
Sociale kenmerken  
Wat betreft sociale kenmerken is gekeken naar het aantal functies dat een dorpshuis bekleedt, het 
aantal dagen dat een dorpshuis geopend is, het aantal doelgroepen waarop een dorpshuis zich richt en 
het aantal verenigingen dat gebruik maakt van het dorpshuis. Tot slot is gekeken of de bezoekers 
bewoners zijn die al jaren in het dorp wonen of dat zij zogenaamde nieuwkomers zijn.  
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Functies  
Voorbeelden van functies die dorpshuizen kunnen vervullen zijn het verhuren van vergaderruimtes, 
uitvaart, disco en inloopfunctie. In Noord-Groningen komen de volgende functies het meeste voor: 
onderdak voor verenigingen, uitvaart en sportaccommodatie. Het verschilt per dorpshuis hoeveel 
functies zij vervult; dit is mede afhankelijk van de grootte en het aantal ruimtes. De meeste dorpshuizen 
hebben drie tot vier functies. Er is maar één dorpshuis dat meer dan negen functies heeft.  
 
Figuur 3. Aantal functies dorpshuizen 

 
 
Kaart 1. Aantal functies dorpshuizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  =>9   7-8   5-6   3-4   1-2   ? 

 
In bovenstaande figuur is te zien hoeveel functies de verschillende dorpshuizen hebben. Alleen het 
dorpshuis in Losdorp heeft meer dan negen functies. Het is niet perse zo dat dorpshuizen in grotere 
dorpen meer functies hebben dan dorpshuizen in kleinere dorpen.   
 
In bovenstaande figuur is meteen ook de spreiding van dorpshuizen over het gebied te zien. 
Dorpshuizen zien we zowel in grote als in kleine dorpen. Niet alle dorpen hebben een dorpshuis. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt dat er ook andere accommodaties in dorpen kunnen zijn die een 
dorpshuisfunctie hebben, maar niet als officieel dorpshuis zijn aangemerkt. In hoofdstuk 3 noemen we 
een aantal voorbeelden van deze zogenaamde ‘alternatieve dorpshuizen’.  
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Verenigingen  
In elk dorp is er zeker één vereniging die gebruik maakt van het dorpshuis, maar vaak zijn het zelfs 
meer dan zeven. De verenigingen die gebruik maken van het dorphuis variëren van kaartverenigingen 
en dartverenigingen tot toneelverenigingen en muziekverenigingen.  
 
Figuur 4. Aantal verenigingen dat gebruikt maakt van dorpshuis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagen geopend  
Dorpshuizen zijn over het algemeen vrij vaak geopend. De meeste dorpshuizen zijn zes tot zeven dagen 
per week open. Er zijn enkele dorpshuizen die alleen op afspraak open zijn, maar zij zijn bijna elke week 
wel één dag geopend.  
 
Figuur 5. Aantal dagen dat dorpshuizen geopend zijn 

 
 
Doelgroepen  
De volgende doelgroepen zijn in het onderzoek onderscheiden: kinderen (tot en met 11 jaar), jongeren 
(12 tot en met 17 jaar), jong volwassenen (18 tot en met 25 jaar), volwassenen (36 tot en met 54 jaar) 
en ouderen (55-plus). De meeste dorpshuizen richten zich op meerdere doelgroepen, de meeste zelfs 
op 4 of meer. Deze dorpshuizen zijn er dus in principe voor de alle of bijna alle inwoners van een dorp. 
Vijf dorpshuizen richten zich op slechts één doelgroep.  
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Figuur 6. Aantal doelgroepen waarop dorpshuizen zich richten 

 
 
Inwoners  
Over het algemeen bezoeken meer ‘oude bewoners’, oftewel bewoners die al jaren in het dorp wonen, 
de dorpshuizen. Ruim 40% van de beheerders (24 dorpshuizen) geeft aan dat er ongeveer evenveel 
oude als nieuwe bewoners gebruik maken van het dorpshuis. Er zijn dus ook vrij veel nieuwe bewoners 
die een dorpshuis bezoeken.  
 
Figuur 7. Soort bewoner dat dorpshuis bezoekt 

 
 
Totaal sociale kenmerken 
Wanneer we alle sociale kenmerken bij elkaar optellen (afgezien van het soort bewoner dat een 
dorpshuis bezoekt), dan zien we dat de dorpshuizen in Zijldijk en Onderdendam het hoogste scoren. De 
laagste scores zijn voor de dorsphuizen in Termunterzijl, Mensingeweer en Roodeschool. Dit houdt in 
dat deze dorpshuizen minder breed zijn in hun activiteitenaanbod en het aantal doelgroepen waarop zij 
zich richt en dat zij over het algemeen minder vaak geopend zijn.  
 
Er zijn geen verbanden gevonden wat betreft de scores op sociale kenmerken en de grootte en het 
voorzieningenniveau van een dorp.  
 
Fysieke kenmerken  
Wat betreft fysieke kenmerken is gekeken naar het bouwjaar van de dorpshuizen, of zij al dan niet een 
monumentale status hebben, of zij verbouwplannen hebben en of er audiovisuele middelen aanwezig 
zijn.  
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Bouwjaar  
De bouwjaren van de dorpshuizen verschillen enorm. Het oudste pand stamt uit 1600. Dit is dorpshuis 
Borgsweer, welke is gevestigd in een kerk. Het nieuwste pand is het Proathoeske in Lellens, deze stamt 
uit 2009.  Er zijn dorpshuizen die pas later de titel dorpshuis hebben gekregen; dit zijn de dorpshuizen in 
Zijldijk en Westerwijtwerd.  
 
Figuur 8. Bouwjaar dorpshuizen 

 
 

Monument  
Van de 57 dorpshuizen die zijn bezocht, zijn er slechts twee met een monumentale status. Dit zijn de 
dorpshuizen in Borgsweer en Eenrum. Van zeven dorpshuizen is het niet bekend of ze een 
monumentale status hebben. 
 
Figuur 9. Monumentale status dorpshuizen 

.  
 

Verbouwplannen  
Uit onderzoek van VGD uit 2009 is gebleken dat de meeste dorpshuizen in 2010 moeten verbouwen. Dit 
blijkt echter niet zozeer uit de resultaten op de checklist. Er zijn veertien dorpshuizen die 
verbouwplannen hebben. Dit varieert van een toneel creëren, toiletten rolstoelvriendelijk maken, het 
bouwen van een soos en dubbel glas plaatsen. In enkele dorpshuizen helpen de vrijwilligers mee met de 
verbouwing.  
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Figuur 9. Verbouwplannen dorpshuizen 

 
 

Audiovisuele middelen  
Voor de bezoekers is het prettig als zij gebruik kunnen maken van audiovisuele middelen, zoals een 
beamer, tv of radio. In de meeste dorpshuizen zijn de audiovisuele middelen wel aanwezig. Er zijn ook 
dorpshuizen waar, indien nodig, de bezoekers zelf de middelen mee moeten nemen.  
 
Figuur 10. Aanwezigheid audiovisuele middelen 

 
 
Financiële kenmerken  
Wat betreft financiële kenmerken is gekeken of dorpshuizen zijn aangesloten bij de VGD, of er een 
jaarverslag aanwezig is, welke financieringsbronnen zij hebben, of zij subsidie ontvangen en of het 
dorpshuis, naar inzicht van de beheerder, financieel gezond is.  
 
Aangesloten bij VGD  
Dorpshuizen in Groningen kunnen lid zijn van VGD, maar dit is niet verplicht. Van de 57 dorpshuizen zijn 
er vijftig aangesloten bij VGD.  
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Figuur 11. Lidmaatschap VGD 

 
 
Jaarverslag  
Een jaarverslag geeft weer hoe de financiële stand van zake is aan het einde van een jaar. Hierin staan 
de balans en de winst- en verliesrekening. Bij 38 dorpshuizen is er een jaarverslag of in ieder geval een 
balans aanwezig. Bij de anderen is er geen of is het niet bekend of er een jaarverslag aanwezig is.  
 
Figuur 12. Aanwezigheid jaarverslag 

 
 
Financiering  
De meeste dorpshuizen hebben meerdere inkomstenbronnen. De meeste dorpshuizen, 32 van de 57, 
hebben inkomsten uit eigen vermogen, hieronder valt ook het stichtingsgeld. Van deze dorpshuizen 
geven 12 aan dat het eigen vermogen hun enige inkomstenbron is. Ook vrij veel dorpshuizen hebben 
inkomsten uit subsidies (20) en van verenigingen (18). In totaal geven 7 dorpshuizen aan dat zij hun 
inkomen alleen van verenigingen krijgen.  
 
Figuur 13. Wijze van financiering dorpshuis 
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Subsidie  
Dorpshuizen kunnen bij diverse fondsen subsidie aanvragen; deze fondsen zijn onder andere het Oranje 
Fonds en LEADER. De meeste dorpshuizen hebben subsidie aangevraagd en gekregen voor een 
verbouwing. 
 
Figuur 14. Subsidie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiële situatie 
Om te weten hoe de dorpshuizen ervoor staan is er gevraagd of zij financieel gezond zijn. Hierbij moet 
wel de kanttekening worden geplaatst dat veel dorpshuizen geen inzicht wilden geven in het jaarverslag. 
Het antwoord op deze vraag is niet geheel objectief omdat de beheerders misschien liever een sociaal 
wenselijk antwoord geven. Slechts twee beheerders geven aan dat hun dorpshuis niet financieel gezond 
is.  
 
Figuur 15. Financiële situatie dorpshuis 
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Hoofdstuk 3   

Alternatieve dorpshuizen 

In het voorgaande hoofdstuk is al gesproken over alternatieve dorpshuizen. De veronderstelling was dat 
er in de verschillende dorpen in Noord-Groningen accommodaties zouden zijn die niet zijn aangemerkt 
als een officieel dorpshuis, maar die wel dorpshuisfuncties bekleden, de zogenaamde ‘alternatieve 
dorpshuizen’. De studenten hebben gekeken wat voor verschillende soorten alternatieve dorpshuizen er 
in Noord-Groningen zijn en zij hebben een aantal van deze alternatieven in beeld gebracht.  
 
Onder een alternatief dorpshuis verstaan we een gebouw waar meer dan één activiteit per maand wordt 
georganiseerd en dat openbaar toegankelijk is. Met openbaar toegankelijk wordt bedoeld dat iedereen 
het gebouw kan betreden tijdens de activiteit, dus zonder lidmaatschap.  
 
De studenten hebben verschillende dorpen in Noord-Groningen bezocht en bij het VVV-kantoor en aan 
inwoners gevraagd naar alternatieve dorpshuizen. Deze dorpshuizen, 19 in totaal, hebben zij vervolgens 
bezocht en zij hebben gesproken met de beheerders/eigenaren.  
 
Hieronder staat kort een beschrijving van alternatieve dorpshuizen in Noord-Groningen. Een exacte 
beschrijving per alternatief dorpshuis staat in de bijlage. Het gaat er hierbij om een beeld te schetsen, 
niet om een volledige opsomming van alternatieve dorpshuizen te geven.  
 
Beschrijving alternatieve dorpshuizen 
Alternatieve dorpshuizen komen in Noord-Groningen voor in oude scholen, jeugdhonken, soossen, 
cafés, trefcentra, kerken, boerderijen en discotheken. Alternatieve dorpshuizen blijken vrijwel niet voor te 
komen bij sportverenigingen. Uit de gesprekken blijkt dat de alternatieven dorpshuizen een erg 
belangrijke rol hebben in de dorpen. Er worden veel activiteiten georganiseerd voor verschillende 
doelgroepen en er maken veel mensen gebruik van de alternatieven voor dorpshuizen. 
 
De gebouwen worden voor een grote verscheidenheid aan activiteiten gebruikt. Vaak wordt het gebruikt 
als café, jeugdsoos, als borrellocatie, voor optredens/concerten of voor het organiseren van feesten en 
partijen. Ook worden de accommodaties door verenigingen, zoals muziek-, toneel- en 
bridgeverenigingen, gebruikt. Sommige dorpshuizen hebben ruimtes voor bijvoorbeeld exposities, 
workshops, lezingen, ouderengym en vergaderingen of er zijn ruimtes waar pooltafels of tafeltennistafels 
staan. Soms is er een cafetaria in de accommodatie gevestigd. Eén keer wordt de accommodatie op 
zondag gebruikt als kerk.  
 
In de meeste alternatieve dorpshuizen vinden drie à vier activiteiten per maand plaats. Bij Café Lanting 
zijn gemiddeld acht activiteiten per maand bij te wonen. Ook zijn er nog drie alternatieve dorpshuizen 
waarbij twee activiteiten per maand op de kalender staan. In onderstaande figuur staat het aantal 
activiteiten per maand weergeven. 
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Figuur 16. Aantal activiteiten per alternatief dorpshuis 
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Bijlage 1 

Beschrijving officiële dorpshuizen  

Adorp - Artharpe  
Rond 1900 is het dorpshuis in Adorp gebouwd. Opvallend aan dit dorpshuis is dat deze voorzien is van 
een sporthal. Het dorpshuis is zes tot zeven dagen per week geopend en richt zich voornamelijk op 
jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. De bezoekers die hier komen zijn vooral inwoners die al 
langer in Adorp wonen, dit betekent echter niet dat nieuwe inwoners er niet komen. Dorpshuis Artharpe 
is lid van VGD en kan rondkomen van beschikbaar gestelde subsidies.  
 
Baflo – Dorpshuis Agricola  
Middenin het dorp Baflo is het dorpshuis Agricola gevestigd. Deze is in de jaren ’70 gebouwd en 
herbergt een bibliotheek en een consultatiebureau. Mede hierdoor is het dorphuis zes tot zeven dagen 
per week geopend voor bezoekers. Dit zijn zowel inwoners die al een lange periode in het dorp wonen, 
als mensen die er recent naar toe verhuisd zijn. Op de begane grond is een bibliotheek gevestigd. 
Tevens zit er op de begane grond een grote eetzaal. Op de eerste verdieping is een vergaderzaal te 
vinden, welke tevens als podium kan fungeren. Naast de vergaderzaal bevindt zich nog een grote zaal. 
Tevens bevindt zich op beide verdiepingen een bar. Het dorpshuis is lid van VGD en verkeert in een 
goede financiële situatie. Het dorpshuis kan rondkomen van verenigingen, subsidies en eigen 
vermogen.  
 
Bedum - Gebouw Thedema  
Gebouw Thedema is een modern gebouw, daterend uit 2007. Rondom is weinig mogelijkheid tot 
parkeren. Het algehele beeld van de gevel en omgeving is uitstekend. De stoep is nieuw aangelegd en 
ziet er erg netjes uit. In het dorpshuis zijn audiovisuele middelen aanwezig waaronder een tv, computer, 
beamer, cd-speler en microfoon. Het dorpshuis is zes tot zeven dagen geopend en richt zich op vier 
doelgroepen. In het pand vestigen zich ongeveer negen verenigingen. Het dorpshuis is lid van VGD. Het 
dorpshuis is gefinancierd met eigen vermogen.   
 
Borgsweer - Dorpshuis Borgsweer  
Dorpshuis Borgsweer dateert uit 1600, is gevestigd in een kerk en heeft een monumentale status. De 
gevel en de omgeving zijn matig onderhouden. Het dorpshuis richt zich op alle doelgroepen en heeft 
drie functies. Het dorpshuis is niet lid van VGD. Wel ontvangt het dorpshuis subsidie. Tevens is het 
dorpshuis gefinancierd door verenigingen.  
 
Den Andel - Op Streek  
In de jaren ’70 is het dorpshuis in Den Andel gebouwd, echter ondergaat deze nu nog een grote 
verbouwing. Hierdoor is het beeld aan de buitenzijde nogal rommeling, maar dit belooft wel veel goeds. 
Het dorpshuis is zes tot zeven dagen per week geopend met georganiseerde activiteiten voor jong en 
oud. Er zijn in Den Andel zeven verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis, waarbij de 
bezoekers zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ inwoners zijn. Het dorpshuis is lid van VGD en kan rondkomen door 
hun eigen vermogen en de ontvangen subsidies.  
 
Eenrum - Stichting Ons Dorpshuis  
In het Groningse dorp Eenrum bevindt zich een monumentaal dorpshuis, welke dateert uit 1840. Dit 
dorpshuis heeft een goede uitstraling van de buitenkant en ziet er zeer goed onderhouden uit. Wekelijks 
kan men hier vier tot vijf dagen per week te gast zijn, waarnaast ook nog vele verenigingen gebruik van 
het dorpshuis maken. Hiervan is de muziekvereniging Orpheus er een van. Het dorpshuis is lid van VGD 
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en is financieel gezond. De stichting ontvangt geen subsidies, maar krijgt een korting op de WOZ-
waarde.  

 
Eenum - De Schans  
Dorpshuis De Schans is een recent onderhouden dorpshuis dat in 1993 gebouwd is. Dit betekent dat het 
een redelijk nieuw dorpshuis is. Er liggen wel stenen voor het gebouw, maar de entree is net verbouwd. 
Tevens is er voldoende parkeergelegenheid. Het dorpshuis is voorzien van uitstekende houten kozijnen 
en bezit een TV en radio/CD speler. Het is één keer in de maand geopend, dan is er ‘happy hour’. Op 
andere dagen is het dorpshuis alleen geopend op afspraak. Het dorpshuis organiseert activiteiten voor 
alle doelgroepen, zoals kaartavonden, toneelavonden, knutselmiddagen en schaatsfestiviteiten. De 
kaartavonden zijn voor de ouderen, de toneelavonden voor volwassenen, de knutselmiddagen voor de 
kinderen en de schaatsfestiviteiten voor een ieder. Het dorpshuis ontvangt subsidies van het Oranje 
Fonds voor de overkapping die zij willen maken voor een terras en zij ontvangen subsidies van het 
Lobsterplatform voor onderhoud. Er is geen jaarverslag aanwezig die door het dorpshuis is gemaakt, 
alleen één die gemaakt is door dorpsbelangen. Volgens de beheerder is het dorpshuis financieel 
gezond.  
 
Ezinge - Schleurholtshuus  
Het dorpshuis Schleurholtshuus is aan de rand van Ezinge gevestigd en dateert uit 1995. De gevel en 
de omgeving zijn goed onderhouden. Het dorpshuis is niet dagelijks geopend, maar men kan er een 
bezoek brengen door een afspraak met de beheerder te maken. Het aantal bezoekers varieert wekelijks 
van 25 tot 150 personen. Dit hangt af van de activiteiten die er plaats vinden. De bezoekers die naar het 
Schleurholtshuus komen zijn voornamelijk inwoners van Ezinge die hier al lange tijd wonen. Het 
dorpshuis is lid van VGD en ontvangt subsidie voor het onderhoud van het pand. Daarnaast kan het 
dorpshuis rondkomen van het eigen vermogen.  
 
Farmsum - Dorpshuis Aeolus  
Dorpshuis Aeolus dateert uit 1975 en is goed onderhouden. Het dorpshuis wil graag verbouwen, maar 
de gemeente Delfzijl vindt dit niet nodig. Bij elk bezoek dat de bezoekers brengen aan het dorpshuis 
betalen zij €0,75 dat naar het potje voor de inrichting gaat. Andere inkomsten komen uit de opbrengsten 
van de bar en huurinkomsten van verenigingen. Het dorpshuis heeft twee functies, namelijk onderdak 
voor verenigingen en een vergaderruimte. De volgende audiovisuele middelen zijn aanwezig: tv en 
beamer. Het dorpshuis richt zich op alle doelgroepen en is zes tot zeven dagen in de week geopend. 
Drie tot vier verenigingen maken gebruik van de ruimten in het dorpshuis. Het dorpshuis is lid van de 
VGD en ontvangt geen subsidie.  
 
D’Olle Schoul Feerwerd  
In de vroegere school in Feerwerd is het dorpshuis d’Olle Schoul gevestigd dat dateert uit 1900. Het 
dorpshuis straalt een redelijk onderhoud uit. Het dorpshuis is zes tot zeven dagen per week open en 
heeft de beschikking over verschillende audiovisuele middelen. De bezoekers zijn zowel oude als 
nieuwe inwoners van het dorp Feerwerd. Het dorpshuis is lid van VGD en ontvangt van de gemeente 
Winsum een subsidie voor het onderhouden van het dorpshuis. Rondkomen kan het door verenigingen, 
maar het is in deze tijden wel erg moeilijk.  
 
Garmerwolde – Dorpshuis De Leeuw  
Dit dorpshuis is een goed onderhouden dorpshuis dat zich aan het kanaal bevindt. Er is voldoende 
parkeergelegenheid en er is genoeg ruimte om fietsen te stallen. De kozijnen zijn van hout en verkeren 
in een goede staat. Er zijn geen verbouwplannen, maar er vinden binnenkort wel 
onderhoudswerkzaamheden plaats. Er zijn plannen om de ruiten van enkel glas te vervangen door 
dubbel glas. In het gebouw is een televisie en een radio met cd-speler aanwezig. Wekelijks komen er 
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circa 140 bezoekers, wat inhoudt dat het dorpshuis iedere avond  geopend is. Dat komt 
voornamelijk doordat er iedere avond verenigingen in het dorpshuis komen. De volgende verenigingen 
maken onder andere gebruik van het dorpshuis: kaartclub, vrouwenraad, schietclub, toneelvereniging en 
de schaatsclub. Het dorpshuis ontvangt geen subsidie, waardoor financiering plaats vindt door 
inkomsten uit verenigingen. Er is een jaarverslag aanwezig, waar volgens de beheerder in vermeld staat 
dat het dorpshuis financieel gezond is.  
 
Garrelsweer – Dorpshuis Weersterheem  
Dorpshuis Weersterheem is een goed onderhouden dorpshuis in het midden van Garrelsweer. Het 
bouwjaar is 1983, maar het is een jaar geleden geheel verbouwd. De houten kozijnen zijn van 
uitstekende kwaliteit. Er zijn geen audiovisuele middelen aanwezig, daar is het dorpshuis voor aan het 
sparen. Het dorpshuis is in ieder geval de vijf doordeweekse dagen geopend. In het weekend is het 
dorpshuis geopend op afspraak. Iedereen is er welkom; voor elke doelgroep zijn er activiteiten. Het 
dorpshuis ontvangt alleen subsidie voor projectmatig onderhoud, zoals voor de verbouwing die een jaar 
geleden heeft plaatsgevonden. Er is een jaarverslag aanwezig. De financiering van het dorpshuis vindt 
plaats door inbreng van eigen vermogen, door projectmatige subsidies, inkomsten uit verenigingen, een 
hypotheek en door exploitatie. Mevr. Lanenga gaf aan dat het dorpshuis financieel gezond is.  
 
Garsthuizen - Dorpshuis ’t Binhoes  
Het pand van het dorpshuis was voorheen een schuur. Het oudste gedeelte is gebouwd in 1963 of 1964. 
Het is het eerste officiële dorpshuis van Noord-Groningen. Er zijn al de benodigde verbouwingen 
geweest, maar voor de toekomst staan er ook een aantal verbouwingen in de planning. Zo komt er een 
podium met een verdieping in de zaal en een nieuwe bar. Als dat is gerealiseerd, staan er over drie jaar 
nieuwe plannen klaar voor verbouwingen. Het andere gedeelte van het dorpshuis gaat dan op de schop. 
Het dorpshuis heeft voldoende parkeergelegenheid, maar geen speeltuin voor de kinderen.  
Het dorpshuis is twee vaste dagen geopend, namelijk op de vrijdagavond en zaterdagavond. Daarnaast 
is het dorpshuis op afspraak open voor feesten en vergaderingen. Het dorpshuis probeert alle 
doelgroepen aan te trekken, dit door het organiseren van kindermiddagen en kaartavonden voor 
ouderen. In de wintermaanden zijn er regelmatig avonden met livemuziek, lezingen en theater avonden. 
Er zijn in totaal vijf verenigingen die gebruik maken van het dorphuis.  
De stichting ‘t Binhoes en de stichting Beheer ’t Binhoes hebben eenmaal per kwartaal overleg over de 
gang van zaken. Dan komen ook de financiën aan bod. Op dit moment is het dorpshuis financieel 
gezond.  
 
Godlinze - Dorpshuis Vinkenhorst  
Het dorpshuis ligt op steenworp afstand van de kerk. Het pand verkeert in een matige staat; de kozijnen 
zijn niet goed onderhouden. Voor een opknapbeurt is in 2009 een bedrag van 30.000 euro beschikbaar 
gesteld. Echter is dit bedrag gereserveerd voor het interieur van het dorpshuis en niet voor de 
buitenzijde. Dankzij de fondsen SNS-fonds Eemsmond, Cultuurfonds RWE, Gemeente Delfzijl, Provincie 
Groningen en Groninger Seaports is het mogelijk om een noodzakelijke verbouwing te realiseren. Het 
dorpshuis voorziet veelal de ouderen. Drie á vier verenigingen maken gebruik van het dorpshuis. Het 
dorpshuis heeft meerdere functies. Voorbeelden hiervan zijn uitvaartruimte, jongerensoos en 
vergaderzaal.  
 
Holwierde - Dorpshuis de Heekt  
Dorpshuis de Heekt is gebouwd in 2000. Het dorpshuis heeft vier functies; onderdak voor verenigingen, 
uitvaart, vergaderruimte en een toneelzaal. De Heekt is twee tot drie dagen geopend en richt zich op alle 
doelgroepen. Het dorpshuis beschikt over een beamer en microfoon. Het dorpshuis is lid van VGD en 
haalt zijn inkomsten uit verhuur aan verenigingen.  
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Huizinge - Dorpshuis ’t Ol Schoultje  
Het pand is gebouwd in 1984 en is reeds geheel verbouwd. De eerste indruk van het pand is dat het lijkt 
op een school, vandaar ook de naam. De inwoners van Huizinge hebben het dorpshuis gekocht en zij 
beheren het dorpshuis gezamenlijk. Het dorpshuis is drie tot vier dagen per week geopend. Op deze 
momenten komen vooral mensen van buitenaf die komen vergaderen. Het dorpshuis is dan ook 
gefinancierd door middel van eigen vermogen. Van de inwoners van Huizinge komen de oude en de 
nieuwe inwoners in het dorpshuis.  
 
Kloosterburen - Het Kronkelhoes  
Het dorpshuis is gebouwd in 1990. Het Kronkelhoes is gevestigd in Kloosterburen. Dit dorpshuis heeft 
een goede uitstraling. In de voorbereiding naar en tijdens carnaval is dit de locatie waar het in 
Kloosterburen allemaal om draait. Voor het dorpshuis komt dan ook een grote feesttent te staan om alle 
bezoekers onderdak te kunnen bieden. Het dorpshuis is wekelijks twee tot drie dagen geopend voor 
zo’n 600 inwoners en richt zich op alle doelgroepen; van jong tot oud. Echter is het dorpshuis niet lid van 
VGD. Het Kronkelhoes ontvangt geen subsidies, maar kan rondkomen van verenigingen en eigen 
inkomsten.  
 
Krewerd - Dorpshuis Kredo  
Het dorpshuis te Krewerd is op dit moment niet aangesloten bij VGD, wel staat dit dorpshuis op de lijst 
van VGD. Er is daarom geprobeerd om contact op te nemen met de beheerder van dit dorpshuis, zodat 
het dorpshuis kan deelnemen aan het onderzoek. Helaas is dit niet gelukt. Wel is er enige informatie 
beschikbaar van dit dorpshuis. Het dorpshuis fungeert als een ontmoetingspunt voor het kleine dorp 
Krewerd. Zonder enige subsidie en met behulp van vrijwilligers wordt het dorpshuis kostendekkend 
geëxploiteerd. Voor grote uitgaven zoals groot onderhoud is geen budget. Het dorpshuis heeft 
recentelijk de gemeente om geld gevraagd.  
 
Kruisweg - Stichting Open Haard  
De eerste steen van Stichting Open Haard is gelegd in 1968. Het onderhoud is uitstekend. Het 
dorpshuis is recentelijk opgeknapt. De houten kozijnen zijn vervangen voor kunststof kozijnen en in de 
toekomst komt er nieuw meubilair. Daarnaast is er een isolerende en geluidsdichte scheidingswand 
geplaatst en zijn er nooduitgangen gecreëerd zodat ook minder valide bezoekers gemakkelijk het 
dorpshuis kunnen betreden. Voor deze opknapbeurt is een subsidie ontvangen van €15.750. De 
opknapbeurt was nodig omdat het dorpshuis een belangrijke sociale functie in Kruisweg heeft. Naast 
subsidies voor de verbouw ontvangt het dorpshuis geen subsidie van fondsen. De verenigingen houden 
hun activiteiten en bijeenkomsten in het dorpshuis, daarnaast wordt het dorpshuis regelmatig verhuurd 
voor feesten en begrafenissen.  
 
Leermens - Dorpshuis Aig’n Heerd  
Het dorpshuis in Leermens doet als eerste denken aan een café. Het pand stamt uit ongeveer 1900 en 
heeft een vaste beheerderwoning. Het onderhoud van het pand is matig, er zijn enkele scheuren en de 
verf is niet overal even netjes. Verder oogt de omgeving rond het dorpshuis rommelig.  
Het dorpshuis is in principe elke dag open, maar dan voornamelijk voor verengingen en bijeenkomsten. 
Er komen per week 60-70 personen, dus elke avond ongeveer tien. De bezoekers bestaan voor 50% uit 
oude inwoners en 50% uit nieuwe inwoners. Qua financiën zit het dorpshuis goed. De stichting houdt 
alles goed bij. Er zijn zes verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis, dit zijn: de toneel-, schiet-, 
vrouwen-, vissers-, jeugd- en kaartvereniging.  
 
Lellens - ’T Proathoeske  
Het dorpshuis in Lellens is in 2009 gebouwd met behulp van subsidie van LEADER. Voorheen was het 
alleen een bouwkeet. Alle inwoners van het dorp hebben meegeholpen om dit voor elkaar te krijgen. Het 
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dorpshuis is er vooral als uitwijkfunctie voor de dorpsvereniging. Het is daarom maar één keer per week 
open. Er komen dan gemiddeld tien tot vijftien bezoekers per dag. Aangezien er weinig verloop is in het 
dorp, zijn het voornamelijk oude inwoners van het dorp die het dorpshuis bezoeken. Naast de 
dorpsvereniging maakt ook de jeu de boules club gebruik van het dorpshuis. Het dorpshuis is pas 
gebouwd en is goed onderhouden. Het dorpshuis is verscholen achter de huizen en is alleen 
toegankelijk via een smal voetpad. Voor de kinderen is er een speeltuin aangelegd. Aangezien het 
dorpshuis achter de huizen staat, kijkt het uit over de landerijen.  
Het dorpshuis bestaat nog geen jaar en heeft nog geen jaarverslag. De dorpsvereniging maakt het 
jaarverslag van het dorpshuis; er is geen eigen jaarverslag. Er is berekend dat er ongeveer €1.000 aan 
vaste lasten zijn. De overige inkomsten gebruikt het dorpshuis voor nieuwe investeringen.  
 
Loppersum - Ons Dorpshuis  
Er is twee keer contact opgenomen met de beheerder, maar beide keren wilde hij niet meewerken, 
waardoor er maar een aantal gegevens van het dorpshuis in het onderzoek verwerkt zijn.  
Aan de hand van de foto’s zijn de vragen beantwoord over het onderhoud, de kozijnen en de functies. 
Het is een goed onderhouden gebouw met vrijwel geen onderhoudsachterstand. De kozijnen zijn van 
hout en hebben een goede kwaliteit. Het dorpshuis heeft vijf functies. Meer informatie is er niet naar 
voren gekomen.  
 
Losdorp - Dorpshuis de Bongerd  
Dorpshuis de Bongerd is momenteel bezig met een renovatie. Hiervoor ontvangen zij van de gemeente 
een projectmatige subsidie. Het dorpshuis dateert uit 1968 en verkeert in goede staat. Het dorpshuis is 
alleen open op afspraak, dit is vaak vier tot vijf dagen in de week. De andere inkomsten komen van 
donateurs, dit zijn de dorpsbewoners en door de opbrengsten uit het ophalen van oud papier. Vijf á zes 
verenigingen maken gebruik van het pand. Het dorpshuis beschikt over een tv, beamer en microfoon. 
Het dorpshuis is lid van de VGD.  
 
Mensingeweer - Dorpshuis de Meuln  
Het dorpshuis dateert uit het jaar 1900. Ondanks dat het pand al ruim honderd jaar oud is, is de staat 
van onderhoud prima en is de eerste indruk van het pand netjes, maar niet erg sfeervol. Het dorp 
Mensingeweer is een kleine gemeenschap en door het lage inwonersaantal zijn er weinig verenigingen 
actief binnen het dorp. Het dorpshuis is gemiddeld één dag per week geopend maar niet voor 
verenigingen. Het fungeert meer als een ontmoetingsplek voor dorpsbewoners die een avond bij elkaar 
willen zijn om bijvoorbeeld te biljarten. Het dorpshuis is gefinancierd door gemeentegeld en subsidies. 
 
Noordwolde - Dorpshuis de Woldstee  
Dorpshuis de Woldstee is gelegen nabij een kerk en is lid van de VGD. Er zijn zes parkeerplaatsen 
aanwezig. Het pand dateert uit 1979 en is voorzien van ventilatieroosters en ventilatiepannen. Er is licht 
achterstallig onderhoud aan de gevel. Het pand heeft geen monumentale status. De omgeving rondom 
het dorpshuis is matig onderhouden. Er zijn plannen voor verbouw, maar het is nog niet bekend 
wanneer dit gaat gebeuren. Het dorpshuis is ongeveer één dag in de week geopend en heeft vier 
functies, namelijk: onderdak voor verenigingen, uitvaart, vergaderruimte en inloopfunctie. De ruimten zijn 
op afspraak te reserveren. De financiële gegevens van De Woldstee zijn niet ter beschikking gesteld.  
 
Oldenzijl - Dorpshoes Lutje Brussel  
Dorpshuis Lutje Brussel is in circa 2005 gebouwd. De tekenclub en de biljartclub maken gebruik van het 
dorpshuis. Het dorpshuis is op zaterdagavond geopend. Het pand ziet er aantrekkelijk uit. Er is 
voldoende parkeergelegenheid. Het dorpshuis is twee dagen per week geopend.  
 
Onderdendam - Dorpshuis Zijlvesterhoek  
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Dorpshuis Zijlvesterhoek is met de achterkant gelegen aan het water. Rondom het dorpshuis is weinig 
parkeerplaats aanwezig. Het dorpshuis heeft in totaal negen functies: hieronder vallen onderdak voor 
verenigingen, uitvaart, vergaderruimte, sportaccommodatie, inloopfunctie en peuterspeelzaal. Tevens 
zijn er met regelmaat evenementen, toneelstukken en verjaardagen in het dorpshuis. Dit trekt niet alleen 
dorpsbewoners maar ook veel mensen van buiten het dorp aan. Door het houden van evenementen etc. 
zijn de benodigde audiovisuele middelen aanwezig. De dorpsschool gebruikt de gymzaal in het 
dorpshuis voor het geven van gymlessen. Zijlvesterhoek is zes dagen per week geopend. Er staat een 
renovatie gepland, waardoor de hoofdingang aan het water komt met een terras. Het gebouw dateert uit 
1979. Het dorpshuis is een combinatie van dorpshuis en kroeg. Tevens beschikt het dorpshuis over een 
koelcel voor opbaring.  
Aan de gevel is licht achterstallig onderhoud geconstateerd; de omgeving rondom het dorpshuis is matig 
onderhouden. Het dorpshuis richt zich op vier doelgroepen en zes verenigingen maken gebruik van het 
dorpshuis. Verder is het dorpshuis lid van VGD. Het grootste deel van de financiering komt voort uit de 
inkomsten van verenigingen. 
 
Oosteinde - Stichting Ons Huis  
Het pand is gebouwd in 1948 en heeft geen monumentale status. Aan de voorzijde van het pand is een 
ruime parkeergelegenheid aanwezig. Het dorpshuis heeft een oude uitstraling, maar zijn wel de nodige 
voorzieningen aanwezig. Zo is er ruimte om de fietsen te stallen en een oprit voor mensen met een 
rolstoel of rollator. Er zijn voor de komende jaren geen verbouwplannen voor het dorpshuis.  
Het dorpshuis is alleen geopend voor verenigingen, maar dit is zeker eenmaal per week. Er komen 
gemiddeld veertig bezoekers per week langs. De verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis zijn 
de zangvereniging en de toneelvereniging.  
Voorheen was het dorpshuis er alleen voor de Hervormde kerk, waar nu nog steeds de inkomsten 
vandaan komen. Verder is er eenmaal per jaar een grote rommelmarkt waarvan de opbrengsten naar 
het dorpshuis gaan. Het dorpshuis heeft een stichting die bepaald wat er gebeurd. De beheerder van het 
dorphuis is dhr. Vos.  
 
Oosterwijtwerd - Dorpshuis Oosterwijtwerd  
Het dorpshuis is op dit moment niet geopend in verband met een verbouwing. Het gaat straks Paviljoen 
Veldzicht heten en bevat dan een café, een afhaalcafetaria en een steakrestaurant. Er zal ook een 
aparte rookruimte komen. De heropening zal tussen Pasen en Pinksteren zijn. Vanaf dat moment 
hebben de verenigingen weer hun dorpshuis (Oosterwijtwerd 2010). Er was een telefoonnummer 
bekend, maar dit bleek het telefoonnummer te zijn van de oude beheerders van het dorpshuis. Deze 
beheerders hebben het telefoonnummer meegenomen naar hun nieuwe woning. Tevens stond op de 
deur een telefoonnummer weergegeven, maar deze bleek niet te bestaan. Hierdoor zijn er over dit 
dorpshuis geen nadere gegevens bekend.  
 
Oudeschip - Dorpshuis Diggelschip  
Dit dorpshuis was niet bereikbaar. De volgende functies zijn bekend: inloopfunctie, disco, uitvaart, 
bruiloften en partijen en onderdak voor verenigingen. Het pand ziet er niet aantrekkelijk uit. Er is relatief 
veel achterstallig onderhoud aan de buitenkant en aan de achterkant staat afval. 
 
Roodeschool - Dorpshuis Roodeschool  
In 1880 is het pand gebouwd. Vlak na de Tweede Wereldoorlog is een stichting opgericht voor een 
kleuterschool. Later is deze stichting zich in gaan zetten voor het dorpshuis. De laatste jaren zijn er veel 
interne en externe verbouwingen gedaan. Rond 2007 is de grote zaal aangepast. In 2009 zijn buiten 
herstelwerkzaamheden gedaan. De jeugdsoos wil graag op langere termijn een eigen ruimte op de 
zolder. De volgende clubs/verenigingen maken gebruik van het dorpshuis: klaverjas- en 
toneelvereniging, jeugdsoos en het zangkoor. Verder in gebruik door: peuterspeelzaal en steunstee 
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(steunpunt voor zorg en welzijn, zoals: consultatiespreekuren, computerles voor ouderen, invullen van 
moeilijke papieren, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) doeleinden). Andere doeleinden zijn: 
discoavonden, verhuur voor feesten en partijen.  
 
Rottum - Dorpshuis Kloosterstee  
Rond de Tweede Wereldoorlog was het gebouw een school. Rond 1980 heeft het gebouw de functie 
dorpshuis gekregen. Rond 2004 is er een nieuw dak op het gebouw gekomen. Het dorpshuis heeft geen 
website; het dorp wel. De volgende verenigingen en clubs maken gebruik van het dorpshuis: toneelclub, 
kaartclub, kerk- en bestuursvereniging. Mensen kunnen het dorpshuis huren voor feesten en partijen. 
Verder is er jaarlijks een toneeluitvoering. Verder heeft het dorpshuis een inloopfunctie en er vinden 
uitvaarten en vergaderingen plaats.  
 
Sauwerd – Dorpshuis Ubbegaheem  
In Sauwerd is het dorpshuis Ubbegaheem gevestigd. Deze is gebouwd in 1967 en heeft een rustige, 
uitnodigende uitstraling. Het dorpshuis bestaat uit een grote zaal, een kleine zaal in de kelder, een bruin 
café met cafetaria en een vergaderzaal. Alle mogelijke audiovisuele middelen zijn hier aanwezig. 
Dagelijks vanaf 17.00 uur kan men hier een bezoek brengen aan het dorpshuis. Er zijn zeven tot acht 
verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis. Het dorpshuis is aangesloten bij VGD en kan 
rondkomen van subsidie en eigen inkomsten, zoals inkomsten uit de horeca.  
 
Schouwerzijl - Dorpshuis Schouwerzijl  
Het dorpshuis is gelegen naast een kerk en heeft een sfeervol uiterlijk. Het is in 1905 gebouwd, maar de 
staat van onderhoud is prima. Er zijn dan ook geen verbouwplannen. Het dorpshuis ontvangt geld van 
de gemeente De Marne en krijgt subsidie van het Prins Bernhard Cultuur Fonds. Ondanks deze giften 
van gemeente en het fonds moet het dorpshuis alles op alles zetten om het financieel rond te kunnen 
krijgen. Er zijn twee tot drie verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis. Het dorpshuis is 
gemiddeld één keer per week geopend.  
 
Sint Annen - De Meul’n  
Dit onderste gedeelte van een molen is het dorpshuis van Sint Annen. Het is in 1883 gebouwd en 
verkeert in goede staat van onderhoud. Er is voldoende parkeergelegenheid en er is genoeg ruimte om 
fietsen te stallen. De houten kozijnen verkeren in uitstekende staat van onderhoud. Voor in de toekomst 
zijn er geen verbouwplannen. Er zijn namelijk recentelijk een berging en terras aangebouwd. Iedere 
vrijdagavond is het dorpshuis vanaf 17.00 uur geopend, er is dan caféavond. In juli en augustus is het 
dorpshuis gesloten om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Op zo’n vrijdagavond komen er circa 
twintig bezoekers. Het dorpshuis richt zich op alle doelgroepen, doordat het activiteiten voor alle 
leeftijden organiseert. Vijf verenigingen maken gebruik van het dorpshuis: toneelvereniging, 
ijsvereniging, studieclub, dorpsclub en zangvereniging. Daarnaast vinden er nog diverse tijdelijke 
activiteiten plaats, zoals eieren zoeken met Pasen. Het dorpshuis is voorzien van een laptop met 
beamer, wat vooral een functie heeft tijdens vergaderingen. Het dorpshuis ontvangt geen subsidie, 
waardoor de financiering plaatsvindt door inbreng van eigen vermogen. Er is een jaarverslag aanwezig 
waarin vermeld staat dat het dorpshuis financieel gezond is. Volgens de beheerder is het steeds 
moeilijker om het dorpshuis draaiende te houden, omdat de bezoekersaantallen afnemen en doordat 
vrijwilligers alles moeten regelen en organiseren.  
 
Stitswerd - Dorpshuis Stitswerd  
Rond 1920/1930 is het gebouw gebouwd. Er is een stichting die de beheerder is van het dorpshuis. De 
helft van het pand is verhuurd en bewoond. Er is geen CV aanwezig, maar het pand is verwarmd 
middels gaskachels. Het zangkoor en de dansgroep maken gebruik van het dorpshuis. Tevens zijn er 



 

 

Dorpshuizen in Noord-Groningen – Project Bedreigd Bestaan 

24 
 

yogacursussen en de stichting Wierdenbelangen houdt er vergaderingen. Meestal is het dorpshuis vier à 
vijf dagdelen geopend en is daarbij gericht op alle leeftijdsgroepen.  
 
Ten Post - Stichting dorpshuis Ten Post (’t Holt)  
Het pand is rond 1960 gebouwd. De stichting dorpshuis Ten Post ziet het dorpshuis graag veranderen in 
een Multi Functionele Accommodatie, maar gemeente Ten Boer wil hier geen geld in investeren, 
aangezien zij het dorp te klein vindt. De volgende verenigingen en clubs maken gebruik van het gebouw: 
toneelvereniging, visclub, schietvereniging, tafeltennis, loopgroep, plattelandsvrouwen, 
voetbalvereniging en damesgym. Verder vinden er de sport/gymnastiek lessen van de basisscholen 
plaats en vergaderingen. Tevens is het de kantine voor de sportverenigingen.  
 
Termunterzijl - Buurthoes Termunterzijl  
Buurthoes Termunterzijl heeft een goed onderhouden gevel en omgeving. Het pand dateert uit 1982 en 
is gevestigd in een basisschool. Het dorpshuis is één dag in de week open en opening op afspraak is 
mogelijk. Één tot twee verenigingen maken gebruik van het dorpshuis. Het dorpshuis beschikt over de 
benodigde audiovisuele middelen zoals tv, computer, beamer, cd speler en microfoon. Het dorpshuis is 
niet aangesloten bij de VGD en ontvangt geen subsidie.  
 
Thesinge – Dorpshuis Trefpunt  
In Thesinge is sinds 2007 het dorpshuis Trefpunt gevestigd. De buitenzijde geeft een uitnodigende 
uitstraling en er is ook geen onderhoudsachterstand. Aan de binnenzijde is alles reeds gerenoveerd, wat 
opvalt ten opzichte van andere dorpshuizen. Het dorpshuis is zes tot zeven dagen per week geopend en 
richt zich op alle doelgroepen. Bij de georganiseerde activiteiten komen er zowel de oude als nieuwe 
inwoners. Van de verenigingen in het dorp maken er vijf tot zes gebruik van het dorpshuis; daarnaast 
maken veel mensen en verenigingen van buiten Thesinge gebruik van het dorpshuis. Het dorpshuis is 
financieel gezond en kan zichzelf redden. Het dorpshuis ontvangt geen subsidie.  
 
Uithuizen - FNV-huis De Fakkel  
Het gebouw is rond 1900 gebouwd. Dit jaar (2010) is er een inpandige verbouwing. Er komt een 
rolstoelvriendelijk toilet en tevens is er een verbouwing in het café. Verder moet er een nieuwe vloer in 
de bovenzaal. De volgende verenigingen maken gebruik van het dorpshuis: visclub, duivenclub, 
computerclub, muziekvereniging, buurtvereniging, fanfare en watersportclub. Verder maken kids2b 
(kinderopvang), gehandicapten en politieke partijen gebruik van het dorpshuis.  
 
Uithuizermeeden - Dorpshuis ’t Bommelhoes  
Het dorpshuis is gebouwd in 1965. Er liggen plannen op tafel voor een interne verbouwing. Het 
dorpshuis heeft de volgende functies: peuterspeelzaal, onderdak van verschillende verenigingen, 
uitvaart, vergaderingen en er is een bibliotheek in het dorpshuis gevestigd. 
 
Uithuizermeeden - Stichting Rehoboth  
Stichting Rehoboth was er voorheen alleen voor de kerk en stond op het punt van ophouden. Door inzet 
van de beheerster is dit voorkomen. Zij heeft ervoor gezorgd dat de muziekschool nu gebruik maakt van 
het dorpshuis. Hierdoor is het dorpshuis bijna alle dagen per week open. Naast de muziekvereniging 
komen ook de biljartclub en de kaartvereniging in het dorpshuis.  
Het pand is in 1995 geheel gerenoveerd en opgeknapt. Het pand heeft nu een goede uitstraling en heeft 
voldoende parkeerruimte. Aangezien er vaste huurders zijn, is er geen jaarverslag aanwezig. Het 
dorpshuis kan bestaan van de huur van de verenigingen.  
 
 
 



 

 

Dorpshuizen in Noord-Groningen – Project Bedreigd Bestaan 

25 
 

Usquert - Stichting Dorpscentrum Usquert  
Het bouwjaar is niet precies bekend maar is waarschijnlijk tussen 1900-1940; in 1984 is het verbouwd 
tot dorpscentrum. Het is de planning dat er rond eind 2010 een geheel nieuw gebouw komt. De sporthal 
blijft hetzelfde. De volgende clubs/verenigingen maken gebruik van het dorpshuis: visserskoor, 
voetbalclub, muziekvereniging, muziekschool, bejaardensoos, gymvereniging, volleybalvereniging, 
biljartvereniging, zangvereniging, toneelvereniging en Devo (dorpskrant). Tevens is het dorpshuis in 
gebruik voor schoolgym, dorpsbelangen, uitvaart en uitvoeringen.  
 
Vierhuizen - Dorpshuis Vierhuizen  
Het dorpshuis is goed onderhouden en biedt speelmogelijkheden op het plein die rondom het dorpshuis 
gelegen is. De hoofdingang is niet toegankelijk voor invaliden. Het dorpshuis richt zich op alle 
doelgroepen uit het dorp en biedt ruimte aan drie à vier verenigingen. Het dorpshuis ontvangt geen 
subsidie maar ontvangt geld van verenigingen en uit georganiseerde activiteiten.  
 
Wagenborgen - Dorpshuis de Open Poort  
Het dorpshuis is in 1920 gebouwd en is gelegen naast een kerk, maar beschikt niet over een 
monumentale status. De eerste indruk van de omgeving van het dorpshuis is goed. Het is gelegen aan 
de hoofdweg en is goed per auto bereikbaar. De perkjes rondom het dorpshuis zijn goed onderhouden. 
Er zijn geen verbouwplannen voor het dorpshuis.  
Het dorpshuis kan alle dorpsbewoners goed voorzien, het biedt namelijk aan vijf à zes verenigingen 
onderdak. Het dorpshuis ontvangt geen subsidie. De inkomsten van het dorpshuis zijn afkomstig uit het 
eigen vermogen en geld dat beschikbaar is gesteld door verenigingen. Het dorpshuis biedt vooral 
activiteiten aan voor ouderen uit het dorp.   
 
Warffum - Dorpshuis Pro Rege  
De beheerder van het verenigingsgebouw Pro Rege vindt dat het gebouw niet onder de noemer 
dorpshuis valt. Dit dorpshuis is dus niet meegenomen in het onderzoek.  
 
Warfhuizen - Dorpshuis de Warf  
Het dorpshuis te Warfhuizen is in 2008 grondig opgeknapt; daarvoor is geld beschikbaar gesteld door 
het Oranje Fonds. Aan het gebouw zelf is aandacht besteed, maar aan de omgeving is nog niet veel 
onderhoud gepleegd. Het dorpshuis is gemiddeld drie dagen per week geopend en richt zich op 
verschillende doelgroepen zoals jongeren, jong volwassenen en ouderen. Het dorpshuis biedt ruimte 
aan vier à vijf verenigingen uit het dorp. De financiën van het dorpshuis komen uit het eigen vermogen 
en door planmatige subsidies bij verbouw.  
 
Westeremden - Ons Dorpshuis  
Het dorpshuis in Westeremden is een uitstekend onderhouden pand. Het heeft daarnaast veel 
parkeergelegenheid en is schoon en netjes. De kozijnen zijn van hout en van uitstekende kwaliteit. In 
het dorpshuis zijn geen audiovisuele middelen aanwezig. In het winterseizoen is het dorpshuis vaak ‘s 
avonds geopend en in het zomerseizoen alleen op afspraak. In het dorpshuis komen gemiddeld zo’n 
zeventig bezoekers per week. De doelgroepen zijn jong volwassenen, volwassenen en ouderen. Er zijn 
dan ook verenigingen actief die gerelateerd zijn aan die doelgroepen. De volgende verenigingen zijn 
actief: zangvereniging, vrouwenvereniging, mannenvereniging, sportvereniging, ijsvereniging en een 
toneelvereniging. Het dorpshuis heeft subsidie ontvangen van het Oranje Fonds ter waarde van €39.000 
voor de verbouwing van de grote zaal. Er is een jaarverslag aanwezig. Financiering van het dorpshuis 
vindt plaats door inbreng van eigen vermogen en door zaalhuur van de verenigingen. Volgens 
beheerster mevr. Van der Ploeg is het dorpshuis financieel gezond.  
 
 



 

 

Dorpshuizen in Noord-Groningen – Project Bedreigd Bestaan 

26 
 

Westernieland - Dorpshuis  
Het dorpshuis is gebouwd in 1940 en verkeert in een goede staat. Het biedt ruimte aan ten minste acht 
verenigingen en is gemiddeld drie avonden per week geopend. Bezoekers van het dorpshuis zijn vooral 
bewoners die altijd al in het dorp wonen. Het dorpshuis ontvangt op dit moment geen subsidie, maar kan 
dit wel aanvragen in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij verbouw. Op dit moment zijn er echter geen 
verbouwplannen aanwezig. Wel is er vorig jaar geld beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van de 
vloer in de turnzaal die zich in het dorpshuis bevindt.  
 
Westerwijtwerd - Dorpshuis ’t Maarhoes  
’t Maarhoes was voorheen een woning. De inwoners van Westerwijtwerd hebben in 1975 het huis 
gekocht om er vervolgens een dorpshuis van te maken. Er zijn voor de komende jaren een aantal 
verbouwplannen; zo komt er een nieuwe keuken en een invalidentoilet.  
Het dorphuis is alleen open op afspraak. Dit is voornamelijk voor de sjoelvereniging, de toneelvereniging 
en de vrouwenvereniging. Het is moeilijk te zeggen hoeveel bezoekers er per week komen, aangezien 
de verenigingen niet elke week gebruik maken van het dorpshuis. Naast de verenigingen kunnen 
inwoners het dorpshuis afhuren voor een bruiloft- of verjaardagsfeest. Het dorpshuis maakt elk jaar een 
jaarverslag. Het dorpshuis kan bestaan van het eigen vermogen; dit komt van de huur en de verkoop 
van eten en drinken. Hierdoor is het dorpshuis financieel gezond.  
 
Wirdum - Dorpshuis Wirdum  
Dit dorpshuis is een prachtige pastorie die in 1970 gebouwd is. Het is een goed onderhouden dorpshuis 
met uitstekende houten kozijnen. Er zijn veel parkeerplaatsen en het heeft een schone en nette 
uitstraling. Het dorpshuis is voorzien van een televisie. Er komen per week gemiddeld 220 bezoekers in 
het dorpshuis, wat inhoudt dat het dorpshuis zeven dagen per week geopend is. Voor alle leeftijden 
organiseert het dorpshuis activiteiten, wat betekent dat er voor ieder doelgroep iets te doen is. Circa 
twintig verenigingen hebben onderdak in het dorpshuis in Wirdum. Een paar van deze verenigingen zijn: 
toneelvereniging, sjoelvereniging, kaartvereniging en een zangvereniging. Het dorpshuis ontvangt één 
keer in de paar jaar subsidie en dit is dan voor allerlei gebeurtenissen. Er is voor het jaar 2009 wel een 
jaarverslag opgesteld, maar deze is door dorpsbelangen gemaakt en niet door het dorpshuis. De 
financiering van het dorpshuis vindt plaats door inbreng van het eigen vermogen en door inkomsten uit 
zaalhuur. Volgens de beheerder dhr. Woltman kan het dorpshuis zich op financieel gebied goed redden, 
wat inhoudt dat het dorpshuis financieel gezond is.  
 
’t Zandt - Dorpshuis ’t Zandt  
Het dorpshuis van ’t Zandt is gevestigd in hetzelfde pand als de openbare bibliotheek. Het pand is 
gebouwd in 1963. Het dorpshuis is alleen geopend op afspraak. De huidige beheerder stopt eind mei 
met het beheer. De stichting van het dorpshuis is druk op zoek naar een nieuwe beheerder. Het is 
mogelijk dat die een ander beleid gaat voeren.  
Er zijn geen vaste openingsdagen, waardoor het bezoekers aantal per week niet bekend is. Er zijn veel 
verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis, dit zijn o.a. de toneelvereniging, schietvereniging, 
kaartvereniging, EHBO, Nut, NBvP, Vrouwen van Nu en de Vrouwenraad. Tevens is er ruimte voor 
bruiloften, vergaderingen, begrafenissen en diverse evenementen.   
Er is een stichting die het reilen en zeilen van het dorphuis bepaalt. Het dorpshuis heeft subsidie 
gekregen voor de verbouwingen van 2003. Elk jaar is er een jaarverslag; hieruit blijkt dat het dorpshuis 
bestaan kan van de huur van de verenigingen en het eigen vermogen.  
 
Zandeweer - Stichting Dorpscentrum t’ Klokhoes  
Rond 1900 is het pand gebouwd. In 1980 heeft het gebouw de functie dorpshuis gekregen. Het gebouw 
heeft eerder een schoolfunctie gehad en het gebouw is een veilinghuis geweest. In de toekomst wil men 
graag een jeugdhonk realiseren. De volgende verenigingen/clubs maken gebruik van het gebouw; 
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dansles, twee toneelverenigingen, biljartclub, voetbalclub en een soos. Op zaterdag heeft het dorpshuis 
een cafetariafunctie. Verder heeft het dorpshuis een vergaderruimte en een uitvaartfunctie. Bezoekers 
kunnen de ruimten huren voor feesten en partijen, meestal op zondag.  
 
Zeerijp – Dorpshuis Ons Huis  
In circa 1955 is dorpshuis Ons Huis in Zeerijp ontstaan. Het algehele beeld van de gevel was goed, 
mede doordat er geen onderhoudsachterstand is. Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig en het 
terrein om het dorpshuis is netjes en schoon. De kozijnen zijn van hout en in goede staat van 
onderhoud. Het dorpshuis is in het laag- en hoogseizoen iedere vrijdagavond geopend, dan is er een 
caféavond. Naast deze vaste vrijdagavond is het dorpshuis in het laagseizoen op afspraak geopend en 
in het hoogseizoen vijf middagen in de week. Het dorpshuis heeft zes functies: uitvaart, sport, toneel, 
vergaderingen, verenigingen en toeristisch. Tevens is het dorpshuis een archeologisch informatiepunt in 
samenwerking met de kerk. Deze functies laten zien dat het dorpshuis op alle doelgroepen gericht is. Er 
zijn drie verenigingen actief: de badmintonvereniging, de toneelvereniging en dorpsbelangen. In het 
dorpshuis is een beamer aanwezig voor tijdens de vergaderingen. Het dorpshuis ontvangt subsidie van 
het Oranje Fonds en van de Rabobank. Er is een jaarlijkse vergadering, waarbij de financiële situatie 
een gespreksonderwerp is. Financiering van het dorpshuis vindt plaats doordat de beheerder pacht 
betaald en door subsidies. De beheerder van het dorpshuis gaf aan dat het dorpshuis financieel gezond 
is.  
 
Zijldijk - ’t Fivelhoes  
’t Fivelhoes bestaat uit een oud gedeelte en een nieuw gedeelte, het oude pand is gebouwd rond 1900 
en het nieuwe gedeelte is in 1974 bijgebouwd. Het is goed te zien wat het oude gedeelte is. Door het 
nieuwe gedeelte is er veel ruimte gecreëerd. De omgeving rond het dorphuis is goed verzorgd. Er zijn 
genoeg parkeerplekken aan de voorzijde en aan de overkant van de weg. Achter het dorpshuis is een 
ruime speeltuin voor de kinderen. Er zijn voor de komende jaren geen verbouwplannen. Het dorpshuis is 
zes dagen per week geopend. Er komen gemiddeld tachtig bezoekers per week. De doelgroep is erg 
groot; het dorpshuis organiseert activiteiten voor jonge kinderen, maar ook voor senioren. De bezoekers 
die er komen zijn de oude inwoners van het dorp maar ook van buiten het dorp komen mensen het 
dorpshuis bezoeken. Er zijn in totaal vijftien verenigingen die gebruik maken van het dorpshuis.  
De beheerder huurt het pand van de stichting. Mede hierdoor en de inkomsten is het dorpshuis 
financieel gezond. In 2009 was de omzet €6.000, dit staat vermeld in het jaarverslag.  
 
Zuidwolde - Stichting de Kern  
Stichting de Kern dateert uit 1974 en is lid van VGD. Aan het gebouw is vrijwel geen achterstallig 
onderhoud geconstateerd. In de omgeving zijn enkele parkeerplaatsen aanwezig. Er zijn 
onderhoudsplannen maar om deze te realiseren zal de gemeente subsidie moeten verstrekken. Dit zal 
één à twee jaar gaan duren. Tevens is het dorpshuis op zoek naar een nieuwe beheerder. In het 
dorpshuis zijn geen audiovisuele middelen aanwezig. Het dorpshuis is zes tot zeven dagen per week 
geopend en richt zich op alle leeftijden. Tevens zijn er drie functies waar het dorpshuis zich op richt: 
onderdak voor verenigingen, uitvaart en bruiloften en partijen. Er zijn zeven tot acht verenigingen die 
gebruik maken van het gebouw. De stichting haalt haar inkomsten uit de verhuur en er is een regeling 
voor subsidie voor energiekosten.  
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Bijlage 2 

Verdiepingsslag officiële dorpshuizen  

 

  
 
Baflo, Dorpshuis Agricola  

 
In het midden van het dorp Baflo is het dorpshuis Agricola gevestigd. Wat bij aankomst direct opvalt, is 
de op de begane grond gelegen bibliotheek. Deze bibliotheek is op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en 
vrijdagavond geopend. De buitenzijde heeft een rustgevende uitstraling en is goed onderhouden. 
Daarentegen lijkt het niet direct op een dorpshuis. Dit komt mede doordat de bibliotheek de zichtbare 
ruimte op de begane grond in beslag neemt. Het dorpshuis is dagelijks geopend voor de activiteiten die 
er plaatsvinden. Per dag vinden er gemiddeld twee of drie activiteiten plaats. De bezoekers komen 
hiervoor dan ook naar het dorpshuis, waarbij het gaat om inwoners uit het dorp zelf, als van buiten af.  
 
De stichting is de eigenaar van het dorpshuis. Johannes de Vries is beheerder van het dorpshuis sinds 
september 2009. Hij is fulltime in dienst van, en betaling geschied door de stichting. Het personeel komt 
uit het dorp en spelen een belangrijke rol bij verhuur voor feesten en partijen. Er is voor deze manier van 
beheer gekozen, omdat er geen broodwinning uit het dorpshuis te halen is. Alles wat er gebeurt tussen 
zowel de beheerder als de stichting, gebeurt in samenspraak. Er is hierdoor dan ook niets wat de 
beheerder graag anders zou willen zien. De stichting is verantwoordelijk voor 
onderhoudswerkzaamheden en genereert zijn inkomsten uit onder andere de horeca en de verhuur van 
zalen.  
 
Zoals al naar voren gekomen is, bestaat het dorpshuis uit verschillende zalen. Op de begane grond is 
een grote zaal, die plaats kan bieden aan ongeveer honderd personen. Het plaatselijke 
consultatiebureau is hier ook gevestigd. Deze zaal is namelijk in drieën op te delen, waardoor er 
afgescheiden ruimten ontstaan. Op de eerste verdieping is ook een grote zaal gevestigd, met podium, 
tevens te gebruiken als vergaderzaal. Beide verdiepingen beschikken over een bar.  
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Foto-impressie Dorpshuis Agricola te Baflo  
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Garmerwolde, Dorpshuis de Leeuw  
 
Dorpshuis de Leeuw is gelegen aan een kanaal dat uitmondt in het Damsterdiep. Het dorpshuis is in 1987 
gebouwd.  

            
 

Het dorpshuis beschikt over een gezellig en sfeervol café waar vergaderingen plaatsvinden. 
Verschillende verenigingen maken van deze ruimte gebruik zoals de ijsvereniging, de schietclub, 
buurtverenigingen, dorpsbelangen en de begrafenisonderneming. Naast de vergaderruimte beschikt het 
dorpshuis over een grote zaal die ruimte biedt aan 250 personen. De zaal is op te delen in twee zalen; 
deze biedt ruimte aan 175 en 75 personen. In deze grote zaal ligt een houten vloer. Deze houten vloer 
maakt de zaal geschikt voor dansverenigingen. De beheerder heeft aangegeven dat veel 
dansverenigingen uit de omgeving gebruik maken van deze ruimte.  
In het dorpshuis bevindt zich verder nog een opslagruimte en een kleine keuken voor het bereiden van 
snacks .  
 
Het dorpshuis is elke dag geopend: elke dag zijn er verschillende verenigingen actief in het dorpshuis. 
Indien er een begrafenis moet plaatsvinden in de zaal respecteren de verenigingen dit en houden zij 
rekening met de planning van activiteiten. Naast de dansverenigingen die gebruik maken van de grote 
zaal, vinden er ook nog verschillende activiteiten plaats zoals bruiloften, feesten en partijen en een 
bingo.  
De beheerder is sinds 1990 gestopt met het organiseren van de jongerensoos. Reden hiervoor waren 
de jongeren zelf. De jeugd in het dorp was niet meer te handhaven; daarom is besloten om dit niet 
langer meer te organiseren.  
De beheerder is zeven dagen, ongeveer 60 tot 70 uur per week, actief binnen het dorpshuis. Dit is niet 
op vrijwillige basis, de stichting betaalt de beheerder. De beheerder ontvangt een percentage van de 
winst, dat behaald is uit barinkomsten en verenigingsgeld. De overige medewerkers in het dorpshuis 
betaalt de beheerder. Er zijn dus geen mensen actief op vrijwillige basis.  
 
Er zijn geen concrete verbouwplannen. Wel zijn er altijd onderhoudswerkzaamheden nodig. Hiervoor 
moet altijd geld beschikbaar zijn voor noodgevallen.  
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Foto-impressie Dorpshuis de Leeuw te Garmerwolde       
 
 
    
 
 
  



 

 

Dorpshuizen in Noord-Groningen – Project Bedreigd Bestaan 

32 
 

Garrelsweer, dorpshuis Weersterheem  
Het dorpshuis Weersterheem is gelegen aan het Damsterdiep. Het dorp telt 113 inwoners.  

   
 
 

Dorpshuis Weersterheem is in 2009 volledig gerenoveerd. Voor de verbouw van het pand is er een 
offerteronde onder verschillende aannemers gehouden. Een belangrijke voorwaarde was dat de 
aannemers met vrijwilligers samen wilden werken. Om de dorpsbewoners betrokken te houden bij de 
renovatie is er bij elke mijlpaal een feestje georganiseerd. De renovatie is door verschillende partijen 
gefinancierd waaronder de gemeente, provincie en dorpsbewoners.  
 
Om verschillende verenigingen gebruik te laten maken van de ruimten is er na de verbouwing een ruime 
zaal gerealiseerd waar ze allemaal gebruik van kunnen maken. Zo maakt de toneelvereniging en het 
koor, met “vocale beperkingen”(Mw. A. Laninga, persoonlijk gesprek 24 maart 2010), gebruik van deze 
zaal. Alle zalen zijn genoemd naar oude boerderijen uit het dorp:  
- Grote zaal: Nienhuis;  
- Toneel: Enzelen;  
- Vergaderzaal: Nerum.  
 
Aangrenzend aan de grote zaal ligt een keuken, een vergaderruimte die tevens dient als uitvaartruimte 
en een opbergruimte. Tevens zijn er kleedruimten en douches aanwezig. De douches zijn aangepast 
aan de veiligheidsnormen voor legionella. Achter het dorpshuis ligt een sportveld en ijsbaan. De 
bovenverdieping van het gebouw is in gebruik genomen door de historische vereniging, hier bewaart de 
vereniging historische voorwerpen. Tevens bewaart de knutselclub hier haar knutselspullen.  
 
Niet alle verengingen betalen huur. De inkomsten van het dorpshuis komen uit de opbrengsten van de 
bar en de catering bij feesten. Verenigingen betalen een vast bedrag per jaar. Het dorpshuis beschikt 
over een tapvergunning.  
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Foto-impressie Dorpshuis Weersterheem te Garrelsweer  
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Kruisweg, Dorpshuis Open Haard  
In het kleine dorp Kruisweg, met zo’n 400 inwoners, is dorpshuis De Open Haard gevestigd.  

   
 

Het dorpshuis bestaat uit twee grote zalen, waarvan één zaal dienst doet als rokersruimte. De andere 
zaal heeft de beschikking over een podium en bar, waarachter ook een keuken gevestigd is. Deze grote 
zaal biedt plaats voor ongeveer 150 personen. Tijden de activiteiten zijn er altijd mensen aanwezig die 
beschikken over een EHBO-diploma. Voorbeelden van deze activiteiten zijn eens per maand een bingo 
of repetities van het koor. De organisatie van de bingo gebeurt niet door de stichting, maar door de 
vereniging dorpsbelangen Kruisweg.  
 
Het beheer van dorpshuis de Open Haard ligt niet bij één persoon. De reden hiervoor is dat er geen 
broodwinning uit te halen valt. Hierdoor gebeurt dit door verschillende vrijwilligers die zich hiervoor 
inzetten. De stichting is eigenaar van het dorpshuis, waarvan de voorzitter (Mary van Rooij) en 
bestuurslid (Aaltje Korhorn) aanwezig waren bij de bezichtiging. Verenigingen hebben een 
huurverplichting bij het gebruik van het dorpshuis. De stichting is van mening dat wanneer het dorpshuis 
wegvalt, dit niet ten goede komt aan de samenhang in het dorp.  
 
Inkomsten die het dorpshuis genereert zijn huurkosten en omzetkosten van de bar. Wat de stichting 
graag anders zou zien is dat het dorpshuis rendabeler zal zijn. De stichting ziet dit voor zich door een 
Multi Functionele Accommodatie te creëren; waarbij andere partijen ook gebruik maken van het 
dorpshuis. Er is in 2010 eenmalig een beroep gedaan op fondsen. Dit omdat er geen geld was om de 
onderhoudswerkzaamheden te laten plaatsvinden. De gemeenten stelde geen fondsen beschikbaar aan 
het dorpshuis. Alle houten kozijnen zijn inmiddels vervangen door kunststof kozijnen, waarbij er ook een 
glazen pui geplaatst is. Van april tot en met september is het dorpshuis niet meer dagelijks geopend, 
waardoor verenigingen er dan geen gebruik van kunnen maken. Wel is er af en toe, in bepaalde 
periodes, een zaterdag dat het dorpshuis geopend is, om omzet te genereren. 



 

 

Dorpshuizen in Noord-Groningen – Project Bedreigd Bestaan 

35 
 

 
Foto-impressie Dorpshuis Open Haard te Kruisweg 
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Onderdendam, Dorpshuis Zijlvesterhoek  
 
Dorpshuis Zijlvesterhoek is gelegen in het dorp Onderdendam. Dit dorp telt 650 inwoners. Aan de achterkant is 
het dorpshuis gelegen aan het Winsumer Diep.  

   
 

Het dorpshuis dateert uit 1979 en is een combinatie van dorpshuis en kroeg. Rondom het dorpshuis is 
weinig parkeerruimte aanwezig. Bij binnenkomst zijn aan de rechterkant van het gebouw de bar, 
vergaderzaal, uitvaartruimte, gymzaal en kleedkamers aanwezig. In de gymzaal vinden regelmatig 
evenementen en toneelstukken plaats. Deze evenementen trekken niet alleen dorpsbewoners maar ook 
veel mensen van buiten het dorp aan. Zo staat er een optreden van Mooi Wark in het vooruitzicht. De 
dorpschool gebruikt de gymzaal in het dorpshuis voor het geven van gymlessen. Aan de rechterkant van 
het gebouw is een ruimte waar de biljartverenging gebruik van maakt.  
 
Voor het dorpshuis staat een renovatie gepland. Bij deze renovatie komt de hoofdingang, die nu aan de 
voorzijde is, aan de achterkant van het gebouw. Zodat deze aan het water is gesitueerd.  
 
Het dorpshuis is zes dagen in de week geopend. Er is een tapvergunning aanwezig. Het grootste deel 
van de financiering komt voort uit de inkomsten van verengingen en uit de bar.  
 
Op dit moment is er geen beheerder in het dorpshuis. Tot 1 september 2010 zal het dorpshuis gaan 
draaien op vrijwilligers. Rond 1 september hoopt het dorpshuis een structurele oplossing te vinden. Op 
14 april 2010 zal er een avond in het dorpshuis worden belegd om de situatie nader te bespreken en om 
vrijwilligers te vragen voor de komende periode.  
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Sauwerd, Dorpshuis Ubbegaheem  

   
In de gemeente Winsum is in het dorp Sauwerd dorpshuis Ubbegaheem gevestigd.  
 

Het dorp Sauwerd telt bijna 1300 inwoners en heeft sinds 1967 de beschikking over een dorpshuis. Bij 
aankomst geeft het dorpshuis een rustige uitstraling, mede doordat het geen verdiepingen telt. Wat 
opvalt zijn de drie ingangen aan de buitenzijde. De openslaande deuren geven toegang tot de 
gemeenschappelijke hal, de andere twee deuren tot Café de Burcht en de cafetaria, die ook tot het 
dorpshuis behoren. Naast het dorpshuis is de plaatselijke huisarts in een ruimte gevestigd.  
 
Het dorpshuis heeft de beschikking over verschillende zalen. Deze bestaan uit een grote zaal, een 
kleine zaal in de kelder, een vergaderruimte en de ruimte die het café biedt. De sfeervolle grote zaal 
biedt samen met het café plaats voor 300 personen, waarvan er 70 personen gebruik kunnen maken 
van het café. De grote zaal heeft voorin een podium, waar onder andere de toneelvereniging uit Adorp 
jaarlijks gebruik van maakt voor haar uitvoering. Voor feesten en partijen is het mogelijk om de grote 
zaal in tweeën te delen met een schuifwand. Hierdoor biedt de achterruimte de mogelijkheid tot buffet. In 
de kelder is ook een bar gevestigd, waar de mogelijkheid is om verjaardagen te vieren. Regelmatig 
maakt een band gebruik van deze ruimte voor hun repetities. De vergaderzaal is door de beheerders 
verhuurd aan de vereniging ‘Stad en Ommeland’, welke zich bezighouden met weidevogel- en 
ganzengebieden. Café de Burcht is dagelijks geopend vanaf negen uur voor bezoekers.  
 
Stichting Dorpshuis ‘Ubbegaheem’ is eigenaar van het dorpshuis. Dit zorgt ervoor dat de beheerders, 
Jannes en Martha Hovenkamp, niet in dienst van de stichting zijn. Zij zijn reeds 23 jaar actief als 
beheerder. Doordat er geen sprake is van een dienstverband, zijn de beheerders huurplichtig. Dit is de 
afgelopen tien tot vijftien jaar op deze wijze geregeld, voorheen was er sprake van een  
pachtovereenkomst. Echter vonden de beheerders dit nadelig, doordat investeringen die zij deden altijd 
in het bezit van de stichting bleven. Het onderhoud aan het dorpshuis komt voor rekening van de 
stichting, waarbij zij af en toe een donatie doen richting de beheerders, om ook te gebruiken voor 
werkzaamheden aan het gebouw. De beheerders zijn zeer tevreden over deze wijze van beheren, 
omdat zij een eigen invulling kunnen geven aan het dorpshuis, ondanks dat het een dorpshuis is en 
blijft.  
 
De grote zaal biedt met regelmaat ruimte voor feesten en partijen. Een uitzendbureau zorgt dan dat er 
voldoende personeel aanwezig is, vaak zijn dit dezelfde personen die afkomstig zijn uit het dorp. 
Inkomsten die de beheerder naast deze verhuur genereert zijn horecaomzet, cafetariaomzet en verdere 
cateringwerkzaamheden.  
Het dorpshuis heeft in de loop van de jaren wel een andere functie gekregen. Voorheen maakten veelal 
verenigingen gebruik van het dorpshuis, maar dit is teruggelopen. Bijna elke vereniging heeft nu zijn 
eigen accommodatie. Voordat besturen gaan vergaderen komen ze wel met regelmaat dineren. 
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Verenigingen die nog wel regelmatig van het dorpshuis gebruik maken zijn de sjoelvereniging en de 
kaartvereniging. Wekelijks komt de sjoelvereniging op bezoek met acht personen. Omdat het hier om 
een gering aantal personen gaat, betalen zij de helft van de huur, anders kan deze vereniging niet 
rondkomen. De kaartvereniging is verplaatst vanuit de grote zaal naar het café, omdat er dan geen 
huurverplichting is.  
 

 
Foto-impressie Dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd  
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Thesinge, Dorpshuis Trefpunt  
 

Dorpshuis Het Trefpunt is gelegen tegenover de basisschool van Thesinge. Het dorp heeft bijna 700 
inwoners. Het Trefpunt is in 2007 volledig gerenoveerd en uitgebreid. Door het enthousiasme en 
behulpzaamheid van de bewoners van het dorp was het dorpshuis binnen zes maanden geheel 
vernieuwd. Voor de renovatie is samengewerkt met Oving projectontwikkeling. Een architect heeft de 
indeling en de kleurencombinatie voor het dorpshuis bedacht. Er is gekozen voor een combinatie van 
antraciet met oranje; dat zorgt voor een rustige, sfeervolle en moderne uitstraling.  

   
 
Het resultaat is een sfeervol en modern gebouw met veel voorzieningen. Het gebouw heeft een 
verzorgde uitstraling en is smaakvol ingericht. Vanuit de entree komt men binnen in een grote zaal 
inclusief bar en een podium. Vanuit de zaal is er toegang naar een ruim terras zodat de bezoekers bij 
mooi weer buiten kunnen zitten. Het terras is de ideale locatie voor een buffet of barbecue.  
 
De grote zaal biedt plaats aan maximaal 150 personen maar is door de sfeervolle inrichting ook geschikt 
voor een kleine groep mensen. Voor groepen tot twaalf personen is er een aparte vergaderruimte 
beschikbaar. In het dorpshuis is ook de peuterspeelzaal gevestigd. Deze ruimte fungeert in de 
avonduren als ontmoetingsplaats voor de plaatselijke damclub en ook andere kleine verenigingen 
kunnen gebruik maken van deze ruimte. Vanuit de peuterspeelzaal is ook het terras bereikbaar met 
enkele speeltoestellen.  
 
De keuken is standaard ingericht, maar is voorzien van alle voorzieningen zoals een oven en een 
afwasmachine. Voor de bar is een tapvergunning aanwezig.  
 
Het dorpshuis is niet alleen in gebruik bij dorpsbewoners. Het dorpshuis is ook de vaste plek voor een 
wereldwijd congres dat professoren van het UMCG organiseren. Een week lang zijn er vergaderingen in 
het dorpshuis en vinden er excursies plaats, georganiseerd in het Groningse land. Er zijn meerdere 
verenigingen actief in het dorpshuis; voorbeelden hiervan zijn: de damvereniging, de toneelvereniging 
en een dansvereniging.  
 
Het dorpshuis is in eigendom van een stichting. Jan Mollema is de penningmeester van de stichting en 
is tevens de beheerder. De heer Mollema heeft inzicht gegeven in de jaarverslagen en statuten van het 
dorpshuis. Verder heeft hij verteld dat de renovatie veel geld heeft gekost. Ook vanuit de bewoners is 
geld gekomen. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd waaruit geld is gekomen. In totaal is er € 
90.000 opgehaald. Dit bewijst dat de buurtbewoners erg betrokken zijn bij het dorpshuis. 
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Foto-impressie Dorpshuis Het Trefpunt te Thesinge 
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Wirdum, dorpshuis Wirdum  
Dorpshuis Wirdum is gevestigd in een oude pastorie, centraal gelegen in het dorp. Het dorp telt 600 
inwoners. Tot 1962 was de pastorie bewoond. In 1962 was het pand zo vervallen dat er een grote 
renovatie heeft plaats gevonden. Het dorpshuis heeft zich na de renovatie gevestigd in het pand.  

   
  

Tijdens de verbouwing zijn de houten vloeren vervangen door betonnen vloeren. In 2009 is 
het gehele pand aan de binnenkant geschilderd volgens een project in samenwerking met de 
gemeente. Het schildermateriaal is betaald, de arbeidskosten niet.  
 
Het dorpshuis is in bezit van een stichting en draait op basis van vrijwilligers. De inkomsten 
komen uit de bar tijdens verjaardagen en vergaderingen. Voor trouwerijen en begrafenissen 
betalen de gasten; verenigingen betalen een vast bedrag per jaar.  
 
Tijdens openingsuren is de keuken geopend. Er is geprobeerd om er een cafetariafunctie aan 
te geven maar dit liep niet goed. Met name de mensen die in het dorpshuis zitten maken 
gebruik van de keuken. Het dorpshuis beschikt over een nette keuken. Er is één 
vergaderruimte aan de linkerzijde van het pand. Aan de achterzijde is een ingang naar de 
aula/ uitvaartruimte.  
 
Op vrijdagavond is er een soos. Verder maken de biljartvereniging en de toneelvereniging 
veel gebruik van het dorpshuis. Het dorpshuis beschikt over een los podium. Tevens maakt 
de fotoclub gebruik van het dorpshuis om hier foto’s te exposeren.  
 
Het dorpshuis richt zich op veel verschillende doelgroepen. Het dorpshuis richt zich niet op 
kinderen; aangezien er weinig kinderen in het dorp wonen. Verenigingen uit het dorp komen 
naar dorpshuis Wirdum maar ook verengingen van buiten het dorp komen naar het dorpshuis.  

 
 .  
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Foto-impressie dorpshuis Wirdum te Wirdum 
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Zandeweer, Dorpshuis ‘t Klokhoes  
 

Het dorp Zandeweer in gemeente Eemsmond telt 600 inwoners. In het dorp wonen met name 
ouderen. De beheerder van het dorpshuis gaf aan dat de ouderen erg trots zijn dat het 
dorpshuis nog steeds fungeert als een ontmoetingsplaats. 

   
  

Het dorpshuis is een voormalig veilinggebouw waar verschillende kwekers gewassen konden 
veilen. Om dorpsbewoners te herinneren aan deze tijd, hangt er nog een veilingklok in het 
café aan de voorzijde van het dorpshuis. De groene loods is gebruikt als opslagruimte en aan 
de voorzijde van het dorpshuis vond de veiling plaats. In 1976 is het oude veilinggebouw 
opgebouwd tot een dorpshuis. Tegenwoordig fungeert de loods als grote zaal waar 
georganiseerde feesten en partijen plaatsvinden. Ook de toneelvereniging gebruikt deze zaal 
voor uitvoeringen. Verder vinden er grote activiteiten plaats zoals bingo’s en de jongerensoos. 
De grote zaal biedt plaats voor 150 mensen.  
 
De voorzijde van het dorpshuis fungeert op dit moment als café /cafetaria. Hier vinden kleine 
vergaderingen plaats. Ook komt de voetbalvereniging wekelijks de derde helft vieren. Aan het 
café grenst de keuken. Buurtbewoners kunnen op vaste openingstijden snacks halen bij het 
loket van de cafetaria. Voor het schenken van alcoholische dranken is het dorpshuis in het 
bezit van een tapvergunning. In het dorp Zandeweer is geen tweede cafetaria aanwezig.  
Het gebouw grenzend aan de groene loods is een voormalig lagere school. Op dit moment 
fungeert het als peuterspeelzaal en uitvaartruimte. De peuterspeelzaal is tevens in gebruikt 
als condoleanceruimte.  
 
Aangrenzend aan de peuterspeelzaal is een buitenspeelplaats gecreëerd. Op grond van de 
veiligheidsvoorschriften van de brandweer en gemeente is het niet mogelijk om meer dan 
vijftien kleuters te onderwijzen.  
 
Het dorpshuis is een stichting met een vaste beheerder. De stichting is eigenaar van het 
dorpshuis, de beheerder betaald dan ook geen huur. De beheerder is de enige betaalde 
kracht, de overige medewerkers zetten zich in op vrijwillige basis. Het dorpshuis is gelegen 
naast de kerk, er is echter geen samenwerkingsverband met deze kerk.  
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Foto-impressie dorpshuis ’t Klokhoes te Zandeweer 
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Zijldijk, ‘t Fivelhoes  
 
Dorpshuis ’t Fivelhoes is centraal gelegen in het centrum van Zijldijk. Het dorp is gelegen in 
de gemeente Loppersum en telt 241 inwoners. 
 

 

  
  

Het dorpshuis fungeerde vroeger als school. De voorzijde van het pand is hoog. Dit is niet 
handig met betrekking tot geluid en warmte. Het geluid van bijvoorbeeld zangkoren komt niet 
goed over en de warme lucht gaat naar boven. De voorzijde is met name in gebruik door de 
schietvereniging, de sjoelvereniging en de toneelvereniging. In het dorp is geen kroeg 
aanwezig. Het dorpshuis fungeert daarom ook als café. Tevens is er één keer in de maand 
een inloopbuffet. De beheerster maakt deze buffetten zelf en het is altijd weer een verrassing 
wat er op tafel komt. Het dorpshuis is vijf tot zes avonden geopend. Bij drukke avonden krijgt 
de beheerster hulp uit het dorp.  
 
Het dorpshuis is met name in trek bij bewoners uit het dorp maar trekt ook bewoners uit 
andere dorpen. Aan de achterkant van het dorpshuis ligt een speeltuin. Kinderen kunnen te 
allen tijde gebruik maken van deze speeltuin. Op het grasveld naast het gebouw organiseert 
de beheerster één keer per jaar een volleybalwedstrijd. Aan de linkerzijde van het dorpshuis 
bevindt zich een rokershok, voorzien van goede afzuiging en een vergaderzaal. Het zangkoor 
maakt gebruik van de vergaderzaal, het geluid is in deze zaal beter dan het geluid in de 
voorzaal. Tevens is er een kinderverblijf dat ook kan fungeren als opslagruimte en 
uitvaartruimte. Deze zijde van het dorpshuis is voorzien van kunststofkozijnen.  
 
Het dorpshuis is van een stichting, de beheerster huurt het dorpshuis van de stichting. De 
barinkomsten zijn voor de beheerster, hiervan betaalt de beheerster de huur. Tevens 
ontvangt het dorpshuis subsidies. Het onderhoud aan de buitenzijde komt voor rekening van 
de stichting.  
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De kerk in het dorp is gesloten, maar de preekstoel die er nog is, komt mogelijk in de 
vergaderzaal te staan. Er staat een renovatie van de keuken gepland. Tijdens een eerdere 
renovatie zijn er lichtkoepels geplaatst in de keuken. Dit zorgt voor een mooie lichtinval.  

 
Foto-impressie dorpshuis ’t Fivelhoes Zijldijk 
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Bijlage 3 

Beschrijving alternatieve dorpshuizen 

Gemeente Appingedam   
 
Algemene Stichting Welzijn Appingedam ASWA) Burgemeester klauckelaan 16 , 9902 KZ 
Appingedam 
 
Het ASWA is gevestigd in 
een oude school. De twintig 
lokalen die aanwezig zijn in 
het gebouw zijn 
omgebouwd tot ruimtes 
waar verschillende 
verenigingen hun 
activiteiten kunnen 
uitoefenen. Een aantal 
voorbeelden van activiteiten 
die plaats vinden zijn: 
bloemschikken, dansen, 
Neut'n Schait'n, 
klaverjassen, toneel en biljart.  
Het ASWA richt zich op alle inwoners van Appingedam, er wordt niet gekeken naar een 
bepaalde doelgroep. Wel hebben ze verschillende locaties. Het gebouw aan de 
Burgemeester Klauckelaan wordt voornamelijk gebruikt voor activiteiten voor ouderen/ 
senioren. Verder heeft het ASWA nog een gebouw voor een jongere doelgroep. Dit vindt ook 
plaats in een oude school gevestigd aan de Opwierderweg 118 te Appingedam. 1 

  
J.O.C de Hut, Opwierdeweg 118, 9902 RG Appingedam  
 

‘De Hut’ is middags open voor scholieren van 
het voortgezet onderwijs. Op maandag-, 
dinsdag, - donderdag- en vrijdagmiddag zijn de 
deuren geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur. Er 
kan dan gebiljart, gedart, gepoolt en 
getafeltennist worden. Enkele computers met 
internetverbinding zijn aanwezig. ‘De Hut’ wordt 
ook vaak gebruikt als sociale ontmoetingsplek, 
waar jongeren een drankje drinken. ‘De Hut’ zal 
ook 's avonds de deuren openen van 19.00 uur 

tot 21.00 uur. Op maandagavond is er de "Game Night", er kan dan op de Nintendo Wii of de 
Xbox 360 worden gespeeld.  Voor de andere avonden (dinsdag, woensdag, en donderdag) is 
het afhankelijk van de ideeën van de jongeren zelf. Er zijn verschillende mogelijkheden voor 
die avonden zoals zaalvoetbal, breakdance of een andere activiteit. 
 

                                                            
1 www.aswa-appingedam.nl geraadpleegd op; 23 maart 2010 auteur;  
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Gemeente Bedum  
 
Eetcafe Moeke Vaatstra, Boterdiep Westzijde 45,9785 AL Zuidwolde  
 
Dit eetcafé is inmiddels meer dan honderd jaar oud. Gevestigd in dit gebouwtje zijn een 
cafetaria, café, vergaderruimte en aan de buitenzijde is een groot terras. Het is geschikt voor 
het organiseren van verschillende feesten en partijen, ook richt Moeke Vaatstra zich op het 
bedrijfsleven door het beschikbaar stellen van hun ruimte aan verschillende bedrijven. In het 
café zijn regelmatig beginnende bands en DJ’s aanwezig die een extra tint geven aan een 
gezellige weekendborrel. Het is een goedlopend gezellig café waar menig dorpsbewoner een 
bezoek aan brengt.   
Over het onderhoud is een en ander te melden, het gebouw nodigt uit het is van buitenaf al te 
zien dat er binnen een gezellige sfeer hangt. Enig minpunt is het metselwerk, er zijn enkele 
stenen die vervangen dienen te worden. Kozijnen, ramen en deuren zijn in goede staat. Ook 
het schilderwerk (binnen en buiten) is goed.  
 
Trefcentrum Bedum,Professor Mekelstraat 1, 9781 JG Bedum (VVV Bedum)  
 
Opvallend aan dit gebouw zijn het aantal zalen, maar liefst zes zalen telt dit trefcentrum, 
hierbij is de kleinste zaal zo’n veertig vierkante meter, de grootste zaal is tachtig vierkante 
meter. In het trefcentrum zijn op dit moment het plaatselijke koor, muziekcorps en de 
biljartvereniging gevestigd. Opmerkelijk is dat het trefcentrum van baas is gewisseld. Sinds 
dien zijn al meerdere verenigingen elders gehuisvest. Van twee voorbijgangers is informatie 
over de baas, deze zou te commercieel zijn ingesteld en op een te zakelijke manier zijn 
omgegaan met de verenigingen. Eens in de vier weken is er een open avond waarbij mensen 
uit het dorp een borrel komen drinken. 
 
Het onderhoud is keurig, het is net gerestaureerd, van binnen heeft dit trefcentrum een zeer 
nette opstelling. Warme tinten en goed meubilair geven aan dat hier veel aandacht aan wordt 
besteed. Opmerkelijk is wel het verschil met de buitenkant, van buiten worden namelijk vel 
gele en vel blauwe kleuren gebruikt.  
 
Gemeente Delfzijl  
 
Café Lanting,Hoofdstraat 27,9937 PB Meedhuizen, (VVV delfzijl, 2010)  
 
In Meedhuizen staat de kroeg ‘Lanting’. Deze kroeg 
staat in het centrum van Meedhuizen, een dorp van 
ongeveer 400 inwoners. De kroeg bestaat uit drie 
verschillende ruimtes. De kroeg zelf beschikt over 
een bar en een ruimte met tafels, een biljarttafel en 
een dart ruimte. Daarnaast zijn er twee zalen die 
gebruikt worden voor allerlei activiteiten.   
De beheerder van deze kroeg is Steven Wind en 
deze zal ook in de toekomst heb pand in eigendom krijgen.   
 
De kroeg ziet er erg netjes en verzorgt uit. Gevel en kozijnen zijn goed onderhouden en er is 
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weinig achterstallig onderhoud. Met name de twee extra zalen zijn goed onderhouden en 
vrijwel nieuw.  
 
Tien verenigingen zijn aangesloten bij de kroeg. Onder deze verenigingen vallen onder 
andere: ·Zang-, Toneel- (drie stuks), Dart-, biljart-, koorvereniging en een visclub. Daarnaast 
is er elke vrijdag avond een Murphey’s Quiznight (vragenspel), komt de voetbalvereniging 
vaak na afloop wat drinken in de kroeg, is er elke maandag ouderengym en zijn er vele 
toernooien met betrekking tot darten en biljarten. De doelgroep van de kroeg is erg breed, 
met name omdat het gevestigd is in een klein dorp. De leeftijd loopt dat ook erg uiteen. 
(Steven Wind, 2010)  
 
Kerk, Hoofdstraat 6, 9937 PB Meedhuizen, (VVV 
delfzijl, 2010)  
 
Niet ver weg van de kroeg ‘Lanting’ staat de 
Nederlandse Hervormde Kerk. Deze kerk heeft 
geen reguliere kerkdiensten meer en wordt nu 
voor andere doeleinden gebruikt. De voorzitter 
van deze kerk is Peter Mönnichmann. De 
kerk dateert uit 1237 en is onlangs helemaal 
gerenoveerd. De kerk ziet er erg netjes uit 
alhoewel de buitenmuren scheef staan. De 
binnenkant van de kerk heeft nog steeds een 
kerk indeling en beschikt over een orgel. In deze 
kerk worden allerlei activiteiten georganiseerd, 
zoals: expositie van schilderijen, concerten, 
lezingen, toneel, zang, films. Daarnaast is het 
ook mogelijk om huwelijken, doop diensten en 
kerkdiensten te houden.   
 
Op 26 maart, was het openingsweekend van de kerk. In de toekomst zullen er meer 
activiteiten georganiseerd worden. Ook wil het bestuur zich richten op een grotere doelgroep 
en zal het proberen bewoners van omliggende dorpen, of verder weg liggende dorpen, te 
bereiken.  
 
Café stad en lande, Oude Schans 36, 9934 
CS Delfzijl  
 
De oudste kroeg van Delfzijl is: ‘Stad en 
Lande’. De kroeg bestaat uit één ruimte, 
een ruimte met zo’n vijf tafels en een bar, 
met daarnaast een slijterij. In de 
weekeinden komt de jeugd uit Delfzijl en 
omliggende dorpen zoals Spijk en staan ze 
te swingen op Nederlandstalige muziek. 
Door de weeks zijn er vele vaste 
stamgasten. De beheerder van deze kroeg is Kevin Meertens.  
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De kroeg ziet er niet uitnodigend uit. Doordat er redelijk oude gordijnen, voor hingen leek het 
alsof de kroeg gesloten was. Ook het schilderwerk en de gevel zijn verouderd. Binnen is er 
wel moeite gedaan om het gezellig aan te kleden, echter is alles vrij oud.  
De activiteiten die worden georganiseerd in de kroeg zijn; klaverjassen, koppelkaarten en 
sjoelen.  
 
Gemeente Eemsmond  
 
“Rehoboth”, Burchtstraat 6, 9982  AP Uithuizermeeden  
 
In Uithuizermeeden ligt deze mooie 
accommodatie gerund door Dineke 
Wassing. Het ligt aan de rand van het 
centrum en heeft twee grote zalen en 
twee kleine zalen, bij elkaar 150 
zitplaatsen. Wekelijks is de 
accommodatie verhuurd aan de 
muziekschool van maandag tot en met 
donderdag (gitaar, saxofoon, drum, 
piano). Op andere dagen zijn er 
activiteiten als biljartclub, kaart- en 
sjoelclub en toneel. Er is geen specifieke 
doelgroep. Het pand is in eigendom van 
de stichting Rehoboth. De gemeente 
heeft hier tot nu toe geen substantiële 
rol ingespeeld behalve dat het eerst als 
kerk functioneerde. 

 
Gemeente Loppersum  

 
Boerderij Diek’n , Dijkumerweg 2, Zeerijp  
  

Net buiten Zeerijp ligt deze werkelijk 
prachtige accommodatie. Gerund door drie 
vrouwen die dit in privé bezit hebben. De 
accommodatie bestaat uit vijf vertrekken een 
atelier, winkel, groepsverblijf ruimte, 
workshopruimte en camping. Deze 
activiteiten vinden wekelijks plaats te denken 
valt aan wekelijkse meditatie, workshops, 
cursussen, wijnproeverijen, bruiloften, kerk. 

De doelgroep is voor jong en oud, ook richten de vrouwen 
zich op groepen tot en met vijftig personen. Onlangs is er een 
restaurant aangebouwd, hier is van de provincie subsidie voor 
vergekregen. 
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Vita Nova, Heerestraat 39, 9991BE Middelstum 
  
 
In de gemeente Bedum ligt het dorpje Middelstum. In 
Middelstum vinden wij de accommodatie ‘Vita Nova’. 
Deze accommodatie is in eigendom en beheerder van 
de heer Evenhuis. De accommodatie bestaat uit drie 
vertrekken; 180 m2, 400m2 en 800m2 groot. De 
activiteiten zijn een danscafé, zalenverhuur, cafetaria, 
vergadering, voorstellingen. Ook is er eens in de twee 
maand een festival. Ook Vita Nova heeft geen 
specifieke doelgroep. 

 
Gemeente de Marne 
 
Soos the Scrum, Witherenweg 50, 9977 SB Kloosterburen  
 
Deze soos bestaat uit twee ruimten, de eerste ruimte is een grote feestruimte, geschikt voor 
de wat grotere partijen. De andere ruimte is een bar, boven de feestruimte. De feestruimte 
wordt gebruikt voor de partijen en feesten die worden gegeven, de bar wordt wekelijks 
gebruikt als borrellocatie. Opvallend is dat de feesten door veel dorpsbewoners worden 
bezocht, veelal door ouderen. De wekelijkse borrel trekt met name veel jongeren.  
 
Het onderhoud is goed te noemen, met name aan de binnenkant is te zien dat de feestlocatie 
meer een hal is waar bands en partijen spelen. De bar boven is zeer gezellig ingericht, 
muurschilderingen en moderne kunst zijn hiervan het resultaat. De binnenvloer is niet overal 
even goed, meerdere tegels beneden in de feestruimte zijn gescheurd.  

 
Gemeente Ten Boer  
 

Buurhoes, Gaykingastraat 17, 9791 CE Ten Boer
  
In Ten Boer staat het ‘ Buurthoes’ beheerd door 
Kor Mulder. Deze accommodatie staat in het 
hartje van Ten Boer. De accommodatie bestaat 
uit zes vertrekken. Allen +/- 30 m2 groot bij elkaar 
150 zitplaatsen. Verder is er in het centrale deel 
een grote bar en staan er diverse tafels en 
stoelen. Het pand bestaat uit diverse 
scheidingswanden die weggenomen kunnen 
worden. Zonder scheidingswanden biedt het 

plaats voor 800 staanplaatsen. Er zijn verschillende activiteiten zo is het op zaterdag een café tot 
05.00uur. Verder is er een bridge-, klaverjassen-, schaken-, muziek- en toneelvereniging tevens op 
zondag kerkdienst. De doelgroep is van jong tot oud, “8 tot 80” volgens Kor. Het pand is privé bezit, de 
gemeente speelt hier op dit moment geen rol bij de exploitatie. Inzage in de financiële situatie kon bij 
deze accommodatie niet verkregen worden. Vanuit de gemeente is bekend dat het pand eerst als 
school gebruikt is. Daarna als ziekenhuis en nu dat het nu een commercieel bedrijf geworden is. 
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’t Proathoeske  
 
In het idyllische dorpje Lellens waar 
ongeveer negentig mensen wonen, 
staat ’t Proathoeske. Het beheer valt 
onder dorpsvereniging Lellens. Deze 
accommodatie bestaat uit één 
vertrek van 60 m2. Dit geeft plaats 
voor tientallen zitplaatsen. Omdat 
deze accommodatie net een jaar 
open is zijn er nog geen regelmatige 
activiteiten. Er vindt al wel jeu de 
boules plaats, eens in de week. 
Daarnaast is er ruimte voor 
verjaardagen en politieke 
discussieplatformen. Tevens wordt zo nu en dan de accommodatie afgehuurd van een 
trouwerij of andere feestelijke aangelegenheden. De doelgroep is van jong tot oud. De 
eigenaar is de dorpsvereniging Lellens. De Gemeente heeft een subsidie bijgedragen aan dit 
project. 
 
Jeugdsoos The Old Farm, Sportlaan 2, Ten Boer  
 

 
In Ten boer ligt tevens jeugdsoos The Old Farm. Dit 
wordt beheerd door een stichting. De accommodatie 
bestaat uit één vertrek van +/- 150 m2. De capaciteit 
bestaat uit 200 staanplaatsen maar regelmatig is men 
hier met honderd man aanwezig. De activiteiten zijn 
op woensdag voor de jeugd tot en met vijftien jaar. 
Donderdag tot en met zondag is The Old Farm voor 
iedereen geopend. Op zaterdag vinden verschillende 
feesten plaats. Eens in de maand vindt er een 
themafeest plaats. Hierbij vallen jongeren tot en met 
23 jaar onder de doelgroep.  
De accommodatie is in eigendom van een stichting 
en een deel van de activiteiten wordt door gemeente 
gesubsidieerd.  
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Gemeente Winsum 
 
Zalencentrum Concordia, Wier 1, 9953 PK Baflo   
 
In een oud schoolgebouw zit nu 
het ontmoetingscentrum 
Concordia. Verschillende 
verenigingen hebben zich in dit 
gebouw gevestigd, onder meer de 
zangvereniging en 
muziekvereniging. Het gebouw 
bestaat uit twee grote ruimten 
voor ongeveer negentig personen 
en twee vergaderruimten die 
geschikt zijn voor ongeveer tien 
tot vijftien personen. De Kelder 
(jeugdsoos) is hier ook gevestigd, 
zij organiseren elke week een gezellige avond voor de jongeren in dit dorp.  
 
Concordia ziet er wat gesloten uit, het nodigt niet uit om naar binnen te gaan. Over de fysieke 
stand is niets aan te merken. Zowel vloeren, muren, kozijnen, ramen en deuren zagen er 
goed uit. Wel opvallend is de inbraakbeveiligde deur, dit is ons bij andere alternatieve 
dorpshuizen niet opgevallen.  
 
 
Cafe Beuving, Stationsweg 1, 9953 RG Baflo  
 

Café Beuving is een multi-
functioneel ‘gebouw’. Functies 
die hier aanwezig zijn; cafetaria, 
eetcafé en een zalenverhuur. In 
café Beuving worden veel 
activiteiten georganiseerd. Zo 
zijn er in maart op meerdere 
avonden een bandje of DJ 
geweest, worden er jamsessies 
(muzikaal samenspel) 
georganiseerd en zijn de zalen 
in de weekenden vaak in 
gebruik. De zaal is net 

gerestaureerd en doet denken aan een oude boerenschuur, er zijn warme tinten aangebracht 
waardoor de zalen er zeer chique uit zien. Er is plaats voor tachtig personen (tafelopstelling) 
of 150 personen wanneer deze staan. Café Beufing is een goed onderhouden café, ook de 
andere functies die worden uitgeoefend in het gebouw doen dit in een goed onderhouden 
gebouw. Er wordt veel tijd ingestoken wat zich uit in een keurig centrum dat uitnodigt om hier 
een feest te organiseren.  
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Jeugdsoos Eagle, Gebroeders Gootjesstraat 8 , 9953 PW Baflo  
 
De jeugdsociëteit van Baflo 
draagt de naam Eagle, het is 
een sociëteit gelegen naast 
een woonboerderij. De 
jeugdsoos is gestart in 1970, 
nu veertig jaar later biedt het 
nog plaats voor ongeveer 250 
jongeren. Door de weeks zijn 
er met name drinkavonden en 
middagen, in het weekend 
wordt er maandelijks een feest 
georganiseerd, tijdens andere weekenden wordt er gewoon gezellig geborreld.  
 
Opvallend is het slechte onderhoud van deze sociëteit. Alleen aan de buitenkant is al goed te 

zien dat er langere tijd niet aan onderhoud is 
gedaan. Ook binnenin de jeugdsoos is het een 
donker gebouw. De jeugdsoos wordt in de 
komende zomermaanden gerenoveerd waarbij 
het weer een fris uiterlijk zal krijgen, Ook het 
aantal activiteiten moet na deze renovatie weer 
stijgen.  
 
Het Gebouwtje, Tjarda van Starkenborghweg, 
9954 Tinallinge  
 
Tinallinge is een grote wierde. In dit kleine dorp 
staat een Gothische kerk uit 1280, een prachtig 
gebouw en goed onderhouden. Hier tegenover 
staat een klein gebouwtje, vroeger een schooltje 
voor de kinderen, nu doet het dienst als 
dorpshuis. Het bestaat uit een ruimte van 
ongeveer vijftig vierkante meter. Het is een zeer 

slecht onderhouden gebouw, er zijn veel vervangen stenen, slecht voegwerk en door de 
groene uitslag lijkt het al jaren leeg te staan. Er wordt maandelijks vergaderd in het 
gebouwtje, ook vindt er zo af en toe een optreden 
plaats van een jazzband oid. Jongeren worden 
hier niet verwacht, daar de activiteiten alleen 
inspelen op de volwassenen. Het is teleurstellend 
om een gebouw als dit tegenover een prachtige 
kerk te zien staan, plannen voor een restauratie 
zijn er voor dit gebouw nog niet, hopelijk wordt hier 
snel over nagedacht.  
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Discotheek Pub‘ 69, Hoofdstraat 0,16, 9951 AH Winsum  
 
Discotheek Pub‘ 69 is een belangrijk 
trefpunt voor de jeugd van Winsum. 
Elk weekend zijn vele jongeren, ook 
uit omgeving, te vinden in deze 
discotheek. Ook treedt er elke week 
een band of DJ op. Dit maakt het voor 
de jeugd zo aantrekkelijk om hier uit 
te gaan. Mensen op straat herkennen 
dit, hoewel deze discotheek vroeger 
een stuk populairder was is deze 
discotheek weer bezig met een 
opmars. Elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag is de discotheek geopend 
van 22.00 uur tot 02.00 uur 
(donderdag) 03.00 uur (vrijdag) of 
04.00 uur (zaterdag). Entree is 
donderdag en vrijdag gratis. Zaterdag 
is de entree tot 00.30 uur gratis, hierna moet entreegeld (a twee euro) worden betaald.  
 
 
De discotheek is gevestigd in pand dat goed wordt onderhouden. Er zijn wat kleine scheuren 
in het voornamelijk betongestorte gebouw. Ook hier valt het op dat de discotheek zeer goed 
beveiligd is (deurbeveiliging, verzwaarde deuren en camera toezicht). Bij de kozijnen is wat 
bladderende verf aanwezig. 
 
 
Zalenverhuur de Hoogte, Kerkpad  
8, 9951 EP Winsum  
 
Naast de jaarlijkse feesten waar de 
Hoogte om bekend staat 
(koninginnenacht, oud&nieuw en de 
nacht van Winsum). Organiseert de 
Hoogte ook feesten en partijen voor 
particulieren, dit tot maximaal 250 
personen. De Hoogte bestaat uit 
twee zalen, de eerste zaal biedt 
plaats voor 200 personen, de 
andere zaal biedt plaats aan vijftig 
personen. De kleinste zaal doet in 
het weekend ook dienst als gezellig 
borrelcafé voor de dorpsbewoners.  
Het onderhoud van dit gebouw is 
goed te noemen. Wel zit er één 
grote scheur aan de buitenkant, waarschijnlijk bij een wat nieuwe aanbouw welke niet goed in 
verbinding is gebracht met de eerste bouw.  
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De Pluu, Hoofdstraat 3, 9950 AB Winsum  
 
Jeugdsoos de Pluu is gevestigd in een zeer mooi oud pand aan het water in het centrum van 
Winsum. Elke vrijdagavond en zaterdagavond (22.00 uur tot 02.00 uur) wordt hier gezellig 
geborreld met vele jongeren. Zo’n vijftien tot twintig vrijwilligers zetten zich in voor deze 
jeugdsoos, de 
leeftijd varieert van 
vijftien tot 
vijfentwintig jaar. 
Elke laatste 
zaterdagavond 
wordt er een 
themavond 
gehouden. Ook 
organiseert de 
Pluu vaak een 
open podium en 
nodigen zij band 
uit om te komen 
spelen. Een goed initiatief van en door de jongeren uit Winsum.   
 
Het pand is zo’n tien jaar geleden gerenoveerd, Dit is duidelijk te zien, het pand ziet er qua 
onderhoud goed uit, wel zijn de muren aan de buitenkant iets smerig, Opvallend is de oude 
herendeur die als toegangsdeur dient. Ook deze is gerenoveerd, zeer goede afwerking en 
goed gebruik van materialen.  
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