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BESTUURSVERGADERING 13 MAART 2018  
 

DE ELSER BUURTKAMER  
 

GESPREK MET INITIATIEFNEMERS HANNEKE WEMER EN JAKKELIEN BROUWER   
 

 
Aanwezige bestuursleden: Jakob Ploeg, Wilmien de Boer, Paul de Bruijn, Aad Oudshoorn en Lowie van 
Nieuwenhoven. 
 
Gesprek 
Het gesprek met de initiatiefnemers van de Elser Buurtkamer Hanneke Wemer en Jakelien Brouwer wordt 
gehouden op initiatief van Plaatselijk Belang Elsloo en Tronde en is onderdeel van onze maandelijkse 
bestuursvergadering. Jakob heet onze gasten welkom en stelt voor om voor het gesprek drie kwartier uit te 
trekken. Hij bedankt Hanneke en Jakelien voor hun inzet die aansluit op de maatschappelijke ontwikkelingen 
waarbij oudere mensen langer thuis wonen. Ook elders in de Gemeente (Oldeberkoop) vinden vergelijkbare 
activiteiten plaats. Uiteraard zijn wij als bestuur van PB heel benieuwd hoe de ervaringen met de Elser 
Buurtkamer het afgelopen jaar geweest zijn. Verder zijn wij benieuwd naar het vervolg.  
 
Financiën 
Uit het Fonds Ooststellingwerf ontvingen de initiatiefnemers in 2017 3.458,-. Daarnaast ontvingen zij een 
start subsidie uit de dorpenpot maatschappelijke activiteiten van 650,-. Een gedeelte van dat bedrag is 
besteed aan de inrichting van het Elser Praothuus, waar de bijeenkomsten van de Elser Buurtkamer 
wekelijks plaatsvinden. Verder werd van dat bedrag een transportstoel gekocht. (kosten 250,-) De financiën 
van de Elser Buurtkamer lopen via de administratie van Plaatselijk Belang en worden toegelicht bij de ALV 
van Plaatselijk Belang. Die regeling wordt door de initiatiefnemers als praktisch ervaren. De deelnemers aan 
activiteiten betalen een kleine bijdrage van 2,50 per keer.  
 
Locatie  

Het Elser Praothuus waar de activiteiten worden gehouden wordt 
gehuurd van eigenaar SVAE. Dat is de Stichting die ook eigenaar 
is van dorpshuis/eetcafé ’t Anker en die bestuurd wordt door 
vertegenwoordigers van dorpsverenigingen. De accommodatie is 
een containergebouw dat in principe alleen gebruikt wordt voor 
activiteiten waarvoor in  ’t Anker geen plaats is.  
 
De ruimte is door de initiatiefnemers van de buurtkamer een stuk 
gezelliger ingericht, mede door het plaatsen van door de 
deelnemers zelfgemaakte werkstukken. De locatie waar de 
activiteiten worden georganiseerd wordt mede daardoor als 
positief beoordeeld. De ‘drukte’ van de nabij gelegen basisschool 

wordt niet als storend ervaren.  
 
De ruimte is goed te verwarmen en in de zomermaanden waarin de temperatuur in het Elser Praothuus tot 
grote hoogte kan oplopen is de buurtkamer gesloten. De akoestiek heeft niet tot klachten geleid. Het 
ontbreken van internet en betere vergaderfaciliteiten (beamer/projectiescherm/whiteboard) werden het 
afgelopen jaar niet als een gemis ervaren maar lijken wel mogelijkheden te kunnen bieden voor nieuwe 
activiteiten. (presentaties/computercursussen) 
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Activiteiten 
 
Aan de activiteiten doen structureel een stuk of 5 dames mee. Het feit dat er in 
Elsloo al verschillende andere initiatieven zijn waar ouderen aan deel kunnen 
nemen (breicafé, eetcafé, koersbal, ouderensoos) maakt het voor de 
initiatiefnemers lastig om originele activiteiten te bedenken. Zij willen daarbij 
niet onder de duiven van de organisatoren van die andere activiteiten schieten. 
De groep deelnemers is te klein om te splitsen in verschillende werk- en 
interessegroepjes. Kennis en ervaring voor de opzet van activiteiten moet je 
opbouwen en dat kost veel tijd. Een pilot van een jaar is daarom eigenlijk te 
kort.  
 
 
  
Publiciteit 
De Buurtkamer timmert nog niet erg aan de weg. De initiatiefnemers realiseren zich dat, maar het ontbreekt 
hun aan tijd om daar meer werk van te maken. Een van de aandachtspunten is dat de Elser Buurkamer niet 
alleen bestemd is voor ouderen. Ook aan de beschikbaarheid van de duofiets zou meer publiciteit kunnen 
worden gegeven mede om de valse schaamte weg te nemen die er bij dorpsbewoners nog altijd lijkt te 
bestaan.  
 
 
Toekomst 

De pilot buurtkamer duurde in principe één jaar. De 
buurtkamer zal ook in het verenigingsjaar 2018-2019 
geopend zijn. Er zijn voor dat jaar nog financiële reserves.  
 
De initiatiefnemers hebben wel hun twijfels over de 
organisatie op langere termijn. Daarvoor moet er meer 
draagvlak komen in het dorp, met meer vrijwilligers die bereid 
zijn een actieve bijdrage te leveren.  
 
 

 
 
Afsluiting  
Jakob bedankt Jakelien en Hanneke voor hun komst. Wij zijn onder de indruk van hun inzet. Jakob biedt 
binnen de mogelijkheden van PB steun aan waar mogelijk. Fonds Ooststellingwerf 2 lijkt voor dit soort 
nieuwe ontwikkelingen ook concrete mogelijkheden te gaan bieden.    
 
 
 
Elsloo, 25 maart 2018 
Gespreksverslag geschreven door A. Oudshoorn  
 
 
 
 


