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Uitwerking dorpsgesprek Appelscha 28 januari 2019 
 

 3 thema’s 4 groepen 

1.  Plekken en activiteiten voor kinderen en jongeren Nelleke Flink (gem) 

2.  Meer leven in de brouwerij!  
(activiteiten / samen dingen doen / evenementen) 

Henk Dekker (scala) 

3.  Naar elkaar omzien / elkaar ontmoeten 
 

Inge Nielsen (gbt) 

Esther van Lierop (gem) 

 
Thema 2 Meer leven in de brouwerij 
 
Groep Henk 
 
De kaartjes laten 6 subthema’s zien: 
 
1. Activiteiten 
2. Ontmoetingsruimte 
3. PR/communicatie 
4. Omzien naar elkaar 
5. Winkels / openbare ruimte 
6. Ouderen en Jongeren 
 

1. Activiteiten 

Muziekfestival i.s.w.m. markt op zondag bv 

Schildersclubje 

Activiteiten organiseren / ontmoeting 

Speeltuin 

Meer activiteiten op de boerestreek, vaart en winkelboelevaar 

Film – muziek 

Willen we ons nog verbinden? 

 

2. Ontmoetingsruimte 

Buurthuis straalt uit: is voor iedereen – vrije instuif 

Ruimte is er wel: Riemsoord / compagnonshaven 

Dorpshuis / Ontmoetingsplek 

1 centraal punt voor jong en oud 
Niet alleen voor spelletjes ook voor cursussen oid knutselen 

Dorpshuis, vrije inloop / Café + activiteiten zoals film / internetcafé 

Buurthuis 

Werkplaats combi ontmoeten – kennis delen, elkaar inspireren 

Dorpshuis voor oud en jong 

Centraal gelegen ontmoetingsruimte 

Ontmoetingsplek ‘laagdrempelig’ Van daar uit activiteiten: spel, sport, toneel, muziek 

Plek voor mantelzorger + client – ontmoeting + eventueel elkaar ondersteunen 

Professionele ondersteuning bij ontmoeting organiseren 
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Belangrijk : 
- PR 
- Hoogte bijdrage 
- Doel 
- Instelling van de mensen 

 
 

3. PR / communicatie 

Ga een keer in de week bij de Tip (VVV) langs om te kijken wat er te doen is in het dorp – online 

Communicatie 

Facebook ideeënbus voor het dorp 

Begin van het seizoen Programmaboekje huis aan huis 

 

4. Omzien naar elkaar 

Apotheek vraagt of iemand ook bezoek wil 

Buurtapp voor boodschappen / apotheek 

 

5. Winkels / openbare ruimte 

Dorp gezelliger met bloembakken 

Middenstand stimuleren winkelcentrum 

Kansen, nieuwe ideeen, wat ontwikkelen 

 

6. Ouderen en jongeren 

Ouderen / jongeren 

Oud en jong bij elkaar 

 
 

Thema 3 Naar elkaar omzien / elkaar ontmoeten 
 
Groep Esther  
De kaartjes leverden vier subthema’s op: 

1. Inventariseren wat er allemaal is 
2. Jong en oud samenbrengen 
3. Ontmoetingsruimte 
4. Ouderen en eenzaamheid 

 
Inwoners gaven aan best wat te willen organiseren of bv doen voor ouderen, maar er is eerst vooral 
inzicht nodig in wat er allemaal als is 
 

1. Inventariseren wat er allemaal is 

Zie bv Austerlitzzorgt.nl als tip 

Inventariseren wat er is 

Verbindingen maken (tussen initiatieven) 

Overzicht krijgen over initiatieven (welke organisatie doet wat) 

Centrale waar men lid van kan zijn, waar vraag + aanbod bij elkaar komt van hulpvragers + 
vrijwilligerhulpbieders op het gebied van ritten rijden, hulp met internet, samen eten, samen 
bewegen, samen uit 
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Wat willen we zelf doen? 

? 

 
 

2. Jong en oud samenbrengen 

Jeugd met goede doelen iets laten doen 

Volkstuintje voor jong en oud 

Meer naar elkaar omzien jong en oud 

Sport- en speldagen 

Tuintje – grond – mensen die de jeugd begeleiden – jeugd via scholen 

Ouderen + jeugd iets samen doen 

Ontmoetingsruimte jeugd en ouderen 

Wat willen we zelf doen? 

? 

 

3. Ontmoetingsruimte 

Ruimte : Gemeente faciliteert. bv Leegstaande winkelruimte als ‘samenkomen’ ruimte voor 
bewoners.  

Dorpshuis 

Ontmoetingsruimte creëren 

Een ruimte 

Ontmoetingsruimte jeugd en ouderen 

Boerestreek terug, iets meer terug van vroeger – activiteit op centrale plek 

Wat willen we zelf doen? 

De ruimte helpen inrichten/bouwen/verbouwen + beheren 

Muzikaal ontmoeten 

Activiteiten / bijeenkomsten in de bibliotheek, zoals lezingen, discussie over belangrijke onderwerpen 

Leesclub oprichten in de bibliotheek 

Lezing organiseren 

 

4. Ouderen en eenzaamheid 

Ouderen consulent (coordineert bezoek) 

Eenzaamheid (onder ouderen) Hoe uit isolement te halen 

Cohesie in de wijk 

Wat willen we zelf doen? 

Signaleren 

Telefooncirkel 

Bezoek ouderen 

Mensen vervoeren, voorlezen, bezoeken 

Taxi rijden voor bezoek 

Eén avond per week beschikbaar zijn voor wat er nodig is (vervoer, voorlezen, o.i.d.) 
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Groep Inge 
 
Flap: 
1. Centrale plek voor iedereen van jong tot oud. Met georganiseerd programma 

 Cursussen (wie kan cursus aanbieden? – bv inwoner die goed kan schilderen) 

 Eetclub 

 Taalles 

 Boekenclub 

 Praatcafé 

 Spelletjesgroep 
NB Goed weten waar behoefte aan is. Dat eerst inventariseren 
NB Bij vervolgafspraak Scala aanwezig! 

 
2. Voor ouderen is er al groot aanbod, maar bij veel mensen niet bekend 

PR -> Hoe beter bekend maken? Bv Social Media, plattegrond, fluer 
 
De kaartjes zijn op te delen in de volgende subthema’s: 
1. PR – activiteiten bekend maken 
2. Ouderen / eenzaamheid / omzien 
3. Ontmoetingsplek met programma 
4. Activiteiten 
5. Verkeer / openbare ruimte 
 

1. PR – activiteiten bekend maken 

PR Het staat in de krant, maar mensen weten het niet. Hoe bereik vergroten? 

Social media - Flyer 

Activiteiten plattegrond  - tekening (2 stip) 

PR 

Er zijn voor ouderen veel activiteiten – bekend maken! (plattegrond)– iedereen welkom  

PR Creativiteitscentrum – Onderzoek hoeveel vraag er naar is? 

 

2. Ouderen / eenzaamheid / omzien 

Hulp – eenzaamheid - omzien 

Iets voor eenzame ouderen doen 

Eenzaamheid bestrijden / zieken bezoeken (1 stip) 

Aanpak eenzaamheid 
- Echt naar mensen toe 
- Zonnebloem bezoekt mensen. Horen het via via 
- Apotheek. Mensen kunnen aangeven dat ze een bezoekje willen 

Eenzaamheid voorkomen (2 stip) 

Noaberschap 

Mantelzorgers en ouderen elkaar ontlasten 

Elkaar een beetje in de gaten houden, sociale controle (2 stip) 

Huisbezoek bij ouderen 

Als ouderen zich aanmelden voor een activiteit dan wordt vervoer geregeld 

Burenhulp app. – inclusief van elkaar lenen 
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Buurtapp (per straat, buurt) voor boodschap (2 stip) 

 
 

3.  Ontmoetingsplek met programma 

Ondersteuning (aanmoediging) bij het opzetten van een koffiekamer (ontmoetingsruimte) op een 
manier die belangstelling trekt. (zonder aanmoediging en programma zal het niet lukken) 

Ontmoetingsplek voor gesprekken (1 stip) 

Een ontmoetingscentrum waar (vooral) oudere mensen hulp kunnen delen 

Creativiteitplek zoals Harambe (8 stip) 

Centrale plek. Niet alles verspreiden (8 stip) 

Nodig bij ontmoeting: programma georganiseerd, bv cursus – mensen vinden elkaar 

Georganiseerde plek. Met programma! Bv cursus (3 stip) 

Zorgcentrum is bestaande ontmoetingsplek. Niet bekend bij iedereen (5 stip) 

Ontmoetingsplek  

Waar ligt het aan? Te duur? 

Praatcafe Riemsoord – Compagnonshaven / Holten Klinte (4 stip) 

 

4. Activiteiten 

Jongere groep zoekt ook leuke dingen 

Spelletjesmiddag 

Samen knutselen bv kaarten maken enz 

Samen eten op vrijdagavond + spelletje (1 stip) 

Een morgen koffie drinken 

Boekenclub (ook ruilen) 

Wandelclub – om ste beurten een route maken 

Eetgroep bv 1x per maand 

Meer sport 

Kookclub oprichten (3 stip) 

Aansluiten bij bestaande initiatieven bv vrouwen van nu 

Meer mensen uitnodigingen voor taallessen groep Nederlands Scala (3 stip) 

Vrouwen van nu. Activiteiten voor vrouwen (1 stip) 

Hele dorp gezamenlijk vlaggen bij bijzondere gelegenheden 

A.E.D. ondersteuning. M.n. beheer – dus hartveiliger Appelscha 

Gezamenlijkheid in organisaties, die bijna hetzelfde doen, samenwerking dus. 

 
 

5. Verkeer / Openbare ruimte 

Verkeer van rechts vanaf parkeerterrein de winkels 

Weleens snelheidscontrole 30 km langs de vaart 

Meer snelheidskontrole (5 stip) 

Verandering van de verkeersheuvels; andere vorm verkeersremmers; veiliger Appelscha 

Winkelcentrum gezelliger 

Boerestreek open plekken 
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Groep Nelleke 
 
Flap: 
Activiteiten voor Jongeren 
Veel activiteiten verdwijnen uit Appelscha, bijvoorbeeld de Dolle Nacht. Dit komt door 
geluidsoverlast en vandalisme in de buurt. Dit zou kunnen worden beperkt door beter toezicht op 
alcoholgebruik.  
 

1. Activiteiten voor jongeren 

Pannakooi: waar is dit mogelijk? 

Speeltuin(tjes) voor alle leeftijden: opknappen van verouderde speeltuinen en nieuwe speeltuinen 
bij de nieuwbouwlocaties en op de Boerenstreek. Deze laatste zal daardoor weer winnen aan 
levendigheid. 

Kinderboerderij (bijvoorbeeld bij het Bezoekerscentrum) 

Vaker (alcohol-vrije) dansavonden voor jongeren van 12 tot 16 jaar 

Filmavonden voor jong en oud, bijvoorbeeld in het Openluchttheater 

 
 

Onderwerpen op sticky wall 

Pannakooi 

Speeltuin(tjes) voor alle leeftijden 

Kinderboerderij (bijvoorbeeld bij het Bezoekerscentrum) 

Vaker (alcohol-vrije) dansavonden voor jongeren van 12 tot 16 jaar met betaalbare hapjes en 
drankjes 

Filmavonden voor jong en oud, bijvoorbeeld in het Openluchttheater 

Een plaats voor bandjes (geen DJ in een club) 

Uitlaatplek voor honden (zodat die niet in de speeltuintjes worden uitgelaten) 

Inloopgelegenheid voor alle leeftijden met activiteiten (spelletjes, huiswerkbegeleiding e.d.) 

Ontmoetingsplek buiten: picknickplek of speeltuintje 

Uitbreiding Appletown van 1X naar 2X per maand 

Schooltuin 

Ruimte voor jeugd vanaf 15 jaar  

Dorpshuis: een pand waar mensen samen kunnen komen (ouderen en jongeren) 

 
 
 
 


