
 

 
Nieuwsflits maart 2018 
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Dorpen en initiatieven 

 

‘Langer’ thuis in eigen dorp 

De Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek (Fryslân) 

ToekomstWonen.nu is een initiatief van de verenigingen van Plaatselijk Belang van de dorpen De 
Hoeve, Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oosterstreek. 
Het doel van ToekomstWonen.nu is dat (toekomstige) senioren anticiperen op het ouder worden en 
op tijd oplossingen zoeken en maatregelen nemen om veilig en comfortabel in eigen huis en dorp te 
kunnen blijven wonen. Het motto is: “Langer thuis in eigen dorp”. 
 
Lees ook het interview met Trijntje Köhler en Eddy Lania over het programma 
ToekomstWonen.nu richt zich op (toekomstige) senioren in dorp 
 

Lees meer  
 

Dorpstuin Hurdegaryp: Update maart 2018  
Hurdegaryp (Fryslân)  

Het eerste zaad voor dit nieuwe teeltjaar zit in de dorpstuin grond: postelein, spinazie en radijs. En er 
volgt natuurlijk nog veel meer. Uien en aardappelen liggen al klaar om gepoot te worden. 
 
Verder gebeurde er van alles de afgelopen maand. Verschillende tuindelen zijn klaar gemaakt voor 
het zaai- en pootgoed. De paden liggen er mooi bij, voorzien van verse houtsnippers. Het vlechten 
van het prieel vorderde dankzij de wilgensnoei op andere plekken in het dorp. En er is een nieuwe 
aanwinst: een zelfgebouwd composttoilet. Gemaakt door de vaste timmermannen van de tuin. 

Lees meer  

 

Cradle to Cradle MFC 
Rottevalle (Fryslân) 

In Rottevalle zijn begin 2017 de deuren open gegaan van MFC It Werflân. Een MFC  dat is gebouwd 
volgens uitgangspunten van Cradle to cradle (C2C). Deze uitgangspunten zijn zowel terug te zien in 
de manier van bouwen en inrichting als in het proces van de bouw. Er was grote betrokkenheid 
vanuit het dorp en veel inbreng door de inwoners. 
 

Lees meer  
 

 

Kledingruilcafé 
Overveen (Noord-Holland) 

Vereniging DuurzaamOverveen is een groeiend netwerk van bewoners die zich willen inzetten voor 
het verduurzamen van het dorp.  
Vrijwilligers van Duurzaam Overveen organiseren 2x per jaar een Kledingruilcafé voor vrouwen. 
In het Haarlems Dagblad is een artikel verschenen over dit initiatief. 
 

Lees meer (via Haarlemsdagblad.nl) 

https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/toekomstwonen-nu-richt-zich-op-toekomstige-senioren-in-dorp
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan/de-hoeve-oldeholtpade-nijeholtpade-en-oosterstreek/initiatieven/langer-thuis-in-eigen-dorp
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan/hurdegaryp/initiatieven/dorpstuin-hurdegaryp-update-maart-2018
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan/rottevalle/initiatieven/cradle-to-cradle-mfc
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/noord-holland/overveen/initiatieven/duurzaam-overveen
https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlem-eo/kleding-ruilen-plaats-van-weggooien-overveen


Uitgelicht 
 
 
Provincie Limburg ondersteunt lokale energiecoöperaties 
Op de website van de Provincie Limburg staat een interessant bericht voor Limburgse 
energiecoöperaties: 

“De Provincie wil lokale energiecoöperaties graag ondersteunen om meer energieprojecten 

tot uitvoering te laten komen. Niet alleen helpt dit de samenleving bij het versnellen van de 

energietransitie, maar energiecoöperaties dragen ook stevig bij aan de lokale economie en 

maatschappelijke cohesie. Per coöperatie stelt de Provincie een subsidie van maximaal  

€ 20.000,- beschikbaar.“ 

 

Lees meer (via Provincie Limburg) 

 

40 voedselbos-initiatieven in Noord-Nederland op de kaart gezet  

 

De vragenlijst voor en over voedselbos-initiatieven van de Noord-Nederlandse natuur- en 

milieufederaties heeft 40 voedselbossen op de kaart gezet. Dat blijkt uit de resultaten van de 

vragenlijst, die de drie Noord-Nederlandse natuur- en milieufederaties begin maart uitzetten. De 

kaart met de ruim 40 voedselbossen is nog niet uitputtend, de voedselbossen uit bijvoorbeeld 

Leeuwarden en Makkum zijn (nog) niet weergeven op de kaart. Met ruim 90 respondenten biedt 

het echter een schat aan informatie om de Werkplaats Voedselbossen verder in te richten. 

 

Lees meer (via Friese Milieu Federatie) 

 

 

Grote belangstelling voor het bezoeken van een gasloze woning 

Duurzame koplopers openen hun deuren tijdens een thematour 

 

Gastvrije huiseigenaren vertellen hun ervaringen met energiebesparende maatregelen tijdens 

een thematour. Er is een enorme belangstelling voor de waardevolle verhalen die worden 

gedeeld over gasloos wonen, warmtepomp, isoleren of het realiseren van een Nul-op-de-Meter 

woning. Veel thematours zijn in een korte tijd helemaal volgeboekt. De komende periode zijn er in 

Fryslân, Drenthe en Noord-Brabant en mogelijk in andere provincies nog tientallen thematours te 

bezoeken. 

 

Lees meer  

 
 
 

 

 

 

https://www.limburg.nl/actueel/nieuws/nieuwsberichten/2018/maart/provincie/
https://www.friesemilieufederatie.nl/nieuws/40-voedselbos-initiatieven-in-noord-nederland/
http://groningerdorpen.nl/nieuws/grote-opkomst-lancering-netwerk-zorgzame-dorpen-groningen/


Activiteiten 

 

22 april 2018: Landelijke zaaidag  

“We (Pim Lemmers van Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting) roepen  voor het vierde jaar: 

particulieren, gemeenten, agrariërs, scholen en andere grondbezitters op om bloemstroken aan 

te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat. Ook in 2017 werd in allerlei 

nieuwsberichten duidelijk dat bijen en andere insecten bedreigd worden. Door het voedselaanbod 

te verhogen kunt u uw bijdrage leveren.” 

Lees meer (via bijenlint.nl) 

 

17 april 2018:  Doarpswurk Regiobijeenkomst NO Fryslân 

Komt u ook dinsdag 17 april van 17.30-21.00 uur in Burdaard? 

 

Op deze bijeenkomst wisselen we ervaringen en praktische informatie met elkaar uit als 

bestuurders van dorpsbelangen en dorpshuizen. U kunt meedoen met twee workshops over 

verschillende actuele onderwerpen zoals wonen in het dorp, het maken van een dorpsvisie, 

duurzaamheid, het toekomstbestendig maken van het dorpshuis en subsidiemogelijkheden voor 

ver- of nieuwbouw van dorpshuis of MFC. 

 

Waarom deze bijeenkomst? Doarpswurk ondersteunt en adviseert dorpshuizen, dorpsbelangen 

en burgerinitiatieven. We willen graag geworteld zijn in de regio’s van Fryslân. Verder merken we 

dat bestuurders van dorpshuizen en dorpsbelangen graag ideeën willen uitwisselen. En natuurlijk 

kunt u tijdens deze avond ook één van onze adviseurs aanschieten. We organiseren dit jaar vier 

regiobijeenkomsten om elkaar te ontmoeten. De eerste is op dinsdag 17 april in Burdaard. 

 

Lees meer (via NLdoet) 

 

 

Diverse workshops via de KNHM 

De KNHM biedt verschillende gratis workshops aan voor (buurt) initiatieven zoals: 

- Fondsenwerving 

- Pitchen & storytelling  

- Mobiliseren & binden van vrijwilligers 

- Plan van aanpak   

- Introductie social media  

- Filmpje maken  

- Speeltuin en groenplekken 

Bekijk hier alle workshops bij u in de buurt 

 

 

https://www.bijenlint.nl/acties/overzicht-acties/landelijke-zaaidag-2018
https://www.nldoet.nl/over-nldoet
http://www.knhm.nl/Inspiratie/agenda+internet+extern/default.aspx


Nieuws van onze Steunpunten en Themagroepen 

 

Inspiratiebijeenkomst Zorgzame Dorpen: wat heeft u gemist? 
Netwerk Zorgzame Dorpen Fryslân  

Doel van de bijeenkomst is om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en 
elkaar vooral ook te inspireren! Via Netwerk Zorgzame Dorpen worden Zorginitiatieven bekend 
gemaakt en kan er verbinding worden gelegd. Op deze wijze faciliteert Doarpswurk Netwerk 
Zorgzame Dorpen de dorpen en hoeft het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden te worden. Na een 
gezellig uurtje met soep en een broodje starten de presentaties. 

Presentatie Cees Hesse Naobuur Vledder 

Vledder is een dorp in Drenthe van 1900 inwoners. De ambitie is om een zelfstandig dorp te worden. 
De hoofdvraag van het project was: hoe kunnen we de sociale zorgstructuur verbeteren? 

Presentatie Tirza van Axel Wallenburg 

Tirza is een zorgcoöperatie in de Trynwâlden (6.640 inwoners) die wil zorgen voor zorg. 
De reden om een zorgcoöperatie op te zetten zijn in grote lijnen hetzelfde als die van Naobuur 
Vledder, onder andere dat mensen langer thuis moeten en willen blijven wonen. 
De vragen en zorgen van de inwoners hebben centraal gestaan bij de vorming van een 
zorgcoöperatie. 

Presentatie Rika de Jong – Zorgcoach Tirza 

Trynwâlden is bekend geworden met de Omtinkers. Deze zijn echter allemaal wegbezuinigd. 
De zorgcoach is in principe aanvullend op het werk van het dorpenteam. Een belangrijk deel is 
mensen wegwijs maken in zorgland. Je kunt kijken met de inwoners waar ze het beste gebruik van 
kunnen maken. 

Lees het hele verslag op de website van Doarpswurk. 

De presentaties kunt u ook downloaden via de bovenstaande link. 

 

https://www.doarpswurk.frl/inspiratiebijeenkomst-zorgzame-dorpen-wat-heeft-u-gemist/

