
De wekelijkse zangclub, het maandelijkse biljartkampioenschap of de jaarlijkse 
toneeluitvoering. Het dorpshuis is van oudsher dé plek waar dorpsbewoners elkaar treffen. 

Maar is dat anno 2020 niet een beetje een achterhaald concept, zo’n plaatselijke 
ontmoetingsplek? “Nee”, is het heldere antwoord van drie fanatieke dorpen die zich met 

hart en ziel inzetten voor hun dorpshuis. “It doarpshûs foarmet de ferbining yn ús mienskip.”

Buurtwinkels die verdwijnen, kroegen die de deuren sluiten, 
verenigingen die de handdoek in de ring gooien en kleine 
plattelandsscholen die fuseren. Vergelijk een dorp van vijftig 
jaar geleden met een dorp anno 2020 en de verschillen zijn 
groot. Steeds vaker verliezen kleinere dorpen hun faciliteiten en 
moeten inwoners voor hun dagelijkse boodschappen en hobby’s 
uitwijken naar grotere omliggende steden. Wat blijft zijn de 
kerk en het dorpshuis. 

HOE DE HAZEN LOPEN
“Fryslân telt nog zo’n 250 dorpshuizen”, vertelt Titus Sijmon-
sma van Stichting Doarpswurk. Op een totaal van ruim 400 
Friese dorpen is dat een knappe score. Zeker in kleine dorpen 
vormt het dorpshuis de spil in het sociale leven. Vandaar dat 
Doarpswurk zich sterk maakt voor het behouden en initiëren 
van dorpshuizen in Fryslân. “Wij zijn voor dorpen een vraag-
baak op het gebied van financiering, ondersteuning en advies”, 
knikt Titus. “We weten hoe de hazen lopen en kunnen vrijwil-
ligers, initiatiefnemers en werkgroepen de weg wijzen naar de 
juiste overheidsinstanties, subsidieverstrekkers en partners.”

Op de vraag of een dorpshuis nog wel van deze tijd is, hoeft 
Titus niet lang na te denken. “Ik durf wel te stellen dat een 
dorpshuis het goud is van de samenleving. Waar er geen ont-
moetingscentrum is in een wijk of dorp, daar verdort het men-
selijk contact. Een dorpshuis is essentieel voor ‘sociale cohesie 
bevorderende activiteiten’, zoals wij dat in jargon noemen. 
Ook anno 2020 zijn dorpshuizen nog altijd springlevend.”

“Dorpshuizen 
zijn het goud van 

onze samenleving”

Wat doet Doarpswurk?
Doarpswurk ondersteunt en stimuleert initiatieven van onderop 
die de leefbaarheid binnen de Friese gemeenschap versterken. 
Het ‘doarpswurk’ is vrijwilligers in hun kracht zetten voor een 
goede en gezonde toekomst voor hun leefomgeving. 
Doarpswurk beoogt de sociale cohesie, zelfsturing en het 
sociaal-ondernemerschap van de Friese gemeenschap te 
behouden en te versterken. De verantwoordelijkheid en het 
eigenaarschap liggen bij de gemeenschap zelf. Doarpswurk 
levert een zichtbare bijdrage aan duurzame ontwikkeling en 
leefbaarheid binnen de Friese gemeenschap en werkt daarbij 
nauw samen met andere netwerkpartners.

MIENSKIP



Een dorpshuis voor alle verenigingen in het dorp: dat is ook exact de 
wens van Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum. “Het huidige dorpshuis 
It Waed uit de jaren ‘70 voldoet niet langer aan de wensen”, vertelt 
voorzitter Jelle Jan Wissmann. “Vandaar dat we hard werken aan een nieuwe 
MFA (Multifunctionele Accomodatie), waar iedereen een plek krijgt.”

Het idee voor een nieuwe MFA leeft al meer dan tien jaar binnen beide tweelingdorpen. Onlangs kwamen de plannen echter 
in een stroomversnelling toen de gemeente Waadhoeke in november groen licht gaf voor de realisatie van het nieuwe gebouw 
en met het benodigde budget over de brug kwam. “We moeten nu zelf nog een bedrag bij elkaar zien te krijgen met diverse 
acties, maar ik ben ervan overtuigd dat dit gaat lukken”, knikt de voorzitter enthousiast.

Opvallende partner in het plan voor de nieuwe MFA is de kerk, die gebruik wil maken van diverse ruimtes voor 
vergaderingen en bijeenkomsten. “Sinds de kerk meedoet aan dit plan, maken we echt meters”, merkt Jelle Jan op. “De kerk 
wil midden in de gemeenschap staan en geeft daar op deze manier invulling aan. Veel mensen ervaren bij een bezoek aan de 
kerk toch een zekere drempel. Die nemen we nu weg door de kerk een plekje in de MFA te geven. Zo wordt het dorpshuis 
van en voor iedereen.”

Van de plaatselijke eetclub tot de judovereniging: jong en 
oud krijgt een plek in het nieuwe dorpshuis, waar naast 
vergaderzalen ook ruimte is voor de jeugdsoos en een 
sportzaal. Als alles meezit gaat dit jaar de eerste paal de 
grond in. “We zoeken alleen nog een bouwbedrijf dat 
met ons mee wil denken over meerdere plekken in het 
dorp”, vertelt Jelle Jan. “Voor het kerkgebouw moet 
straks een nieuwe invulling worden gezocht, net als voor 
de huidige gymzaal die leeg komt te staan. Ook daar 
denken we als dorp over na. We moeten straks niet een 
prachtig dorpshuis hebben, maar tegelijkertijd ook twee 
probleemlocaties creëren. Kortom, er is nog volop werk 
aan de winkel.”

Een dorpshuis voor alle verenigingen in het dorp: dat is ook exact de 

Grootse plannen
in Sexbierum-Pietersbierum

Een mooi voorbeeld van zo’n bruisend dorpshuis 
is Dorpshuis Op 'e Jister in Nijega. Het 461 
inwoners tellende dorpje onder de rook van 
Drachten kent een rijk verenigingsleven, waarbij 
de clubs bijna allemaal hun thuishonk hebben in 
het dorpshuis. 

"De toneelvereniging, bernewurk, yoga, de biljartclub, de 
activiteitencommissie", somt Jan Dijkstra op. Als man van 
het eerste uur was hij nauw betrokken bij de bouw van het 
dorpshuis in 2004. Zestien jaar later zijn er plannen voor 
uitbreiding van het compacte gebouw. "We passen er 
simpelweg allemaal niet meer in."

Van de pubquiz tot het dorpsdiner: het dorpshuis in Nijega is een ontmoetingsplek voor het hele dorp. En dat merkt het 
bestuur, want iedere week zijn er activiteiten voor en door dorpsbewoners. "Het dorpshuis is hetgeen wat ons echt bindt. We 
hebben verder alleen nog een kerk", concludeert Jan nuchter. 

Over helpende handen heeft hij geen klagen. “We runnen het dorpshuis met zo'n veertig vrijwilligers uit het dorp die zijn 
verdeeld over zeven teams. Ieder week heeft een ander team de verantwoordelijkheid voor het dorpshuis. Van schoonmaken tot 
de bardienst: alles wordt door onze vrijwilligers geregeld. Dat verloopt perfect."

Volop 
aanloop

in Nijega
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Op één handtekening na had 
Feanwâlden-Feanwâldsterwâl haar 
droom verwezenlijkt: een modern 
dorpshuis met plek voor alle verenigingen in 
de buurt. Grote tekorten in de gemeentelijke financiën 
zetten echter een rode streep door alle plannen. “We waren 
er klaar voor en toen stortte alles in elkaar”, verzuchten 
Roel Dijkstra en Oege Hiddema.

Op de hoek van het dorpsplein in Feanwâlden staat de stoere stalen 
geldmeter. Met gekleurd water zou de initiatiefgroep iedere dorpsbewoner 
op de hoogte houden van het geld dat al was ingezameld voor het nieuwe 
dorpshuis. Maar de meter is leeg, want afgelopen najaar ging er een rode 

streep door de plannen van de werkgroep. “Er was niets dat ons meer in de weg stond, totdat Dantumadiel bijna failliet ging”, 
vertelt Roel Dijkstra. “Maar dat betekent voor ons niet einde verhaal. Wij gaan door.”

Het enthousiasme dat de mannen proefden in aanloop naar het nieuwe dorpshuis houdt beide heren op de been. “Het was 
geweldig om te zien hoe het plan voor een nieuw dorpshuis werd gedragen in het dorp”, knikt Oege Hiddema. “Maar liefst 
twintig verenigingen en clubs zetten hun handtekening onder de intentieverklaring om gebruik te maken van het nieuwe 
gebouw. De jeugdsoos die bijna ter ziele was, bloeide weer helemaal op en zou een eigen plek krijgen in de kelder. Er 
ontstonden zelfs plannen om een kookclub op te richten en een eigen bibliotheek in het dorpshuis te realiseren. Zo veel 
creativiteit die met één streep de nek werd omgedraaid.”

Op dit moment lijkt er daarmee een einde te komen aan de droom voor een dorpshuis in Feanwâlden. “Dat is een triest besluit, 
maar het is niet anders”, concluderen beide heren. “Een dorpshuis is meer dan een bult stenen die geld kost. Het is de toekomst 
van ons dorp.”

De kop 
er voor

in Feanwâlden (Veenwouden)
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