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Project Uitbreiding bruin café in het dorpshuis 
 

Beschrijving project 
Het bruin café In Lutjegast biedt de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, maar op dit moment is er 

te weinig ruimte volgens de dorpsgemeenschap. Met name voor ouderen en mensen die zich 

eenzaam voelen, is dit belangrijk omdat er hiervoor verder weinig gelegenheid is in het dorp. Doel 

van het project is om meer ruimte te creëren voor ontmoeting en tevens rolstoelgebruikers de 

gelegenheid geven ook volop deel te kunnen nemen van de ontmoetingsmomenten. Op dit moment 

is daar geen ruimte voor. De plaatselijke kerk, dorpsbelang en stichting dorpshuis zijn betrokken bij 

dit initiatief. 

Verstrekte subsidie provincie Groningen: 10.000 

 

“We kunnen nu, bijvoorbeeld bij spelletjes, allemaal in de zelfde ruimte blijven” 

 

Ervaringen van één van de initiatiefnemers 
Dit project was nodig voor de leefbaarheid omdat er bij het eerder gebouwde (2013) dorpshuis 

weinig ruimte was. Nu kunnen ook rolstoelgebruikers deelnemen aan activiteiten. Ook hoeven er 

geen aanvragen meer afgewezen te worden vanwege ruimtegebrek. Het is nu een gezellige plek die 

gebruikt kan worden door iedereen.  

Alles in dit dorpshuis wordt gerealiseerd door vrijwilligers.  

De realisatie van de uitbreiding van dit bruin café levert veel goodwill op, de ruimte is voor veel 

partijen bruikbaar. Hierdoor gaan de aanvragen voor gebruik omhoog, het is een win-win situatie. Er 

zijn verder geen voorzieningen in het dorp dus op deze manier kan aan de vraag worden voldaan en 

daarnaast levert het hen financieel ook wat op. Er wordt nu wekelijks gekookt en met elkaar gegeten 

en gesproken. Daarnaast zijn er ongeveer 13 vaste gebruikers waaronder de biljartvereniging, 

klaverjasvereniging en volleybalvereniging.  

Het project is nu afgerond, de aanvraag en uitvoering van het project ging soepel. Men is erg blij met 

de subsidie en dat het project zo voortvarend is gegaan. 

Hoeveel energie is er ingestoken? 
Het project heeft ongeveer 50.000 euro gekost waarvan 10.000 gesubsidieerd door de provincie. 

Daarnaast is er nog gebruik gemaakt van andere subsidies en heeft het dorp zelf geld bijgelegd. De 

bouw is gedaan door een aannemer. Vrijwilligers hebben geholpen met afbreken en inrichten. 

Ongeveer 10-15 vrijwilligers waren hierbij betrokken 

De gouden tip  
Kom met een eerlijk verhaal! Weet waar je aan begint en wat je zelf kan bijdragen aan het project. 

Daarnaast is netwerken belangrijk, een aantal keer naar de provincie en via een persoonlijk contact is 

de VSB subsidie gekregen. 

Meer informatie?  
U kunt contact opnemen met Jelle Visser (j.visser@pentaprimair.nl).  


