UITNODIGING
DORPENLAB: TOEKOMST
DORPSHUIS DE LEEUW
Beste inwoner van Garmerwolde en/of ondernemer,
Allereerst: namens het bestuur van de Stichting Dorpshuis Garmerwolde wens ik u en de uwen
een heel voorspoedig en gezond 2019.
Verder: wat is er aan de hand? Wel, dorpshuis De Leeuw wordt verbouwd! Ons karakteristieke
dorpshuis in Garmerwolde is nodig aan vernieuwing en modernisering toe. En we hebben
goed nieuws, hier gaan we het komend voorjaar mee beginnen! De planning is nu dat we in
april starten.
Dorpshuis De Leeuw wil de komende jaren een multifunctionele, duurzame en verbindende
broedplaats zijn voor het gehele dorp. Om De Leeuw zo toekomstbestendig mogelijk te maken
en om de betaalbaarheid in de toekomst te kunnen garanderen denken we met elkaar na over
een goede programmering en een verdienmodel voor de vaste lasten. Over een manier om met
elkaar de kosten voor het draaiende houden van het dorpshuis te dekken. Welke wensen zijn
er in Garmerwolde en omgeving? Is er behoefte aan het verhuren van zalen of (commerciële)
werkruimte? Zijn er nog andere mogelijkheden om de kosten van de vaste lasten te dekken?
Wij horen heel graag hoe u hierover denkt en onderzoeken graag met u samen of, en welke
mogelijkheden er zijn! Dit doen we door een inloopavond te organiseren op dinsdag 22
januari. We starten rond 18:00 uur met soep en een broodje en we willen dan rond 21:00 uur
afronden. We worden tijdens deze avond ondersteund door Janneke en Anna van bureau
RUIMTEVOLK. Beide dames hebben veel ervaring met het helpen van dorpen bij hun
toekomstperspectief. Daarnaast nodigen we ervaringsdeskundigen en experts uit om ons
mee te nemen in de lessen die zij hebben geleerd: wat zijn goede manieren om een dorpshuis
(financieel) toekomstbestendig te maken? Na een inspirerend verhaal over lessen uit de
praktijk gaan we met elkaar in gesprek over welke ideeën er zelf in Garmerwolde leven. Tijdens
deze avond kunt u meteen bekijken hoe onze bouwplannen/-tekeningen er uitzien.
Graag zien wij u op dinsdagavond 22 januari om 18:00 in Dorpshuis De Leeuw (Oude
Rijksweg 6 in Garmerwolde)!
Wij weten i.v.m. de voorbereidingen en inkoop van soep en broodjes graag hoeveel mensen
we kunnen verwachten. Zou u zich daarom van tevoren aan willen melden? Dat kan via de
website dorpshuisgarmerwolde.nl of via een mail naar info@dorpshuisgarmerwolde.nl.
Hartelijke groeten,
Uw bestuur
Globale tijdsindeling:
18:00 uur
18:30 uur
19:00 uur
20:00 uur
21:15 uur

Inloop met soep en broodjes
Welkom door Karin, Janneke en Anna
Expert: inspirerende voorbeelden, ervaringen uit de praktijk en lessen
Aan de slag: discussie en werkvorm
Afronding

