Projecten 2e subsidieronde Iepen Mienskipsfûns 2019 die een positief advies hebben
ontvangen, Zuidoost Fryslân
Initiatief
Speelveld van Cuyckstraat, Heerenveen
Bij gebrek aan een geschikt speelveld in de wijk wil de
werkgroep een combinatiekooi met voet- en basketbal
mogelijkheden realiseren. Dit initiatief is afgestemd op de
wensen en behoeften van de buurtbewoners en de verschillende
partijen uit de buurt. Het moet een mooie plek in de buurt worden
om te kunnen bewegen en elkaar te ontmoeten.
Naar een uitdagend en groen speelplein, Oosterwolde
Een speelplein voor basisschoolleerlingen van CBS De Akker en
kinderen uit de buurt. Het moet een uitdagend groen speelplein
worden, wat uitnodigt tot veelzijdig spel en bewegen. De
werkgroep gaat het project samendoen met de ouders, team en
leerlingen. Iedere groep krijgt zeggenschap over de inrichting
van het nieuwe plein.
Kabelbaan en doelen speeltuin, Ureterp Zuid
Met het plaatsen van een dubbele kabelbaan en 2 voetbaldoelen wil de buurtvereniging de functie van de speeltuin
behouden in de wijk. Zij willen de saamhorigheid vergroten en
kinderen stimuleren buiten te spelen en zich motorisch verder te
ontwikkelen. De toestellen zijn bestemd voor kinderen van 4 tot
18 jaar.
Vernieuwen schoolplein Steggerda
In het nieuwe schooljaar 2019 heeft Daltonbasisschool
Fredericus het enige officiële schoolplein in het dorp. Daarom
moet het plein worden vernieuwd, zodat het aantrekkelijk wordt
voor kinderen van 2 t/m 18 jaar. 2 speeltoestellen zullen worden
vervangen en er wordt een pannakooi geplaatst voor kinderen uit
de buurt en regio.
Unieke, duurzame, interactieve, educatieve speelvloer,
Oosterwolde
De pleinen van CBS In de Kring en OBS Boekhorst liggen tegen
elkaar aan. De scholen liggen centraal in de wijk en na schooltijd
wordt er volop gebruik van het plein gemaakt. Het aanschaffen
van The Gamer is ontstaan vanuit actief leren, duurzaamheid en
leefbaarheid in de wijk. Door te spelen op The Gamer wordt
energie opgewekt die teruggeven wordt aan het gebouw.
De Huiskamer, Boijl
In dorpshuis De Tille wil men een bestaand vertrek verbouwen
tot ‘De Huiskamer van Boijl’, waarin dorpsbewoners kunnen
verbinden en de leefbaarheid kan worden versterkt in het dorp.
De ruimte wordt van een kille naar een gezellige ruimte
verbouwd, waardoor Dorpshuis de Tille weer een magneetplek
wordt.
Kunstwerk, Boornbergum
De Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum –
Kortehemmen en het bestuur van dorpshuis ’t Bynt, willen voor
de inwoners een kunstwerk realiseren om een blijvende
herinnering te hebben aan de kunstroute in het kader van de
Culturele Hoofstad 2018. Daarnaast is het doel om de
landschappelijke- en cultuurhistorische identiteit van het haventje
van Boornbergum te versterken
Spijkerpakkenband meets Queen
Naast de 30e verjaardag van brassband Spijkerpakkenband, is
2019 ook het jaar van Queen. Daarom wordt er in Gorredijk het
jubileumjaar gevierd met als thema ’Queen, the show must go
on’. Men wilde de inwoners van Gorredijk en de gemeente
Opsterland op 5 juli jl. laten ervaren hoe veelzijdig
brassbandmuziek is.
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Verduurzaming verlichting kunstgrasveld, Beetsterzwaag
Voetbalvereniging De Sweach wil de verlichting op het
kunstgrasveld verduurzamen door de huidige verlichting te
vervangen door Ledverlichting. Het kunstgrasveld beschikt over
6 lampen.
Akkrum-Nes uit de doeken
Een theaterfestival met optredens op zo’n zeventien locaties
langs de Kunstroute in Akkrum. Koren, zangers, musici, dansers
en straatartiesten komen op zaterdag 21 september 2019 met
hun eigen voorstelling bij de kunstwerken, die sinds het voorjaar
worden tentoongesteld. De organisatie is in handen van het
Akkrumer Dreamteater.
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Midwinterkunst Verlost, Nij Beets
Aansluitend bij het Domela Nieuwenhuisjaar wordt er voor het
cultuur minnend publiek bijzondere en verrassende kunst
getoond op een unieke cultuurhistorische locatie. De uitvoering
van het evenement vindt plaats in de veenarbeidershuisjes van
openluchtmuseum it Damshûs tijdens een midwinterkunstevenement van 28-30 december 2019.
Musical Vrolijke Frans, Oude Horne
Voor de inwoners van de 7 dorpen incl. Oudehorne wordt de
musical ’Vrolijke Frans’ opgezet, waarbij deelnemers uit deze
dorpen zijn vertegenwoordigd. De musical is een combinatie van
spel, dans, zang en muziek. Op 20, 21 en 22 maart 2020 vinden
de musicalvoorstellingen plaats.
De Koning van zijn Troon, Drachten
Een unieke kerstvoorstelling voor het hele gezin in de grote zaal
van de Lawei. Er zijn veel vrijwilligers bij het project betrokken
wat heeft geresulteerd in een realistisch plan. Op zondag 22
december vinden er 3 voorstellingen plaats. Gasten kunnen
genieten van muziek, theater en de kerstboodschap van
verbinding en liefde.
Jubileumconcert m.m.v. Elske DeWall
Op zaterdag 2 november 2019 organiseert Chr. Muziekver. Looft
den Heer een jubileumconcert m.m.v. van Elske DeWall. Er
zullen verschillende nummers ten gehore gebracht worden in
diverse genres. Naast een bijzondere avond voor de eigen
trouwe aanhang en eigen leden, willen zij ook een breder doel
dienen. Een belangrijk doel is dat zij de jonge inwoners van
Oudega en omstreken willen enthousiasmeren voor
blaasmuziek.
Allegear yn Beweging! – Nieuwehorne
Udiros heeft de behoeftes in het dorp gepeild m.b.t.
laagdrempelig bewegen voor jong en oud. Waar kun je terecht
als je geen getrainde sporter bent, hoe kom je in contact met
bewegen en uiteindelijk sport? Kan de sportzaal niet vaker
worden gebruikt voor evenementen, feesten, voorstellingen? Het
gebouw staat er! Luisterend naar die behoeftes is een concreet
vierluik ontstaan, nl.: Evenementenvloer in Sporthal,
Beweegparcours op- en rondom het complex, Organiseren van
een nieuw en innovatief sportevenement, de U3-RUN,
Verduurzamen verlichting sportcomplex.
Renovatie- modernisering kantine MFA, Oldeberkoop
In 2012 is om de reeds 20 jaar bestaande (sport)kantine een
nieuw MFA gebouwd. De kantine is nodig aan een opknapbeurt
toe en moet door een bredere doelgroep in gebruik kunnen
worden genomen. De kantine krijgt een duurzame en
toekomstbestendige horecafaciliteit binnen het MFA door er een
warmere ontmoetingsruimte van te maken, geschikt voor de
verschillende doelgroepen.
Groene ontmoetingsplek in de wijk, Wolvega
Dorpsschool Wolvega wil het bruisend hart van de wijk worden.
Een plek waar verbinding is tussen de gebruikers van de school
en de wijk. Daartoe willen ze o.a. een schoolplein creëren waar
ontmoeting en verbinding tussen kinderen, ouders en
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Initiatief
wijkbewoners mogelijk wordt gemaakt. Buurtbewoners moeten
er na schooltijd een plek vinden om samen te ontspannen,
talenten ontwikkelen, natuurlijk spelen en leren. Het complete
schoolplein zal worden gerenoveerd, waarbij veel partijen
worden betrokken.
Speelplein it Twaspan, Wijnjewoude
Het oude plein wordt opnieuw ingericht met minder tegels, meer
groen en mogelijkheden tot groeneducatie, duurzame
materialen, rolstoeltoegankelijkheid en het creëren van meer
sociale activiteiten dan wel ontmoetingen. Door dit project aan te
gaan met de kinderen, ouders, buurtgenoten en gemeente wil
men relaties verbeteren en de betrokkenheid met elkaar en de
buurt versterken. Een uitdagend en netjes dorpsplein geeft een
impuls aan het behoud van leefbaarheid in het dorp.
Instandhouden plaatselijke radio, Noordwolde
De huidige huisvestingslasten vormen financieel een zware
belasting voor RWC. Aankoop en inrichting van het vrijstaande
pand aan de Buurthuisstraat, met hulp van de bank en andere
sponsoren, zal gegarandeerd leiden tot aanmerkelijk lagere
exploitatiekosten zodat meer geïnvesteerd kan worden in de
activiteiten bij RWC. Gelijktijdig wil men de verouderde
apparatuur vervangen en tevens nieuwe programma's
introduceren met betrekking tot ondernemers en kinderen.
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