Projecten 2e subsidieronde Iepen Mienskipsfûns 2020 Noordoost Fryslân die een
positief advies ontvingen
Initiatief
“De Dobben” Anjum
MFA De Dobbe in Anjum bestaat voor een groot gedeelte uit
nieuwbouw en voor een klein gedeelte uit oudbouw. Om het
gebruik van de zaal en aula te kunnen voortzetten moet het
mastiek op het platte dak en de dakpannen van het puntdak
worden vervangen en de buitenmuren van de aula opnieuw
gevoegd en geïmpregneerd.
Sportvoorziening Broeksterwâld.
Door het plaatsen van 2 korfbalpalen en 2 goals op het kaatsveld
worden mogelijkheden geboden om sport en spel in Broeksterwâld
op niveau te houden, te vergroten en te verbeteren.
Streetart route Kollum
Door het aanbrengen van een historische schildering op de grond
rondom de Toeristisch Overstap Punt wordt de bezoeker, toerist of
inwoner vanuit de regio verleid naar het centrum van Kollum door
te lopen of te fietsen om daar de nog aanwezige historie met eigen
ogen te zien.
Senior Muziekproject
Volwassenen die een muziekinstrument willen leren bespelen
krijgen twee maanden van Brassband Blaast de Bazuin uit
Surhuisterveen een muziekinstrument te leen; worden individueel
en in groepsverband begeleid en gecoacht.
Na deze 2 maanden treden zij samen met Blaast de Bazuin en een
solist op tijdens een groots, laagdrempelig, openluchtconcert.
Behoud van teamzeilen in Burgum
Door de aanschaf van een Fryske boerenpraam maken de lokale
watersportverenigingen en -centra in Noordoost Fryslân het
teamzeilen en het opleiden van watersporters en instructeurs weer
mogelijk. Na het aanbrengen van een opbouw en doen van
aanpassingen kan er in teamverband op 1,5 meter afstand van
elkaar getraind worden.
Tijdsbeeld 2018 Burum
Tijdens Burum Cultureel in 2018 herkenden de inwoners zich in het
kunstwerk “Mienskip” van beeldhouwer Heleen Kater. Het
kunstwerk is gecreëerd op basis van een stratenplan. Alle 517
inwoners zijn geplaatst op het adres waar zij wonen. Door het in
brons gieten van het kunstwerk en het een mooie plek te geven in
het centrum laat het dorp zien dat muren slechts een “omhulling”
zijn.
Op hoop van Segen Suwâld
In aanloop naar het opvoeren van het toneelstuk “Op hoop fan
Segen”, door de Stifting Kom mar op! Suwâld, zijn een aantal
gesprekken met boeren uit het dorp gevoerd waarin duidelijk werd
dat er behoefte is om juist die persoonlijke verhalen te delen.
Door het vertellen van verhalen worden gebeurtenissen in
perspectief gezet, abstracte begrippen herkenbaar, ervaringen
uitgewisseld en leert men elkaar begrijpen.
Vernieuwing jeugdhonk naar doarpskeamer
Door het jeugdhonk te vernieuwen realiseert de Stichting
Jongerenwerk Drogeham samen met vele inwoners van het dorp
een dorpskamer / ontmoetingsplek die het (droge) hamster
gemeenschapsleven een extra stimulans geeft.
Beschermd wonen in Kollumerzwaag
Inrichting houtbewerkingswerkplaats voor de dagbesteding bij het
Lichtpunt in Kollumerzwaag. Voor de eigen houtbewerkingsplaats
wordt apparatuur en een afzuiginstallatie aangeschaft. Ook worden

Aanvrager
Stichting dorpshuis
“de Dobbe” Anjum

Investering
€ 22.037

Bijdrage
€ 8.814

Dorpsbelang
Broeksterwoude

€ 4.402

€ 1.760

Vereniging voor
Plaatselijk Belang
Kollum

€ 32.900

€ 9.400

Christelijke
Muziekvereniging
Blaast de Bazuin

€ 7.575

€ 2.000

Watersportvereniging
Achtkarspelen

€ 25.650

10.000

Vereniging
dorpsbelangen
Burum e.o.

€ 8.215

€ 3.200

Stifting Kom mar
op! Suwâld

€ 22.225

€ 7.250

Stichting
Jongerenwerk
Drogeham

€ 53.389

€ 15.000

Stichting
Maatschappelijke
Opvang en

€ 112.250

€ 30.000
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Initiatief
materialen aangeschaft voor het maken van de meubels voor de 20
nieuwe door brand verwoeste appartementen.
Nieuwbouw lytse Westermar Burgum
In de Lytse Westermar worden materialen opgeslagen die nodig
zijn voor onderhoud en opslag van de onderhoudsmaterialen voor
het sportcomplex en de velden van Het Koningsland in Burgum.
Realisatie biljartzaal Buitenpost
De leden van de Biljartclub 55+ uit Buitenpost gaan zich volledig
inzetten om hun nieuwe locatie zo in te richten dat het voldoet aan
de eisen van een biljartzaal. Door het verhuizen naar deze grotere
locatie kan de ledenstop worden opgeheven en wordt aan alle
mensen uit alle lagen van de bevolking de gelegenheid geboden
om zich op een sportieve manier te ontspannen.
Nij guod foar ús Klyster
De huidige leskisten en het materiaal van NME centrum De Klyster
in Damwâld zijn niet meer van deze tijd, oud en versleten. Ook
sluiten zij onvoldoende aan bij de huidige digitale ontwikkelen. Door
de aanschaf van nieuwe leskisten en materialen, het schrijven van
handleidingen en het maken van filmpjes kan NME de Klyster de
scholen weer leskisten aanbieden die up tot date zijn.
Ferriking Dokter Jacob Boktepark Damwâld
Het Dokter Jacob Botkepark krijgt een kwaliteitsimpuls. Er komen
extra schelpenpaden, zitbankjes en tafels. De omgeving van het
park wordt klimaatbestendiger gemaakt door de vijver in te zetten
als waterbuffer. Visvoorzieningen voor ouderen en mindervaliden.
Er worden bijenhotels geplaatst en de vogelwacht Akkerwoude
heeft nestkastjes opgehangen. Voor de veiligheid wordt de snelheid
van de wegen rondom het park verlaagd. Er komt een fruitgaard die
gebruikt kan worden als pluktuin, een omheind
hondenlosloopgebied en een speeltoestel voor de jeugd.
Verduurzaming en functieverbreding De Lantearne
Surhuisterveen
Om de wensen van de huidige en toekomstige gebruikers van
zaalaccommodatie De Lantearne uit Surhuisterveen in te willigen
en de functie van het bestaande complex te verbreden wordt het
complex gemoderniseerd, verduurzaamd, de capaciteit vergroot en
het interieur grotendeels gemoderniseerd.

Aanvrager
Ontmoeting
Lichtpunt
FC Burgum

Investering

Bijdrage

€ 127.588

€ 35.000

Biljartclub 55+

€ 71.854

€ 17.000

Stichting Freonen
fan de Klyster

€ 60.650

€ 23.000

Vereniging van
dorpsbelang
Damwâld

€ 298.386

€ 75.000

Stichting De
Lantearne

€ 368.335

€ 47.590
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