
 

 

Wat is het idee? 

De Hut 

Een kleine ontmoetingsplek bij park Kraaienest (nabij de jeu 
de boules baan en de plantenbak met banken) voor alle 
Lewenborgers waar men een kop koffie/thee kan drinken in 
de winter een soepje kan eten (tegen kleine vergoeding) en 
nieuwe  sociale contacten kan opdoen, een gezellig praatje 
kan maken of een kleine activiteit kan doen op bepaalde 
openingstijden in afstemming met het team. Bewoners uit 
Lewenborg kunnen ook met eigen initiatieven komen voor 
activiteiten zoals Tai Chi of lezingen/verhalen 
vertellen/voorlezen, of startpunt van een 
wandeltocht/fietstocht.   

De plek waar binnen ruimte is om zaken te stallen (stoelen, 
parasol, materiaal voor activiteiten zoals de jeu de boule club 
die wekelijks speelt)  en klaar te maken (koffie/thee/soep) 
maar ook waar je met enkele mensen binnen kunt zitten bij 
regen of kou.  

Te denken valt aan een schaftkeet  of een zeecontainer (zoals 
bij Kiosk Diamantpark Vinkhuizen) of eventueel een busje.  

Ik ben Henk van der Klei en woon in Lewenborg. Wie wil 
naast mij als bewoner meedenken om dit plan verder uit 
te werken??? 

Uiteraard wordt ook gekeken hoe samengewerkt kan 
worden met de bewonersorganisatie Lewenborg,  ‘de Oude 
bieb’ of bijvoorbeeld het Dok of de scholen, Mercator om niet 
te concurreren maar elkaar te versterken.   

Wat bereiken met idee? 

Saamhorigheid in de wijk bevorderen  

 



Waarom is het een goed idee? 

Iedereen heeft behoefte aan contact en ontmoeting. Deze 
plek biedt de mogelijkheid.  

In Lewenborg wonen relatief veel alleenstaanden. Voor hen is 
dit ook een goede plek om nieuwe contacten op te doen en 
iets gezamenlijks te ondernemen.  

De plek ligt centraal, komen veel mensen langs en is goed 
zichtbaar.  

Er komen wellicht ook andere bezoekers die niet naar de 
bekende ontmoetingsplekken gaan.  

Een mix van mensen bij een plek maakt zorgt voor inspiratie, 
elkaar leert kennen en ideeën kunt uitwisselen. 

Bewonersinitiatief waar bewoners centraal staan, persoonlijk, 
laagdrempelig, geen bureaucratie.  

Voor wie is het idee bedoeld? 

Voor alle Lewenborgers  

Wat is er nodig en hoeveel geld is er nodig voor de 
uitvoering? 

- Container/Busje/Schaftkeet 
- Inrichting 
- Catering 
- Uitvoering zoals plaatsen, verven (graffiti/kunst in 

afstemming met de muurschildering die daar ook 
komt) 
 

• Op dit moment is het nog niet mogelijk om een financiële 
inschatting te geven. Dit hangt af van de invulling van ‘de 
hut’ of het met huur of koop kan.  
 

Hoe ga je het idee uitvoeren? 

- Team samenstellen met andere bewoners/vrijwilligers 
- Draagvlak creëren  



- Idee verder uitwerken 
- Uitvoeren 

 
• Wat wil of kun je zelf doen voor de uitvoering? 

- Beheerder van de ontmoetingsplek naast anderen 
- Kennis en ervaring neem ik mee van verschillende 

organisaties in de wijk (WING, MJD en Werkpro) waar ik 
heb gewerkt.   

- In bezit van horeca diploma en sociale hygiëne  
- Nu met pensioen dus ruimte voor andere dingen zoals 

vrijwilliger chauffeur voor bewoners van Cosis, maar wil 
me ook graag nog inzetten voor de wijk. Ik hou van 
contact met mensen.  
 

• Is het eenmalig (zoals een activiteit) of voor meerdere 
jaren (zoals een voorziening)? 

- Meerdere jaren 
 

• Is het idee schaalbaar? 
 
Ja dat kan, je zou ook nog kunnen denken aan het 
verplaatsen in de toekomst van ‘de Hut’. 
Bijvoorbeeld in de winter als er ijs in de vijver ligt en men 
schaatsen kan. KOEK EN SOOPIE 
 

Indicatie Container Vinkhuizen, 

IK wou toevoegen dat het project in Vinkhuizen.  3 jaar heeft 
geduurd en totaal ongeveer € 15.00, heeft gekost. De container 
heeft men gekocht bij Beldox te Dokkum voor €  5.000,= inclusief 
het maken van een luik. Het betreft een nieuwe container en de 
kleur mag jezelf uitzoeken. De vrijwilligers hebben  een stichting 
van de container gemaakt en laten inschrijven bij de kamer van 
Koophandel. Ook heeft men zich laten verzekeren. Waaronder een 
ongevallen verzekering. Men is 7 dagen van 2 tot 5 uur open, en de 
vrijwilligers werken volgens een werkrooster. De aankleding 
binnenin en de inventaris is grotendeels door de vrijwilligers zelf 
gemaakt. Electra en water is door de gemeente Groningen 
aangelegd. Gedurende de wintermaanden is men gesloten. Elke 
maand organiseert men 1 evenement om de kosten eruit te halen. 
Het is er kleinschalig en Laagdrempelig en de klant kan alleen 



pinnen,  Het graffiti is aangebracht door El Roy (wel bekend in de 
stad Groningen). Tot zover dit korte verslagje van Liesbeth en mij. 

Conclusie van dit geheel in Vinkhuizen. Het is allemaal erg 
professioneel en natuurlijk voor ons ,die net beginnen, bij 
lange  na niet haalbaar. Wij zouden simpel moeten beginnen 
met bijv.. koffie en Thee uit de thermokannen, gevulde 
koeken en fris uit de flessen. Daarbij moet zo’n container ook 
nog aangekleed worden , parasols, stoeltjes en tafels moeten 
aangeschaft worden. Er komt meer bij te kijken. Misschien 
kunnen we het een en ander regelen om het voor elkaar te 
krijgen, zoals we dat willen, Zo prachtig groen en mooi als 
Lewenborg nu is , is ook nooit in 1 dag gebeurd. Dus KOP d’r 
VEUR EN NAIT SOEZEN. Henk van der klei 

     



 


