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GAVEBORG - multifunctioneel centrum Oostwold en omgeving 

Gaveborg is een laagdrempelig ontmoetingscentrum dat ruimte biedt voor 
"dagarrangement" en bijdraagt aan de integratie van mensen met een 
beperking. Het is een ontmoetingscentrum dat door multifunctioneel gebruik 
bespaart in ruimte. Het is dé plek waar iedereen elkaar ontmoet en wordt 
geïnspireerd om samen te werken. Mensen worden uitgedaagd om mee te 
helpen, te organiseren en te beheren en om zelf aan activiteiten deel te 
nemen. Vanaf de opening in 2011 kent het gebruik van Gaveborg een stijgende 
lijn. Dat biedt de mogelijkheid om door te groeien naar o.a. zorgcoöperatie en 
energie-neutraal dorp.  

Het ontmoetingscentrum is het hele jaar rond dagelijks geopend. Commissies 
van inwoners organiseren legio activiteiten, zoals feesten, workshops en 
sportactiviteiten (ook voor mensen met een beperking). Leuke voorbeelden zijn 
de kinderspeelweek, ruilbibliotheek, spelavonden voor de jeugd en bijscholing 
voor vrijwilligers. De coöperatieve dorpssupermarkt werkt met vrijwilligers en 
mensen met een beperking. Deze mensen worden betrokken bij het 
vrijwilligerswerk zodat ze mee kunnen doen aan de maatschappij. En 
tweewekelijks is er de avondmaaltijd meet & eat, samengesteld met eten dat 
over dreigt te blijven in de coöperatieve supermarkt. Dit veelzijdige 
ontmoetingscentrum heeft maar liefst 150 vrijwilligers en bruist van de 
activiteiten. Gaveborg heeft het recept dat de leefbaarheid en vitaliteit voor de 
toekomst van het dorp veilig stelt. 

Zonder bewonersinitiatief waren voorzieningen uit Oostwold verdwenen. In 
2003 waren de voorzieningen in Oostwold technisch afgekeurd. Geld voor 
renovatie was er niet. De inwoners namen het initiatief om alle sociaal-
maatschappelijke voorzieningen onder één dak te brengen in een duurzaam te 
bouwen nieuwbouw. Met basisonderwijs, kinderopvang, sport, dorpshuis en 
een coöperatieve dorpssupermarkt. Het dorp is initiatiefnemer, mede-eigenaar 
en beheerder. Zo komt "voor het dorp door het dorp" optimaal tot z'n recht. 

www.oostwold.com 

Stichting Dorpshuis Oostwold 

Oostwold 

 



 
 

Genomineerden Appeltjes van Oranje 2016    
 

 

Het Behouden Huis 

De stichting heeft Het Behouden Huis de functie gegeven van sociaal-culturele 
ontmoetingsplaats en trefpunt voor de inwoners van Oudkarspel. Het biedt 
onderdak aan het verenigingsleven en bepaalde vormen van zorg. De stichting 
genereert ook nieuwe activiteiten, met aandacht voor ouderen en mensen met 
een beperking. Het Behouden Huis brengt inwoners bijeen, laat hen plezier 
hebben met elkaar en haalt ze - waar nodig - uit hun isolement. Omdat 
eenzaamheid en onvrijwillig alleen zijn niet past in de gemeenschap 
Oudkarspel. 

Er zijn zo'n 70 vrijwilligers en 300 vrienden betrokken bij Het Behouden Huis. 
Dankzij hen bruist het er van de activiteiten voor elke leeftijdsgroep en voor 
bijna elke interesse. Activiteiten op het gebied van welzijn, cultuur, 
amusement, hobby's of sport en spel. Maar het Behouden Huis is ook een 
ontmoetingsplek waar je terecht kan voor zomaar een praatje of om de krant 
te lezen aan de leestafel onder het genot van een lekkere kop koffie of thee.   
Het Behouden Huis biedt ruimte voor alle sociale activiteit in Oudkarspel. Van 
bingomiddag tot kinderdisco tot Burendag: Het Behouden Huis is "the place to 
be"!  

Het schoolgebouw uit 1883 zou worden gesloopt. Een aantal bewoners stond 
op en verenigde zich in de stichting "Hart Van Oudkarspel". Zij stelden zich ten 
doel het pand als cultureel erfgoed te behouden. En om het te benutten als 
onderkomen voor verenigingen en een plek voor activiteiten. In 2013 droeg de 
gemeente het pand over aan de stichting voor een symbolisch bedrag van 1 
euro. Met geld van ludieke acties en sponsoren werd het verbouwd en aan de 
buitenzijde in oude glorie hersteld. Om het betaalbaar te houden werd veel 
door bewoners zelf uitgevoerd. Eind 2013 opende Het Behouden Huis haar 
deuren.  

www.behoudenhuisoudkarspel.nl 

Stichting Hart van Oudkarspel 

Oudkarspel 
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Buurthuis ’t Huukske 
 

Het buurtwerk is teruggegeven aan de buurt. Mensen die zelf iets willen 
organiseren, krijgen ruimte en steun. Zij zijn zoveel mogelijk zelf 
verantwoordelijk. Voor kwetsbare groepen in de wijk worden activiteiten 
georganiseerd die gericht zijn op activering, participatie en emancipatie. De 
stichting vraagt bewoners regelmatig naar wensen en ideeËn voor nieuwe 
activiteiten. Het resultaat is dat buurtbewoners trots zijn op hun eigen 
buurthuis. En dat zij bereid zijn daarin te investeren.  

In 't Huukske bruist het van activiteiten. Bijvoorbeeld de dagelijkse inloop 
koffieochtenden, grafiek atelier, kookgroep, yoga, filmclub, huiskamercafé, 
kunstclub en maaltijden voor kwetsbare mensen uit de wijk. Daarnaast wordt 
de ruimte verhuurd aan initiatiefnemers uit de buurt. Bijvoorbeeld dansen met 
kleuters, filmclub, tai chi, koor of yoga. Kwetsbare groepen betalen een sterk 
gereduceerd tarief. Voor de financiering worden ruimtes ook commercieel 
verhuurd voor cursussen, feestjes of vergaderingen. Op Oudejaarsavond is 't 
Huukske de hele avond geopend zodat de circa 200 wijkbewoners samen het 
nieuwe jaar in kunnen luiden. Sinds de komst van 400 asielzoekers in de wijk 
organiseert 't Huukske taallessen, gezamenlijk eten en ontmoetingen met de 
nieuwe buurtbewoners. Door de laagdrempelige voorzieningen verbindt het 
buurthuis diverse bevolkingsgroepen met elkaar. 't Huukske zorgt voor echte 
samenhang en verbondenheid in de wijk. 

Gemeente Arnhem wilde buurthuis 't Huukske sluiten. De zittende 
welzijnsinstelling legde zich daar bij neer. De buurtbewoners echter allerminst! 
Een initiatiefgroep nam het beheer van het buurthuis per 1 april 2011 over van 
Stichting Rijnstad. De eerste jaren kreeg de groep nog subsidie van de 
gemeente. Maar sinds 2013 werkt het zonder subsidie met een positief 
resultaat op de jaarrekening. Het bestuur en de beheergroep bestaan geheel 
uit vrijwilligers.  

www.thuukskearnhem.nl/ 

Stichting 't Huukske Arnhem West 

Arnhem 
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Dorpshuis Ons Genoegen in Nieuwer Ter Aa 

Dorpshuis Ons Genoegen vormt een spil in de hechte dorpsgemeenschap van 
Nieuwer Ter Aa. Het biedt onderdak aan de dorpswinkel, de bibliotheek en een 
peuterspeelzaal. Het is ook een werkplek voor kwetsbare of eenzame burgers. 
Bovendien is het dorpshuis een plek voor ontmoeting en activiteiten. Het 
dorpshuis is neutraal terrein, iedereen is welkom. En het kijkt altijd naar 
mogelijkheden om voorzieningen toe te voegen al naar gelang er een wens is.  

Gedurende het gehele jaar is het dorpshuis zes dagen per week open. De 
winkel trekt het meeste publiek. Deze wordt door vrijwilligers gerund en 
verkoopt streekproducten. Dagelijks zijn er activiteiten, zoals judo, yoga, 
ouderengym, een trimgroep, volleybal en kanoverhuur. Daarnaast is er inloop 
van de bibliotheek, Peuterpret en het Saltro prikpunt. Ook organiseert het 
dorpshuis diensten waar vraag naar is. Zo kregen ze het voor elkaar gratis 
leenauto's beschikbaar te stellen met hulp van een lokaal autobedrijf. Voor 
iedereen zonder auto die bijvoorbeeld naar dokter of ziekenhuis moet. De 
eerste 20 km zijn gratis! Dorpshuis Ons Genoegen is niet alleen het gebouw 
met een aantal 'zalen'. Het is de kracht van de samenwerking onderling en het 
inspelen op de behoefte van de inwoners.  

Net als in veel kleine kernen, verdwenen er in Nieuwer Ter Aa voorzieningen. 
De dorpsraad besloot een stichting in het leven te roepen om het 
voorzieningenniveau op peil te houden. Er bleek behoefte aan een"neutrale" 
ontmoetingsplek. Niet iedereen voelt zich immers thuis in de sportkantine of in 
de kerk. Sinds 2010 is daarom dorpshuis Ons Genoegen opgericht, in eigen 
beheer door vrijwillige dorpsbewoners.  

www.nieuwerteraa.info 

Stichting Behoud Leefbaarheid Nieuwer ter Aa 

Nieuwer ter Aa 
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De Kleine Oase 

Het zwembad, met al zijn activiteiten, is een verbindende factor geworden 
binnen het dorp Leimuiden. De organisatie vervult een voortrekkersrol binnen 
de gemeente Kaag en Braassem met betrekking tot het onderwerp 
burgerparticipatie. 

Naast de zwembad gerelateerde activiteiten zoals leszwemmen, 
schoolzwemmen en recreatief zwemmen, worden ook activiteiten door anderen 
verzorgd. Er is plek voor bootcamp lessen, Chicaro lessen, de 
"Kindervakantieweek" en voor de lokale brandweeroefeningen en -
demonstraties. De Oranje vereniging organiseert er de zeskamp, een 
Hondenclub verzorgt een hondenplons met liefhebbers uit het hele land en 
basisscholen houden er sportdagen.  Zwembad de Kleine Oase is meer dan een 
zwembad alleen. Het is een ontmoetingsplek en zet bewoners uit de regio aan 
tot burgerparticipatie.  

Zwembad de Kleine Oase draait volledig op ruim 125 vrijwilligers.  Toen het 
bad dreigde te worden gesloten kwam de bevolking van Leimuiden in actie. Zij 
zette in 1995 de stichting Vrienden van de Kleine Oase op. Deze nam de 
accommodatie volledig in beheer. Dankzij het brede draagvlak kon het bad in 
stand gehouden worden en werd de leefbaarheid van het dorp versterkt. Dat 
lukt nu al 20 jaar. 

www.kleineoase.nl/ 

Stichting Vrienden van de Kleine Oase 

Leimuiden 
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Het Kwartier 

De stichting zet zich in voor de vitaliteit van Stolwijk door het stimuleren van 
maatschappelijke activiteiten. Veel plaatselijke verenigingen vinden er een 
betaalbaar onderdak. Stolwijk Ontmoet, de horecapachter en de Dagbesteding 
Krimpenerwaard maken Het Kwartier samen tot een gastvrij cultureel en 
maatschappelijk centrum.  

In Het Kwartier vinden allerlei sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten 
plaats. Voor zowel jongeren als ouderen. Bijvoorbeeld een speelkwartier voor 
peuters, benefietconcert van koren voor een hospice en een wekelijkse open 
eettafel voor ouderen. Tevens is een Grote Letterbibliotheek geopend en is er 
een zwerfbibliotheek. Ook is er een handwerkclub die hartkussentjes maakt 
voor borstkankerpatiënten, zijn er bewegingscursussen voor ouderen en 
muziek-groepslessen voor kinderen vanaf 8 jaar. Een activiteitencommissie 
verzorgt verder culturele avonden met voorstellingen op het gebied van 
muziek, cabaret en meer. Dankzij sponsoring van de bevolking en de enorme 
inzet van veel vrijwilligers is het echt een centrum van, voor en door de 
inwoners van Stolwijk. En hierdoor is de regiofunctie van Het Kwartier snel 
groeiend. 

De toenmalige Gemeente Vlist (nu Krimpenerwaard) wilde partycentrum Het 
Kwartier commercieel verkopen. Dat leidde tot veel protest van de bevolking. 
De Stichting Stolwijk Ontmoet werd in het leven geroepen en kocht het pand. 
Spontaan werd door de bevolking in korte tijd € 30.000,= bijeengebracht. Bij 
de renovatie hielpen vele vrijwilligers. Zelfs een peloton bouwkundigen van de 
Koninklijke Landmacht hielp bij de drastische metamorfose van het verouderde 
gebouw tot een eigentijds multifunctioneel centrum. Het leverde een prachtig 
ontmoetingscentrum op waar veel maatschappelijke en culturele organisaties 
gebruik van kunnen maken. 

www.hetkwartierstolwijk.nl 

Stichting Stolwijk Ontmoet 

Stolwijk 
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Wereldtuin Verdeliet 

In de Wereldtuin Verdeliet onderhouden wijkbewoners en vrijwilligers samen 
een sociale voedseltuin met een ontmoetingsfunctie. Kwetsbare medeburgers 
doen mee. Zo zorgen ze voor gezond voedsel, delen dit met elkaar en geven 
kennis en ervaring door. Naast de tuin en de kas wordt nu ook gewerkt aan het 
verbouwen van het stenen gebouw op het terrein tot ontmoetingsruimte, 
kookruimte en werkatelier.  

De tuin is het hele jaar wekelijks open. Er wordt in de tuin gewerkt, bezoekers 
kopen tuinproducten, zitten in de zithoek of de tuin een kopje koffie/thee te 
drinken en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. In de wintermaanden is 
er een aangepast programma. Zoals zaden oogsten en bewaren, dingen maken 
voor de verkoop en het gebouw onderhouden en opknappen. Verder zijn er 
door het jaar heen activiteiten als NLdoet, vakantieactiviteiten, integratiediner, 
lessen voor scholieren, naschools aanbod (Groen Doen) en de jaarlijkse Open 
dag.  Verdeliet combineert in Ontmoetingsruimte De Pitten zorg voor 
kwetsbaren en natuurbeleving met ontmoeting, leefbaarheid, gezondheid, 
educatie, cultuur en duurzaamheid op een unieke manier!  

In een multiculturele wijk lag een terrein al vier jaar braak. Het was een 
voormalige schooltuin met een vijver, een kas en een gebouw. Een aantal 
mensen uit de regio Land van Cuijk nam het initiatief om een groene, sociale 
tuin te laten groeien en bloeien. Er bleek behoefte en draagvlak te zijn voor 
een groene tuin met specifieke aandacht voor kwetsbare burgers. Een tuin van 
en voor iedereen met als motto: Doen, delen en beleven. 

www.wereldtuinverdeliet.nl 

Wereldtuin Verdeliet Land van Cuijk 

Cuijk 
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Jongerencentrum Mafcentrum Maasbree 

Het Mafcentrum staat voor het vermaak, muziek en de zelfontplooiing van 
jongeren in Maasbree en de omgeving. De vrijwilligers zijn allemaal zeer 
betrokken, zowel bij het Mafcentrum als bij de leefbaarheid van jongeren. Het 
Mafcentrum was vroeger het Paradiso van het zuiden en een plek voor 
jongeren om te hangen. De koers van het Mafcentrum is maatschappelijk 
breder geworden, waardoor er meer mensen gebruik van maken. 

Diverse verenigingen en stichtingen maken gebruik van de mogelijkheden van 
het Mafcentrum. Burgers - jong en oud - maken gebruik van en organiseren 
zelf activiteiten binnen het Mafcentrum. In het Mafcentrum is veel mogelijk. 
Van pubquiz tot Pietendisco en natuurlijk tal van muzikale optredens. Ook is 
het Mafcentrum initiatiefnemer van KIDZZ & armoede, een project dat werkt 
aan het versterken van kinderen die te maken hebben met armoede. Het 
Mafcentrum is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn, fouten mag maken en 
veel kan leren en ontwikkelen. Het Mafcentrum is voor velen een tweede thuis 
geweest in de jeugdjaren. 

Het Mafcentrum is altijd in eigen beheer geweest. Het is ontstaan toen er in de 
periode 1970 een grote groep jongeren in Maasbree bijeen kwam. Destijds in 
een keet, bij ouders achter het huis. In die tijd kwamen zo'n 150 jongeren 
wekelijks naar die keet. En door de week werd er flink gesleuteld aan 
brommers. De ouders vonden dat de jongeren een eigen plek moesten hebben. 
Samen met ouders is destijds onder leiding van ouder Vic Geurts het 
jongerencentrum Mafcentrum opgericht. 

www.mafcentrum.nl 

Jongerencentrum Mafcentrum 

Maasbree 
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Gemeenschapscentrum De Pracht 

De Pracht is hét activiteiten- en ontmoetingscentrum voor de bewoners van 
Aalst-Waalre, van jong tot oud. Door veel activiteiten, cursussen en 
evenementen voor hen op te zetten, brengt De Pracht verbinding en 
saamhorigheid. Ook biedt De Pracht faciliteiten voor lokale verenigingen en 
clubs. En zij is partner van de gemeente met betrekking tot zorg en welzijn. 
Het vrijwilligersbestuur heeft vijf commissies die verantwoordelijkheid dragen 
voor de door hen georganiseerde activiteiten. In totaal zijn er 180 vrijwilligers 
uit de buurt die de zaken regelen. 

De Pracht organiseert jaarlijks tientallen jongeren- en volwassenen activiteiten, 
talloze cursussen en workshops en zorgactiviteiten voor kwetsbare ouderen en 
ouders met jonge kinderen. Een greep uit de activiteiten: Crea-Kids, 
Elektroclub, een speelgoedbeurs, herfstkamp, een ruilbeurs, eetcafé, 
inloopochtend, rikken en een juridisch spreekuur. Iedere derde zaterdag is er 
ook een repair-café. Het cursusaanbod bestaat o.a. uit Mama Danst, yoga, 
mandalatekenen, breien en haken, kleuterdans en tabletlessen. Met meer dan 
35 vaste gebruikers en 180 vrijwilligers bruist het centrum van de activiteit en 
gezelligheid. 

Het gebouw De Pracht werd in 1981 opgericht omdat het voormalige 
parochiehuis bij de noodkerk werd afgebroken. Er werden twee stichtingen 
opgericht. Eén voor de jeugd en één voor volwassenen. In 1992 zijn deze 
samengevoegd tot de huidige Stichting De Pracht Ekenrooi. 

www.depracht.nl 

Stichting De Pracht Ekenrooi 

Waalre 

 

 


