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Kleine projecten  
Initiatief  Aanvrager  Gemeente  Totale 

projectkosten  
Ontvangen 

bijdrage 

IMF 

Boppeseal Jorwert 
Het doel van dit project is het versterken van de 
leefbaarheid in Jorwert, door het verbeteren van 
de bovenzaal van het café dat een 
dorpshuisfunctie vervult. De verbetering omvat 
de aankoop van een flexibel toneel, nieuw 
toneellicht en geluid en het verder opknappen 
van de bovenzaal (aftimmeren en schilderen), ten 
behoeve van toneelvereniging De Harmonie en 
de jeugdclub. 

Stichting De Boppeseal 
  
  

Leeuwarden 
  

  

€ 18.750,- € 7.500,- 

Welkom op Westerhûs, inrichting gastenkamers 
Stichting Nijkleaster werkt aan een nieuw klooster 

in de buurt van Jorwert. Een van oudsher belangrijk 

onderdeel van het kloosterleven is het zorgen voor 

gasten. Nijkleaster wil graag negen gastenkamers 

inrichten, waarvan één speciaal voor 

mindervaliden. 

Stichting Nijkleaster 
  

  

Leeuwarden € 133.352,- € 10.000,- 

Natuurlijk speelplein Albertine Agnes school 
Het inrichten van het schoolplein zodat het een 

‘natuurlijk’ speelplein wordt. Met dit project wil de 

basisschool bijdragen aan klimaatadaptatie, 

ecologie, de gezondheid van kinderen, inclusie en 

bevordering van leefbaarheid in de wijk.  

Stichting Albertine 

Agnes school 
  
  

Leeuwarden € 159.005,77 € 10.000,- 

Manifestatie Doarp Bliuwe Blinder 
Tijdens de opening van een kunstwerk, wil de 

organisatie een manifestatie organiseren, met als 

doel om de dorpsidentiteit te versterken en de 

relatie met de buren te verdiepen. Dit wordt onder 

andere vormgegeven door debat, 

kennisuitwisseling, toneel, cabaret, live muziek en 

dates met Zuiderburen.  

Dorpsbelang Himpens-

Tearns 
  
  

Leeuwarden € 6.842,- € 2.700,- 

Boekenpassage De Rode Loper 
Het hoofddoel van dit project is om jongeren en 

ook ouderen (weer) aan het schaken te krijgen en in 

aanraking te laten komen met andere denksporten. 

In het verlengde hiervan wil het project het lezen 

onder de genoemde doelgroepen stimuleren. De 

projectactiviteiten bestaan uit het verkopen van 

tweedehandsboeken, het geven van schaaklessen en 

workshops en het organiseren van lezingen. 

Boeken Passage De 

Rode Loper 
  
  

Leeuwarden € 10.000,- € 4.000,- 

Groen schoolplein - obs de Romte 
OBS de Romte (Dronrijp) wil een speelplek 

realiseren aan de linkerzijde van het dorp. 

Daarnaast moet het een uitnodigende en uitdagende 

plek worden; een speeltuin en ontmoetingsplek 

voor de jeugd en hun ouders. Er zullen diverse 

speeltoestellen geplaatst worden en meer groen 

komen.  

Obs de Romte 
  

  

  

Waadhoeke € 67.391,47 € 10.000,- 

Aanschaf zonnepanelen It Mienskar 
Gemeenschapscentrum It Mienskar wil graag 

zonnepanelen laten plaatsen en de groepenkast 

aanpassen. Hiermee willen ze bijdragen aan een 

beter klimaat en energiekosten besparen.  

Stichting 

Gemeenschapscentrum 

It Mienskar 
  
  

Waadhoeke 
  

€ 17.330,- € 6.900,- 



Muziek voor iedereen 
Het doel van dit project is zoveel mogelijk mensen 

enthousiast te maken voor en te vermaken met 

fanfaremuziek. Er zal op 27 mei een reünieconcert 

worden georganiseerd waarvoor in april zal worden 

gestart met de voorbereiding, in de vorm van het 

instuderen van de muziek op de basisschool.  

Vereniging Fanfare 

Constantia 
  

  

Waadhoeke € 7.500,- € 1.000,- 

Boer Burger Fietstocht 
Met dit project wil de organisatie de verbinding 

tussen boer en burger bevorderen. Burgers kunnen 

kennismaken met duurzaam produceren, 

biodiversiteit in het landschap en de gastvrijheid op 

het platteland. Lokale artiesten zullen ingezet 

worden, agrarische bedrijven worden bezocht en 

voor hapjes en drankjes onderweg zal worden 

gezorgd.  

H. Joostema-Greidanus 
  

  

Waadhoeke 
  
  

  

€ 22.479,- € 6.375,- 

Project Industrieel Erfgoed Leeuwarden 
Het onder de aandacht brengen van een aantal 

bijzondere bedrijfspanden in Leeuwarden, in de 

Oranjewijk en de Vlietzone. Onder andere door bij 

die panden informatiepanelen te plaatsen. Er wordt 

hierbij samengewerkt met betrokkenen uit de buurt.  

Leeuwarder Historische 

Vereniging Aed 

Levwerd 
  

  

Leeuwarden € 16.889,- € 6.756,- 
  
  

Karavaan van verbinding 
Dit project heeft als doel om mensen bewust te 

maken van het feit dat er veel mensen in hun 

directe omgeving wonen waar ze nieuwe contacten 

mee kunnen maken. Zo kan eenzaamheid bestreden 

worden. In diverse wijken in Leeuwarden zullen in 

seniorenflats voorstellingen worden gegeven, door 

een doedelzakband (of ander muziekgezelschap) en 

een theatergezelschap.  

Stichting Hobby om de 

Hoek 
  

  

  

Leeuwarden 
  
  
  

€ 15.960,96 € 5.000,- 

Project 11 
Project 11 is een liftproject waarbij jongeren in 

koppels, liftend een afstand gaan afleggen binnen 

de EU. Door de actieve en speelse vorm wordt er 

vooral ingespeeld op het vermogen van jongeren 

om actief, avontuurlijk en inventief te zijn. Het 

project richt zich op jongeren (18+) in de regio 

Leeuwarden die zelfstandig op pad gaan. Doel van 

het project is om jongeren hun horizon te laten 

verbreden. 

Stichting Doe Maar! N.v.t. (project 

speelt zich af 

in heel 

Europa) 

€ 15.709,- € 6.283,- 

Jonge mantelzorger, kun je zomaar zijn 
Door middel van een interactieve 

theatervoorstelling herkenning en erkenning vragen 

voor jonge mantelzorgers die opgroeien in 

zorgsituaties. Plus bewustwording creëren voor de 

effecten die dit heeft op jonge mantelzorgers in de 

Waadhoeke en Harlingen, met als doel 

overbelasting te voorkomen. Het stuk wordt 

gebaseerd op ervaringsverhalen van jongeren uit de 

regio en wordt opgevoerd op de scholen in de 

klassen van de bovenbouw basisonderwijs en 

onderbouw VO. 

De Skûle Welzijn Waadhoeke 
Harlingen 

€ 25.462,- € 10.000,- 

Jazz at the Brezz 
Vrijwilligers van theater De Bres in Leeuwarden 

willen voor de eerste keer Jazz@TheBrezz 

organiseren, een jazzfestival. Ze willen het publiek 

gratis (of in ieder geval tegen een lage entreeprijs) 

en op verschillende manieren kennis laten maken 

met jazz. Dus niet alleen door muziek, maar ook 

door fotografie, zang, poëzie en verhalen. 

Theater De Bres 
  
  

Leeuwarden € 6.200,- € 2.400,- 

  
 


