
O P E N  B R I E F 
Beste dorpsbewoners, 
 
Dit is een open brief aan iedereen die zich bij het dorp betrokken voelt. Jong of oud, met of 
(nog) zonder kinderen… 
 
Een hele tijd geleden was er eens ( het klinkt als een sprookje en dat was het toen best wel 
een beetje ) een groepje volwassenen dat samen met kinderen uit het dorp een echt 
jeugdhonk heeft gebouwd. Het was een bijzondere tijd waarin jong en oud van elkaar leerde 
en samen bouwde. Er ontstond een mooi honk op het einde van het kaatsveld. Erbij een 
basketbalveld en een tennisbaan.  
Er kwamen sportspullen en menig jongvolwassene heeft daar prachtige avonden beleefd. 
 
Tijden veranderen. In een sprookje komen dan donkere wolken en die zien we ook in dit 
verhaal…… Want het jeugdhonk is, als er niets verandert,  te duur om in stand te houden. 
Waarom? 
Zijn er te weinig kinderen?       Nee 
Zijn er te weinig ouders / dorpsgenoten om te helpen?   Nee 
Zijn er te weinig (financiële) mogelijkheden?   Nee 
 
Als je dit leest zou je toch denken dat het sprookje goed af zou kunnen lopen, zoals het 
hoort bij sprookjes. Wij denken dat het kan. Net zoals het al jaren is gelukt door inzet van 
allerlei mensen, zo kan het nu ook. Hoe zien wij dat dan? 
 
Het jeugdhonk moet weer een ontmoetingsplaats worden voor de jeugd. Hoe mooi zou het 
zijn als de verschillende activiteiten voor de jeugd zich gaan concentreren in en om het 
jeugdhonk. Fantaseer eens mee: 
 

• Doe Club activiteiten op een aantal momenten in de week waar kinderen voor 
kunnen inschrijven. In het jeugdhonk kan het en is er zelfs meer mogelijk als het gaat 
om timmeren, zagen, enzovoorts.  

• Dorpsgenoten die sportieve workshops geven en activiteiten begeleiden zoals tennis, 
basketbal maar ook andere leuke activiteiten op het veld. 

• Een uitleen van spelmateriaal op het veld. 

• Lekker schminken  (cursus of voor de lol) of nagellakken met de meiden op een 
meidenmiddag. 

• Een middag  spelletjes spelen zoals twister of risk of wat maar leuk is. 

• Workshops toneel of bloemschikken of een groot timmerdorp. 

• Met elkaar fietsen repareren of andere apparaten. 

• Koken. 

• Een nachtje camping  

• Vissen  
 
De mogelijkheden zijn er … de ideeën ook. 
 
Hoe krijg je zo’n sprookje dan weer mooi en vrolijk? Veel mensen hebben geen zin in een 
bestuursfunctie of denken dat niet te kunnen. Nou dat is goed nieuws!! Dat hoeft in dit plan 
ook niet. Het enige wat er nodig is, is dat jij goed nadenkt. Wat kan ik doen om de jeugd te 



helpen en om het voor jongeren een aantrekkelijk dorp te houden. Je kunt meer dan je 
denkt!  
 
Voorbeelden nodig? 

• Achter de bar staan (er wordt in het jeugdhonk geen alcohol geschonken.) 

• Workshop en of begeleiding geven van fietsen repareren tot sporten tot…. Verzin 
het. 

 
Op de avond van dorpsbelang gaan wij (Jeannet, Otje en Nadia) uitleggen wat wij willen 
betekenen. Vooraf dus deze brief.  

• Zodat iedereen op de hoogte is.  

• Zodat niemand kan zeggen, wat zonde dat het jeugdhonk stopt dat had niet 
gemoeten 

• Zodat je alvast kunt nadenken wat jij gaat betekenen voor de jeugd en hun 
leefbaarheid in het dorp 

 
Dorpsbelang wil technisch en financieel steunen, meedenken. Aan ons allemaal om het 
sprookje tot een goed eind te brengen. 
 
We hebben hiervoor een (eerste) stappenplan: 

1. Iedereen informeren per brief over het feit dat het jeugdhonk stopt als er niet NU 
iets gebeurt. 

2. Dit onderwerp is agendapunt op de vergadering van Dorpsbelang, iedereen mag 
meedenken. Mensen mogen ook ons benaderen. 

3. Na de zomervakantie wordt besloten of er genoeg draagkracht is of dat het 
jeugdhonk wordt gesloten. 

4. Als er draagvlak is, gaan wij de plannen uitwerken. 
 
 
Een bekend Afrikaans gezegde is: It takes a village to raise a child oftewel je hebt een heel 
dorp nodig om een kind te laten opgroeien.  
 
Wij horen jullie graag via de mail van dorpsbelang (dorpsbelang.pingjum@gmail.com) en/ of 
zien jullie graag op de vergadering. 
 
Pingjum, 10 juni 2021 
 
Otje 
Jeannet 
Nadia 

 


