Ter inspiratie: projecten die door een leefbaarheidsfonds zijn gerealiseerd:
NB: de verschillende projecten zijn volgens de door de betreffende organisatie of
werkgroep geldende criteria in stemming gebracht of via een ander proces
gerealiseerd. Dit document dient dan ook uitsluitend ter inspiratie!
GeInspireerd?
Dien dan jouw idee in;
Voor de Klingerberg klik HIER
Voor Heierhoeve-de Zaar, Californië, Zeesweg of Grubbenvorsterweg klik HIER
Onderstaand zijn projecten die vanuit het leefbaarheidsfonds in Zeeland (De Krammer) zijn
gerealiseerd. Energie op het dorpshuis in Sint Philipsland met behulp van zonnepanelen. Dit
is één voorbeeld van projecten die het windfonds van Windpark Krammer mogelijk heeft
gemaakt. Daarnaast is er ook bijgedragen aan het restaureren van kunstwerk de
reuzenmossel, energiezuinige verlichting in stallen van de dierenwei, solarbank bij een
sportkooi, zonnedaken, informatiebord bij de nieuwe jeu de boules baan.
• Kijk- en koophal – Bruinisse
Zonnepanelen op het dak van de kringloopwinkel in Bruinisse. Bedrag: € 4.900.
• Molenstichting GO – Nieuwe-Tonge
Grootonderhoud aan Molen d’Oranjeboom. € 15.000.
• Heemkundekring Philippuslandt – Sint Philipsland
€ 2.000 voor drie projecten: vervangen voorzetluiken Weegbrug, restauratie oude
molensteen, restauratie en verplaatsing oude gedenksteen Zuiddijk Sint Philipsland.
• V.V. Bruse Boys – Bruinisse
Zonnepanelen op de accommodatie van V.V. Bruse Boys in Bruinisse. Bedrag: € 8.000.

• Dierenwei – Nieuwe Tonge
Voor de tweede keer in 2020 ontvangt de Dierenwei in Nieuwe-Tonge een bijdrage uit het
windfonds. Deze keer € 7.600 voor zonnepanelen. Met de installatie van de zonnepanelen is
de Dierenwei volledig zelfvoorzienend!
• Basisschool de Nobelaer – Oude Tonge
Meer ruimte voor natuur op het schoolplein van Basisschool de Nobelaer. De school diende
een aanvraag in voor de vernieuwing van het schoolplein. Op het nieuwe schoolplein is
straks ruimte voor meer creativiteit, groen, insecten, water en een extra brede glijbaan! Een
cheque van € 20.000 is overhandigd.
• Stichting Brusea – Bruinisse
Het museum diende een aanvraag in voor een nieuwe buitenkeuken. In de keuken worden
wekelijks mossels en bolussen bereid en die was toe aan een flinke opknapbeurt en
energiezuinige apparatuur. Bijdrage uit het fonds: € 11.000.
• Getijdenbak – Bruinisse
Een educatief project langs de Oosterschelde kan rekenen op een bijdrage van € 5.400
euro. Hiermee wil de dorpsraad van Bruinisse een getijdenbak aanleggen om te laten zien
wat de Oosterschelde tijdens vloed meebrengt en wat er bij eb allemaal achterblijft.
•

Jeugd-Sociëteit de Pul – Bruinisse

De discolampen in de ‘soos’ zijn toe aan een energiezuinige LED-variant. Met een bijdrage
van € 3.415 wordt ook nog eens flink bespaard op de jaarlijkse energierekening.

• Solarbank – Oude-Tonge
Dorpsraad Oude-Tonge ontvangt € 7.416,09 voor het realiseren van een ‘solarbank’ bij de
multi(functionele) sportkooi aan de Mercuriusweg in Oude-Tonge. De solarbank is een soort
oplaadpunt waar je van alles kunt opladen; elektrische fiets, scootmobiel, smartphone etc.
De dorpsraad hoopt dat deze voorziening bijdraagt aan ‘sociale binding’ omdat gebruikers
een poosje neerstrijken om te laden én te kijken naar de sportieve activiteiten van
dorpsgenoten. De cheque is donderdag 25 juni 2020 overhandigd aan Ben Musters en
Marleen Kraaijo (Dorpsraad Oude-Tonge).
•

Dierenwei – Nieuwe Tonge
Dierenwei Nieuwe Tonge, achter De Tuunstee, vormt een waardevolle locatie in het dorp,
een sociale plek waar jong en oud graag komt. Geiten, een lammetje, kippen, duiven en
wallaby’s, hebben het hier prima naar hun zin en worden er dagelijks uitstekend verzorgd.
Alleen ontbrak het in de stallen nog aan deugdelijke én energiezuinige verlichting. Hiervoor
ontvangt Dierenvei een gift van € 965 van Windfonds Krammer. De cheque is donderdag 25
juni 2020 overhandigd aan beheerder Wennie van Moort en zijn kleindochter Esther
Nagtegaal.
• Mossel – Bruinisse
Bruinisse en de reuzenmossel, aan de Havenkade, ze hóren bij elkaar. Het kunstwerk, naar
ontwerp van kunstenaar Koos van der Velden, siert het dorp al sinds 1997 en is sindsdien
een geliefde hotspot voor een selfie. Haar oorspronkelijke schoonheid is de ‘Bruse Mossel’
echter kwijtgeraakt. In plaats van de originele zwarte mosselkleur kreeg het kunstwerk bij
restauratie een bruine verflaag. Het was menigeen een doorn in het oog. Bovendien werd
deze vier meter lange, drie meter hoge en 800 kilo wegende icoon van het mosseldorp eind
2018 door een vuurwerkbom vernield. Dorpsraad Bruinisse zette zich in voor restauratie.
Namen de dorpsraad ontvingen Marja Maaskant en Sandra van den Berg op donderdag 25
juni 2020 een cheque van € 1.810,16.
• Zonnedak – Sint Philipsland
Stichting Dorpsbelangen Sint Philipsland ontvangt € 10.000 voor ongeveer honderd
zonnepanelen op het dak van het dorpshuis. In Sint Philipsland en in Anna Jacobapolder
zijn de dorpshuizen geen eigendom van de gemeente maar van genoemde stichting. Dankzij
de inzet van veel vrijwilligers verloopt de exploitatie van de dorpshuizen, als ‘huiskamer van
het dorp’, efficiënt en zeer kostenbesparend. Met de bijdrage uit Windfonds Krammer komt
de aanleg van de zonnepanelen een stuk dichterbij. Namens Stichting Dorpsbelangen
namen Martijn Bomas en Stan van de Velde op donderdag 25 juni de bijbehorende cheque
in ontvangst.

•

Basisschool de Meerpaal
Basisschool de Meerpaal vroeg een bijdrage voor de zogenaamde Energy Floor.
Hiermee wekken de bewegingen van de kinderen energie op. Leuk, duurzaam én
gezond! Ook kan de vloer ingezet worden bij bepaalde lesmodules.

•

Dorpsraad Bruinisse
De Dorpsraad in Bruinisse om een bijdrage voor ‘Kattenogen’ in het Westplantsoen
in Bruinisse. Daar is het nu na zonsondergang erg donker. Jammer, want het park
leent zich uitstekend voor wandelingen met de hond of om een doorsteek te maken.

‘Kattenogen’ op zonne-energie zorgen voor een verlicht pad waardoor het park ook
na zonsondergang begaanbaar is.
•

Dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei
Bij het Burgemeester Sterkplein in Nieuwe-Tonge is op dit moment nog geen
speelgelegenheid voor de kinderen. De Dorpsraad wilde daar wat aan doen en
diende een plan in om op het grasveld een speeltuin te bouwen. Om de leefbaarheid
te vergroten en een ontmoetingsplek voor jong en oud te creëren.

•

SD op weg
Het mobileitisplatform SD Op Weg diende een aanvraag in om twee elektrische
leenauto’s in Bruinisse te stationeren. Een vernieuwende oplossing waarmee zowel
ouderen, toeristen en inwoners met minder auto’s toch op een duurzame manier
mobiel kunnen blijven.

•

Sportdorp Sint Philipsland
Sportdorp Sint Philipsland vroeg een bijdrage voor een informatiebord bij de nieuwe
jeu de boules baan, met de bedoeling om jong en oud samen te laten komen. Het
bord is inmiddels klaar en liefhebbers kunnen lekker jeu de boulen! Vrijwilligers Ellie
en Adrie van Dijke hebben de taak op zich genomen om het baantje te beheren.
Interesse om ook eens een balletje te gooien? De baan is te vinden aan de
Luysterlaan in Sint Philipsland.

•

Tennisvereniging het Westrak
Tennisvereniging het Westrak vroeg een bijdrage om 34 (bekend getal!)
zonnepanelen te plaatsen op de kantine om zo het energieverbruik van de club te
verkleinen.

•

Voetbalvereniging Noad’67
Noad’67 deed een aanvraag voor een bijdrage aan zonnepanelen op hun
accommodatie. Er wordt flink verbouwd om extra kleedruimte beschikbaar te maken,
maar de zonnepanelen liggen er al. Ook het zonnetje was flink aanwezig toen oudsecretaris en manus-van-alles Cenny Reijnhoudt poseerde voor de foto. Laat die
meter maar lopen!

De initiatieven die financiële ondersteuning ontvangen vanuit het Windfonds
Wieringermeer:
Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer
Op Campus de Terp wordt een buitenfitnesscircuit gerealiseerd om bewegen in de
buitenlucht te stimuleren, in een natuurlijke omgeving, voor jong en oud.
OBS De Meertuin / CV Wieringermeer
Een pannakooi te gebruiken door de leerlingen van de nieuwe brede school De Meertuin,
de jeugd uit het dorp en de (jeugd) leden van CV Wieringermeer.
Stichting Varend Erfgoed Kolhorn
Een winterstalling realiseren voor ansjovisjol KH44. De ruimte doet tevens dienst als
expositie- en demonstratieruimte.

Stichting Hippos / LRPC Wieringermeerruiters
Vernieuwing van de buitenrijdlocatie, ook te gebruiken voor beach handbal en beach
handbal toernooien van handbalvereniging DWOW Handbal.
Meerpeen Magazine
De uitgave van zeven edities van Meerpeen Magazine met nieuws over de Wieringermeer
voor alle inwoners van de Wieringermeer.
Toneelvereniging Lely
Bijdrage aan de realisatie van de voorstelling en aanschaf van ledlampen voor de
toneelverlichting.
Link projecten
De organisatie van GameDay 2021 voor jongeren, in combinatie met een
activiteitenprogramma op het gebied van techniek en sport.
Stichting IJsclub Wieringermeer
De aanschaf van ledverlichting voor de baan en stelconplaten om het terrein te verharden.
Stichting Cultuur binnen de Dijken
De organisatie van ‘Levenskunstig door de zomer’, een serie vrolijke en verbindende
kunstzinnige activiteiten, met name gericht op senioren.
Muziekvereniging Creona
De aanschaf van instrumenten en een bijdrage aan de instandhouding van de vereniging.
Oorlogsmuseum Medemblik
De organisatie van een expositie en de ontwikkeling van een educatief lesprogramma voor
leerlingen van het voortgezet onderwijs.
Vereniging Wieringer Eilandmuseum Jan Lont
De aanschaf van een kunstwerk t.b.v. het programma ‘De Donkerte van het
Waddengebied’.
Voor de Wind
De aanschaf van een rolstoel e-bike waarmee inwoners van de Wieringermeer onder
begeleiding van een vrijwilliger vanuit het project ‘Voor de wind’ eropuit kunnen gaan.
Rundveemuseum Aat Grootes
De bouw van een (mobiele) kinderkeuken om activiteiten te kunnen organiseren zoals
kinderfeestjes, workshops en lezingen over historisch koken, middagen voor ouderen en
kleinkind/grootouder-activiteiten.
PSV Bucephalus
Verduurzaming en verbetering van de accommodatie, onder andere door middel van
ledverlichting, zonnepanelen en een betere beveiliging.

De initiatieven die financiële ondersteuning ontvangen vanuit het Windfonds:
Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon
De bouw van herdenkingspalen ter herinnering aan de meer dan veertig vliegtuigen die in
de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort in de gemeente Hollands Kroon.
Stichting Twisca
Inrichting ‘tentoonstelling 75 jaar vrijheid’ in museum ter versterking van de
cultuurhistorische structuur en ontwikkeling van de gemeenschap Twisk en de regio, voor
kinderen en volwassenen.
De BinnenRoute 2020
Een tour (per fiets of per bus) langs zeventien bijzondere kunst- en cultuurlocaties op
Wieringen en in de Wieringermeer waarbij lokaal talent doorlopend voorstellingen geeft,
met 75 jaar vrijheid als rode draad.
Stichting Cultuur binnen de Dijken, Project ONDER WATER
Drie theaterprojecten voor en door de inwoners van de Wieringermeer met als centraal
thema de onderwaterzetting van de Wieringermeer door de Duitse bezetter, 75 jaar
geleden. Bewoners van alle leeftijden worden uitgenodigd om mee te doen. Een en ander
mondt uit in een totaaltheatervoorstelling in de buitenlucht.
Historisch Genootschap Wieringermeer
Film over het arbeidersdorp in Slootdorp die aan de hand van verhalen van polderpioniers
de start van de samenleving in het dorp laat zien en een chronologisch beeld geeft van hoe
dit kamp vanaf de oorlog tot en met vandaag gebruik werd en wordt.
Vereniging De Wieringer Molens
De realisatie van een educatieve ontvangst- en bezoekersruimte (molenboet) bij molen ‘De
Onderneming’ in Hippolytushoef met inrichting en terras om meer mogelijkheden te creëren
voor het organiseren van activiteiten, presentaties en exposities.
Eenakteravonden gemeente Medemblik
Vier theatervoorstellingen over de oorlogsverhalen van inwoners van Medemblik, op vier
binnen- en buitenlocaties gemaakt en gespeeld, door spelers uit de gemeente Medemblik,
op basis van de verhalen van inwoners en historische verenigingen.
Toneelvereniging Succes Hippolytushoef
Toneelvoorstelling over Anne Frank om de herinnering en ontberingen van de Tweede
Wereldoorlog levend te houden.
Oranjevereniging Slootdorp
Een evenement rondom 75 jaar vrijheid, gericht op alle leeftijdsgroepen en specifiek op de
jeugd, om zo bij te dragen aan bewustwording rondom het thema vrijheid, de sociale
cohesie te vergroten en herhaling van een gebeurtenis als de Tweede Wereldoorlog te
voorkomen.
Exposities in de Cultuurschuur, Wieringermeer

De aanschaf van dertien duurzame expositiepanelen met ingebouwde ledverlichting voor
de organisatie van exposities in de Cultuurschuur.
Stichting Onderdak Nautisch Erfgoed Wieringen
De inrichting van het nieuwe informatiegebouw/de werkplaats voor de historische schepen
van de stichting.
Wieringermeerruiters
Verdere renovatie van de ruiterroute in het Dijkgatbos, met name de bouw van een
doorgang van sluisdeuren, en optimalisatie van het parcours ten behoeve van het
paardenevenement SGW Dijkgatbos.
TV de Venne
Uitbreiding van het mountainbikeparcours in het Dijkgatbos, specifiek bedoeld als
trainingslocatie voor de technische onderdelen.
Harmoniegezelschap De Eendracht, Kolhorn
De organisatie van een herdenkingsconcert in Kolhorn in het kader van de bevrijding 75
jaar geleden, als onderdeel van een serie activiteiten rondom dit thema.
Dorpsraad Kreileroord
De realisatie van een duurzaam en multifunctioneel beweegpark met activerings- en
begeleidingsprogramma voor een brede doelgroep van jong tot oud: laagdrempelig,
verbindend, en geschikt voor minder validen.
Stichting Dupla, Nieuwe Niedorp
Renovatie van de snoezelruimte waar meervoudig gehandicapten zich kunnen ontspannen.
Stichting De Kapel, Den Oever
Reparaties aan de schoorsteen en het dak ter behoud van het historische gebouw.

Aartswouder en Gouwer Sportvereniging
Verduurzaming van het gebouw door middel van zonnepanelen , isolatie en ledverlichting.
Stichting Polderpioniers
Het planten van 75 vlinderstruiken onder andere op en rond het schoolplein van
basisschool Het Baken in Wieringerwerf. De struiken worden geplant in samenwerking met
de kinderen de school, vrijwilligers van stichting Polderpioniers en de gemeente Hollands
Kroon.
Middenmeer in Beweging
Het tweede deel van het Wandelpad ten zuiden van Middenmeer aanleggen om de
veiligheid van wandelaars te verbeteren en bewegen te stimuleren.

