
Vertrekpunt: Versnipperd Doorwerth 
Wij nemen je mee op onze reis



Eindbestemming: meer samenhang en sociale interactie 
Een kloppend hart voor Doorwerth

2018 2028



Wachten duurt lang!

Aangenaam wachten: bushokjes

• Geeft informatie over het plein en 
activiteiten 

• Daagt uit tot vragen, ontmoeten en 
verbinden

Whatsapp groep Facebook pagina
Plaatselijke kranten

website

• Inspirerend en uitnodigend gedicht 
van de dorpsdichter



Niet (af-)wachten, maar doen : Pop-Up plein
Daar wil je bij horen ...met spellen

ontmoeting

met cultuur  
De Halloweeen speurtocht 

Doel: de plek laden met energie

Jeu de Boules

Kubb spel

Klooiballen



Eerste ideeën voor het ontmoetingsplein!  

Zitplekken
gesponsoord door Ikea

Sport & Spelveld
voor klooibal, Kubb spel

Jeu de Boules
vraag vanuit het dorp

Ruimte voor Kunst
kunstwerk aangeboden door plaatselijke 

kunstenaar

Bushaltes
informatievoorziening

Betonnen zitelementen, 
in theateropstelling 
tevens blokkade blokken voor de 

gemeente Renkum

Olifantenpad
Typisch Doorwerth

Groeiplein
met stenen van de inwoners van Doorwerth 

een verhard plein maken

Opberghok
Om spullen voor het sport & spel en 

aankleding voor het plein op te bergen



Busverbindingen in kaart
Hoe krijgen we de loop erin?

Spullen spronkelen Evementen bedenken en actief  meedoenOntwikkeling plein opstapel

Ideeen voor plein

Verbindingen maken

Verhalen ophalen Sport & spel

kunstwerk Halloween speurtocht 26 oktober 2018betonblokken december 2018

groeiplein medio 2019

olifantenpad medio jan/ feb 2019

Vaandels langs pad medio 2019

Gemeente Renkum

‘Bos met verhalen’ maart 2019
Onderbegeleiding van een verhalen verteller 

Jeu de Boules  
spontaan op zondagochtend

Klooibal  
spontaan op vrijdagmiddag

Startpunt voor wandelingen  

Volleybal clinic  

Schaken voor jong en oud  

Frisbee clinic  

Tai Chi 

stenen voor het plein Nieuwjaarsgroet 1 januari 2019Ikeastoelen 16 februari 2019

opberghok medio 2019

Jeu de boulesbaan medio jan/ feb 2019

marktkraampjes medio 2019

Dynamo Jeugdwerk

hout voor het opberghok Opening plein 16 februari 2019bushaltes medio jan/ feb 2019

aanleg elektriciteit medio 2019

plaatsen kunstwerk 16 februari 2019

...

...

Richterweg, Dillenburg en Mozartflat

Beweegteam

Sportclubs

...

Dorpsgedicht 16 februari 2019 
door Dorpsdichter tijdens opening plein

Kubb spel  
spontaan op zondagochtend

* “Sociale interactie ontstaat door “fouten & toevalligheden”



• De ontwikkelingen in de omgeving 
• Meer en andere deelnemers bij activiteiten 
• Contact met en tussen de verschillende 

doelgroepen
• Hoe bereiken we iedereen?
• Hoe bereiken we dat men erbij wil horen?

Vraagstukken voor het
Pop-Up plein


