
 

HOE HOUDEN WE HET  

BRUISEND HART  

BRUISEND? 

Mijn ideeën: 

Noteer hierboven suggesties en ideeën die u/jij hebt voor het  
Bruisend Hart. Voel daarin geen beperking. 
 
Stop deze helft van de uitnodiging uiterlijk Vrijdag de 13e november 
in de bus in de hal van het Bruisend Hart.  Het mag ook met een 
mailtje naar info@dorpsraad-hoornaar.nl  
 
Hieronder is plaats om uw/je naam en email-adres in te vullen zodat 
u/je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. (niet verplicht) 
 
Naam: ………………………………………………………………… 
 
E-mailadres ………………………………………………………… 



 

We willen niet klagen. Over het algemeen schiet je daar weinig 
mee op. Maar toch zijn we benieuwd naar uw/jouw ergernissen 
bij het huidige pand en het gebruik daarvan. Om van daaruit 
een start te maken voor verandering. 

Natuurlijk willen ook de nieuwe ideeën horen over wat er alle-
maal nog meer mogelijk is in en met het pand. Daarvoor is de 
achterzijde! 

 

Dorpsraad Hoornaar zet zich in voor de leefbaarheid van ons mooie 

dorp. Het Bruisend Hart heeft daarin een belangrijke plaats. Maar de 

vraag is of het Bruisend Hart wel voldoende bruisend is om ook in de 

toekomst te blijven bestaan. Hoe zal de vlag er na een gemeentelijke 

herindeling bij hangen?  

 

Daarom gaan we over de toekomst van ons dorpshuis in gesprek met 

het dorp. Enerzijds om behoefte te peilen en anderzijds om creatieve 

ideeën te verzamelen. Het kan toch niet zo zijn dat we straks voor grote-

re culturele en sociale activiteiten moeten uitwijken naar een ander 

dorp?  Op naar een Bruisend Hart 2.0! 

In een gezellige sfeer met  een hapje, een drankje en live-muziek zoeken 
we samen een antwoord op vragen als: 
- Hoe maken we het pand aantrekkelijker voor gebruik? 
- Kan het pand op andere manieren worden benut, bijv. voor huiswerk-
begeleiding, werkplekken voor ZZP-ers, enz.? 

- Wat is een Dorpskamer en is dat iets voor in het Bruisend Hart? 
- Welke nieuwe/andere functies zijn nog meer mogelijk ? 
 

Kortom we hebben uw hulp nodig om plannen te verzinnen 

om het Bruisend Hart voor jaren aantrekkelijk te maken.  .  

U/jij komt toch ook? 

Mijn ergernissen: 

MAANDAG 16 NOVEMBER A.S OM 20.00 UUR 

Vanaf 19.00 uur zijn er rondleidingen tot in de uithoeken van 

HET BRUISEND HART 


