
Goedenavond geachte raadsleden en iedereen hier aanwezig. 

Mijn naam is                     en ik spreek namens Maarn Wijzer. 

Stelt u zich voor. U woont in Maarn of Maarsbergen. U wilt een interessante 

cursus of workshop doen. Lekker dicht bij huis. Want u reist door de week al 

aardig wat af óf omdat u wegens uw leeftijd beperkt bent qua mobiliteit.  

Uw buren hebben u geattendeerd op Maarn Wijzer in dit dorpshuis .  

“Dat is hartstikke leuk, lekker dichtbij en ze regelen heel goede docenten”.  

“Ze hebben per jaar wel 75 verschillende cursussen! Bewegen, lezingen, 

schilderen of een korte workshop. Moet je maar eens op de website kijken of in 

dat mooie programmaboekje.” “Én, wat ook prima is, zo spreek je ook nog eens 

andere mensen uit het dorp”. “O ja…! Niet geheel onbelangrijk: je ziet meteen 

dat de prijs ook mee valt. Het is niet commercieel. Gewoon zonder 

winstoogmerk. Doen dus!”   

Dat klinkt allemaal heel aantrekkelijk en goed, toch? Sterker nog: dat blijkt 

behoorlijk uniek te zijn! 

Maarn Wijzer vindt het heel belangrijk dit te kunnen blijven doen. Samen met 

onze leden, bijna 800 cursisten, onze vrijwilligers, andere organisaties met wie 

wij samenwerken en uiteraard met de mensen van het dorpshuis zelf.  

Vereniging Maarn Wijzer heeft haar basis in dit dorpshuis. Al 40 jaar.  

We gebruiken het hele jaar door verschillende zalen voor onze 75 verschillende 

activiteiten. Per jaar is het aantal lesuren vele duizenden. Daar betalen we huur 

voor aan De Twee Marken: ruim €20.000 per jaar. Wij vormen daarmee een 

aanzienlijke financiële pijler voor het dorpshuis.  

Maar dat zijn wij niet alleen, we zijn veel meer. Maarn Wijzer is ook een 

educatieve en sociaal culturele pijler voor de inwoners. Naast leren en 

ontwikkelen, verbinden wij.  

De belangrijkste pijler voor een dorp als Maarn is ontmoeting en sociaal 

contact. En dat vindt voor een heel groot deel hier plaats.  

Daarvoor zijn passende ruimtes nodig. U kunt dat zien op de plattegrond die wij 

u hebben aangeboden. Hierop hebben wij visueel gemaakt hoeveel lessen er 

wanneer in welke ruimtes plaatsvinden. Het is gewoonweg teveel om dat hier 

nu op te noemen. Maarn Wijzer is heel trots op Maarn, Maarsbergen én het 

dorpshuis De Twee Marken.                                     -->Volgende pagina 



Wat ons betreft is deze spreektijd dan ook een HET moment om onze enorme 

bezorgdheid uit te kunnen spreken: 

 Hoe kan Maarn Wijzer al haar activiteiten en functie voor het dorp 

continueren zonder of met een te klein dorpshuis? 

 

 Het is ons opgevallen dat er bij het college van burgemeester en 

wethouders geen volledig of onjuist beeld is van het gebruik van het 

huidige dorpshuis. Om te voorkomen dat er op basis van onjuiste 

uitgangspunten grote beslissingen worden genomen, leveren wij deze 

informatie aan. 

 

 Als grootste huurder van het dorpshuis, willen wij graag persoonlijk 

betrokken worden in dit traject.  

 

Voor ons, voor Maarn en Maarsbergen.  

 

Dank u wel voor uw aandacht 

 


