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Voorwoord en inhoud 

“De coronacrisis maakt de behoefte aan ‘paleizen voor gewone mensen’ duidelijk zichtbaar” luidde 

recent een aanhef van een artikel in de media. Met ‘paleizen voor gewone mensen’ wordt de nadruk 

gelegd op het belang van fysieke ontmoetingsplekken in een dorp of wijk. Plekken waar mensen 

elkaar fysiek kunnen treffen.  

In het dorp Heijen wordt al geruime tijd gewerkt aan de realisatie van een dorpskamer. Een ‘paleis 

voor gewone mensen’ dus. Dit plan is geschreven met het doel de benodigde financiële middelen te 

genereren om de dorpskamer ook daadwerkelijk te kunnen starten begin 2021. Achtereenvolgend 

komen de volgende onderdelen in dit plan aan bod: 

1. Voorgeschiedenis, de aanloop naar de dorpskamer van Heijen 

2. Waarom een dorpskamer in een dorp 

3. Deelnemers dorpskamer 

4. Activiteiten dorpskamer  

5. Doelstelling 

6. werkwijze werkgroep 

7. Vrijwilligers 

8. Bevolking Heijen 

9. Exploitatie 

10. Begroting 

 

Heijen, augustus 2020 

 

 

Dagelijks bestuur Stichting Bevordering Leefbaarheid Ouderen Heijen (BLOH) 

Voorzitter:             Antoinette Linders 

Penningmeester:  Hans van Dam 

Secretariaat:          Jolanda Jansen - Verberk 
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1. Voorgeschiedenis, de aanloop naar de dorpskamer van Heijen  

Heijen is een klein dorp aan de Maas in de kop van noord Limburg.  Het dorp maakt deel uit van de 

gemeente Gennep (ruim 17.000 inwoners).  

Heijen is wat betreft het aantal inwoners de laatste 5 jaar stabiel, er zijn geen signalen dat het aantal 

inwoners terug loopt.  

Totaal aantal inwoners op1 januari 2018: 2070   (waarvan man:  51.7 %   en vrouw: 48.3%) 

Leeftijdsopbouw: 

Leeftijdsgroep van 0 tot 15 jaar:     325 

Leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar:   200 

Leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar:   390 

Leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar:   665 

leeftijdsgroep ouder dan 65:           485  (23.4 %) 

Het dorp heeft een actieve dorpsvereniging, ”Hèjje Mojjer” genaamd, die samen met inwoners werkt 

aan de leefbaarheid van het dorp.  

 

 

 

 

(www.heijen.info.nl) 

 

De behoefte aan een dorpskamer in Heijen bestaat al vele jaren. In 2007 werd in Heijen de 

klankbordgroep: “Laot Heijen moier worre” opgericht.  

Deze klankbordgroep heeft begin 2007 het initiatief genomen tot het maken van een 

Dorpsontwikkelingsplan (DOP). Zoals zoveel kleine dorpen in Nederland probeert ook Heijen zijn 

eigen karakter zoveel mogelijk te behouden en streven de bewoners ernaar om het dorp leefbaar te 

houden voor diverse doelgroepen. De maatschappij verandert, verantwoordelijkheid wordt meer en 

meer bij  de burgers gelegd in wat heden ten dage de participatiemaatschappij wordt genoemd. In de 

kern komt het er op neer dat mensen meer en meer om moeten zien naar elkaar waar de overheid 

zich terugtrekt. 

http://www.heijen.info.nl/
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Een belangrijke doelgroep bewoners van Heijen is de categorie ouderen. Uit gegevens van de 

gemeente blijkt dat er gemeentebreed de komende twintig jaar sprake zal zijn van een sterke 

vergrijzing (+ 55%) en ontgroening (-15%) van de bevolking. Inherent aan het ouder worden is het 

een gegeven dat deze mensen sneller alleen komen te staan door diverse oorzaken. Hun kinderen 

vertrekken naar elders vanwege studie of werk. Ouder worden brengt met zich mee dat mensen uit 

het netwerk wegvallen door ziekte en/of overlijden. 

Een groot deel van deze mensen wil graag in hun vertrouwde Heijen blijven wonen, maar heeft 

moeite om hun eigen huis te onderhouden. Zij worden geleidelijk afhankelijk van anderen.  

In Heijen groeit sinds een aantal jaren de behoefte aan een project waar senioren door kunnen 

stromen naar kleinere woningen. Door goede passende huisvesting voor ouderen kan de jongere 

doelgroep die ook graag in het eigen dorp wil blijven, doorstromen naar vrijkomende woningen. 

 

In 2009 is een dorpsontwikkelingsplan (zie bijlage 1) opgesteld waarin reeds sprake is van 

woningbouw op maat en waarin wordt gesproken over wat toen een dorpskamerproject werd 

genoemd.  

 

Eind 2016 deed dorpsvereniging Hèjje Mojjer een oproep aan de inwoners van Heijen in het Hèjs 

Nejs. Belangstellenden werden gevraagd deel te nemen aan een overleg betreffende de op te richten 

dorpskamerprojectgroep. Tijdens diverse inwonersavonden en een 6-tal overleggen werden de 

behoeftes van inwoners en verenigingen geïnventariseerd. Hieruit bleek de behoefte aan een 

dorpskamer nog steeds te bestaan. Er is een werkgroep gevormd die met de verdere uitwerking van 

de plannen aan de slag is gegaan. Gezocht werd naar een passende en betaalbare locatie.  

Er is gekeken naar mogelijk bestaande gebouwen, maar een goede locatie was niet te vinden of was 

te kostbaar. 

Woningcoöperatie Destion bleef ondertussen voornemens 12 zogenaamde 0-trede woningen te 

bouwen in Heijen. In 2018 werd daartoe door de gemeente de benodigde grond aan de Hoofdstraat 

verkocht. Destion bood de mogelijkheid in een van deze woningen een dorpskamer te vestigen.  
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2. Waarom een dorpskamer in een dorp en geen HUISkamer? 

In aan aanlooptraject naar dit project is door een inwoners van Heijen veel en vaak gesproken of de 

naamstelling van dit project.  

In 2018 is het voorzieningenplan Heijen’ Heijen in beweging’ (zie bijlage 2) vastgesteld. Het 

voorzieningenplan moet gezien worden als een uitwerking van het in 2009 gepresenteerde 

dorpsontwikkelingsplan. Alleen door het uitwerken van een breed gedragen visie en concrete 

vertaalslag kunnen de behoeftes van Heijen op een juiste manier ingevuld worden. Daarom is in het 

proces om tot dit voorzieningenplan te komen met een breed aantal vertegenwoordigers en 

inwoners uit Heijen gesproken. Hierbij is bewust gekozen voor de realisatie van een dorpskamer. Een 

dorpskamer biedt uitkomst aan de doelgroep ouderen die elkaar letterlijk, maar ook figuurlijk in de 

dorpskamer van Heijen kan ontmoeten.  

Een dorpskamer is een fysieke omgeving, een ‘paleis voor gewone mensen’ een plek van en voor 

ontmoeting zoals die nu dus ook werkelijk gerealiseerd gaat worden. De term dorpskamer refereert 

ook aan een overdrachtelijke betekenis: je hoeft elkaar niet in de dorpskamer te ontmoeten, dat kan 

op iedere andere plek in het dorp zijn. Je spreekt bijvoorbeeld samen ergens af om een wandeling te 

gaan maken. Of je spreekt af dat de een de ander met de auto komt ophalen om samen ergens naar 

toe te gaan. Of de dorpskamer brengt mensen bij elkaar die elkaar kunnen helpen: iemand snoeit de 

bomen en struiken in de tuin van de ander, daar staat tegenover dat de ander zorgt voor een 

pannetje soep. Feit is dat de dorpskamer hier ook als metafoor dient voor een initiatief dat mensen 

op allerlei manieren met elkaar in verbinding brengt: de participatiemaatschappij in optima forma 

dus! 

 

Met Destion overeenkomst getekend voor de bouw van 10 woningen en 

een Huuskamer in Heijen. Hier wordt Hejje Mojjer van! 

pic.twitter.com/on6g8FsPgH . Een afvaardiging van Hejje Mojjer was 

ook aanwezig bij de ondertekening. Een mijlpaal is bereikt, want na 25 

jaar krijgt Heijen weer nieuwbouw huurwoningen. Frits Basten van 

Heije Mojjer sprak zijn waardering uit richting Destion en gemeente: Als 

we iets willen in Heijen, zullen we het samen moeten doen. We kunnen 

nu echt aan de slag. 
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3. Wie nemen deel aan de dorpskamer van Heijen? 

Dorpskamer Heijen gaat zich allereerst oriënteren op de oudere Heijenaren, zodat zij in hun dorp 

kunnen blijven wonen en een fijn sociaal kunnen leven kunnen leiden.  Maar een dorp heeft meer 

mensen die hulp, afleiding of aandacht nodig hebben. Ook deze mensen willen we in kaart brengen.  

We willen met hen in contact komen en kijken hoe we in Heijen iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Denk bijvoorbeeld aan mensen die ziek zijn en tijdelijk hulp nodig hebben, mensen die fysiek of 

mentaal een beperking hebben die drempels opwerpt in hun dagelijks leven. 

Het begrip ouderen is een containerbegrip. Volgens de definitie zijn 60 plussers ouderen. We zien 

echter een aanmerkelijke groei van vitaliteit in deze doelgroep, met andere woorden: volgens de 

definitie mag iemand tot de doelgroep ouderen behoren, maar dat wil niet zeggen dat die persoon 

zich oud voelt. Ook voor hen wil de dorpskamer Heijen iets betekenen. 

Door deze mensen op tijd met elkaar in contact te brengen binnen het project dorpskamer, wordt de 

dorpskamer ook voor hen een begrip. De dorpskamer is er voor alle bewoners in het dorp, niet alleen 

voor de mensen die straks in de omliggende woningen wonen. In Heijen zijn op drie andere plaatsen 

meerdere senioren woningen die allemaal op loopafstand van de toekomstige dorpskamer liggen. De 

werkgroep ziet deze afstand niet als een belemmering, het is alleen maar goed als mensen in 

beweging blijven en buiten komen. 

 

 

Plattegrond van het gehele complex: 12 appartementen en een dorpskamer 
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4. Stichting BLOH (bevordering leefbaarheid ouderen Heijen) 

Wat er aan vooraf ging. 

Tijdens de ontwikkelingen voor de woningbouw door de gemeente Gennep en wooncorporatie 

Destion hebben de dorpsvereniging Hejje Mojjer en enkele enthousiaste inwoners met elkaar 

overlegd over de realisatie van een dorpskamer Heijen. Toen de plannen concreter werden hebben 

zij samen een avond belegd waar geïnteresseerden die iets willen betekenen in het project 

geïnformeerd werden over de plannen. Op deze avond melden zich bijna 30 dorpsbewoners. Drie 

van deze dorpsbewoners vormen het dagelijks bestuur van de in 2019 opgerichte stichting 

bevordering leefbaar ouderen Heijen (zie bijlage 3: Oprichtingsakte en bijlage 4: gewaarmerkt 

uittreksel Kamer van Koophandel). Daarnaast zijn er nog een vijftal kartrekkers (allen actieve 

dorpsbewoners) die samen met het bestuur het operationele team vormen om de dorpskamer te 

realiseren. 

De doelstellingen van de Dorpskamer Heijen zijn: 

- Het vergroten van de leefbaarheid voor met name ouderen en hulpbehoevende inwoners 

van Heijen; 

- Het vergroten van de zelfredzaamheid van de doelgroep ouderen; 

- Een laagdrempelige ontmoetingsplaats zijn voor ( oudere) dorpsbewoners; 

- Het bieden van activiteiten in en om de dorpskamer, gelegen aan Wethoudershof 13 te 

Heijen. 

De stichting dorpskamer Heijen werkt daarbij samen met andere zorginstanties, verenigingen, 

horeca, detailhandel, onderwijs en andere organisaties in Heijen. 

De stichting draagt de verantwoording voor de feitelijke exploitatie van de dorpskamer zodat deze op 

gezette tijden daadwerkelijk en zo optimaal mogelijk benut kan worden. De stichting is ook 

verantwoordelijk dat de stichting dorpskamer Heijen een financieel gezonde organisatie is. 
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Vooraanzicht van het nieuwbouwcomplex, inclusief dorpskamer 

5. Activiteiten dorpskamer  

De dorpskamer Heijen is van en voor de inwoners  en zal op gezette tijden geopend zijn. We willen 

beginnen met 5 dagdelen per week. We gaan ervanuit dat we begin maart 2021 de Dorpskamer 

kunnen openen. 

Het is de bedoeling dat we vijfdagdelen open gaan voor onze bezoekers. 

Elk dagdeel bevat een vaste terugkerende activiteit, men is vrij om hieraan deel te nemen. 

Daarnaast bieden we de mogelijkheid om een andere bezigheid of geen bezigheid te kiezen. 

DE OPENINGSTIJDEN ZIJN: 

Maandag    10.00 - 14.00                                           Handwerken/ tuinieren 

Dinsdag       10.00 - 14.00                                           Samen koken 

Woensdag  14.00 - 17.00                                           Kaarten/spelletjes 

Donderdag 14.00 - 17.00                                           Gym uurtje 

Vrijdag         10.00 - 14.00                                           Koffie-uurtje / muziek 

In de maanden juni juli en augustus breiden we de dagdelen uit met de zondagmiddag. 

Het blijkt dat vooral in de zomermaanden de ouderen behoeften hebben aan ontmoeting 

met anderen. De kinderen, buren, vrienden en kennissen zijn dan vaak met vakantie en de 

oudere voelt zich dan vaak alleen. 
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Vanaf september gaan we 8 dagdelen per week open, te weten: 

Dinsdagmiddag 10.00 -17.00 

Donderdag        10.00 -17.00 

 

Het streven is in de toekomst ook op feestdagen open te zijn. Zeker op feestdagen als de kans groot 

is dat het gevoel van eenzaam zijn nog eens extra wordt uitvergroot.  

In de dorpskamer moet in principe niks, maar mag er veel. Niemand hoeft zich aan te melden, je kunt 

gewoon naar binnen lopen en gaan wanneer je wil. De koffie is bruin, de krant ligt klaar. Je kunt een 

spelletje meespelen of gewoon een praatje maken. 

Gezamenlijke maaltijd 

Dat er behoefte bestaat aan een maaltijdvoorziening in Heijen blijkt uit een initiatief van een 

particulier echtpaar. Zij zijn, in afwachting van de opening van de Dorpskamer, reeds een 

maaltijdvoorziening gestart dat in de vraag voorziet. De bedoeling is dat deze maaltijdvoorziening 

haar voortgang kan vinden in en vanuit de dorpskamer. Bezoekers zullen samen maaltijden 

klaarmaken om vervolgens ook samen aan tafel gaan. De bedoeling is vanaf de start al minimaal 2x 

per week tussen de middag gezamenlijk een warme maaltijd wordt bereid en gegeten.  

Er kunnen kleinschalige activiteiten georganiseerd worden om de bewoners van Heijen  uit te 

nodigen de dorpskamer te bezoeken. Dit kunnen  activiteiten zijn op recreatief , maatschappelijk of 

cultureel gebied. De dorpskamer overlegt hiervoor dan ook met andere verenigingen of stichtingen 

die al in Heijen actief zijn, zoals KBO, ZijActief en de Zonnebloem.  Samenwerken is het motto van de 

dorpskamer.  Op die manier versterken we elkaar en kunnen we samen iets betekenen voor de 

ander.  

Andere activiteiten  die we aanbieden zijn: handwerken, knutselen, tuinieren, wandelen fietsen (duo 

fiets) gymuurtje, muziek luisteren en muziek maken, bloem schikken, bingo enz. 

De dorpskamer wil ook de plek zijn waar mensen worden geholpen met vragen op praktisch gebied. 

Onze samenleving is soms een ondoorzichtig woud van wetten en regels. Mensen die kennis van 

zaken hebben, kunnen de helpende hand bieden bij vragen rondom bijvoorbeeld WMO, regels die 

maatschappelijke instanties of zorginstellingen hanteren, indienen van hulpvragen.  

Dorpsondersteuner 

Het dagelijks bestuur van Dorpsvereniging Hèjje Mojjer is er inmiddels in geslaagd een -zeer ervaren 

en enthousiaste- Dorpsondersteuner aan te nemen. Er wordt gewerkt volgens het concept ‘Accent 

op Talent’. Onder andere mensen in hun eigen kracht zetten (wat kan iemand nog zelf?), uit het 

isolement halen en waar nodig hulpvragers en aanbieders (vrijwilligers) bij elkaar brengen middels 

een talentenbank is het doel. Op deze wijze kunnen ouderen zolang mogelijk zelfstandig blijven 
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wonen. De Dorpsondersteuner in Heijen zit met smart te wachten op een geschikte ruimte, in dit 

geval de opening van de Dorpskamer. Elke vrijdagochtend zal de dorpsondersteuner  in de 

dorpskamer te vinden zijn.   

Er zal regelmatig overleg zijn tussen het bestuur van de dorpskamer en de dorpsondersteuner 

waarbij de mogelijkheden tot gezamenlijke activiteiten worden besproken. Zo kan de 

dorpsondersteuner een taak in hebben in het organiseren van  informatiebijeenkomsten rondom 

thema’s die op dat moment relevant zijn. Ook medische/paramedische hulpverleners zoals de 

fysiotherapeut, de opticien, de pedicure, de ergotherapeut, maar ook de notaris , of de 

vertegenwoordigers van andere bedrijven /instellingen kunnen te gast zijn in de dorpskamer om 

tekst en uitleg te komen geven rondom bepaalde thema’s. 

Bij de start van de Dorpskamer in maart 2021 gaan we uit van acht tot tien bezoekers per keer. Het 

ligt in de verwachting dat als de Dorpskamer eenmaal draait dat het bezoekers aantal oploopt tot 15 

bezoekers per dagdeel ( mits de regelgeving op het gebied van corona dit toelaat).  

Met alle activiteiten in en vanuit de dorpskamer streven we er naar op jaarbasis minimaal 500 

mensen te bereiken. Wat zou betekenen dat minimaal 25% van de Heijense bevolking betrokken is in 

en rondom de dorpskamer.  

Zie ook bijlage 5: activiteitenplan. 
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6. Vrijwilligers 

 

De dorpskamer wordt volledig bemand door vrijwilligers. 

In voorgaande tijd hebben we vrijwilligers geworven door mensen persoonlijk te benaderen, ook is er 

een oproep gedaan in het dorpsblad. Voor de vrijwilligers is het volgende profiel opgesteld: 

- Affiniteit hebben met de doelgroep en daarbij passende werkzaamheden 

- Goede sociale vaardigheden hebbend 

- Zelfstandig kunnen werken en kunnen samen werken 

- Verantwoordelijkheid durven nemen 

- Vriendelijk  en geduldig zijn, kunnen luisteren en niet oordelend zijn. 

- Kunnen deelnemen aan overleg 

- Plichtsbesef  

- Zelfkennis (sterkte en zwakte punten) 

- zich voor een bepaalde periode willen verbinden. 

Momenteel hebben zich 21 vrijwilligers aangemeld waarvoor er inmiddels 2 informatieavonden zijn 

georganiseerd. Door de brede kennis van deze verschillende personen is een actieve gemotiveerde 

groep ontstaan die ieder zijn eigen talent kwijt kan in de verschillende werkgroepen die zijn opgezet, 

te weten:  

 werkgroep Bouw (4 personen) 

 werkgroep Sponsering (3 personen) 

 werkgroep Activiteiten/planning (5 personen) 

 werkgroep Schoonmaak en inkoop (4 personen) 

 werkgroep inrichting interieur ( 5 personen) 

 werkgroep inrichting tuin (4 personen) 

 werkgroep werving en begeleiding vrijwilligers (2 personen)  

In hun werk worden de vrijwilligers begeleid door de bestuursleden Richard Keuninx en Antoinette 

Linders door gezamenlijke vrijwilligersvergaderingen en individuele contactgesprekken. 

Wanneer blijkt dat de vrijwilligers behoefte hebben aan gerichte scholing, zal deze worden 

georganiseerd.  
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7. Stand van zaken 

 

Wanneer de bouwplannen geheel volgens plan blijven verlopen, zal de oplevering van de 

dorpskamer begin 2021 plaatsvinden. Het bestuur van BLOH ontvangt dan de sleutel van het 

complex dat naast de dorpskamer ook uit 12 woonappartementen zal bestaan. Op dat moment zal 

pas de definitieve huur- en beheerovereenkomst met Destion worden getekend (concepten zijn 

opgenomen als bijlage 6 en 7). De ruimte van de dorpskamer zal daarna door BLOH zelf moeten 

worden ingericht tot het ‘paleis voor gewone mensen’. De ruimte is integraal toegankelijk. Er zijn 

geen drempels, er is een invalidentoilet en - doucheruimte en bij de inrichting wordt rekening 

gehouden voor rolstoelgebruikers en veelvuldig gebruik van rollators.  

Een werkgroep van vrijwilligers heeft zich inmiddels gebogen over de inrichting van de dorpskamer 

en op diverse plaatsen offertes aangevraagd. De totale inrichtingskosten van de ruimte worden 

geraamd op € 77.000, =. (zie bijlage 8/8a: projectbegroting met bijbehorende offertes) 
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De werkgroep PR/activiteiten timmert hard aan de weg om dorpsactiviteiten te organiseren die 

gelden genereren om de eerst startkosten te betalen, maar tevens de betrokkenheid voor de 

dorpskamer ‘warm’ te houden. Zo heeft onder meer een vriendengroep in Heijen, een 

fysiotherapiepraktijk en de dorpsvereniging spontaan geld gedoneerd. Een lotenverkoop eind 2019 

kreeg -na een oproep in het Dorpsblad Hèjs Nejs- veel steun van inwoners die tegoed bonnen 

inleverden (voor gratis boodschappen van een nabije supermarkt) bij de initiatiefnemers. Ook kreeg 

het kersverse Dorpskamerbestuur volop medewerking van het bestuur van de KBO en Zij-Actief om 

tijdens de kerstbijeenkomsten loten te verkopen met een fraaie opbrengst van € 700, -. 

Met deze acties konden o.a. de opstartkosten voor de rechtspersoon BLOH en de vergaderkosten 

worden betaald. 

 

8. Financiële haalbaarheid – Exploitatie dorpskamer 

 

Zoals al eerder genoemd is de stichting BLOH in 2019 opgericht ten behoeve van de realisatie en het 

beheer van de dorpskamer. Alle activiteiten van de stichting hebben tot op heden in het teken 

gestaan van de voorbereidingen en realisatie van de dorpskamer. Over het jaar 2019 is geen 

financieel verslag gemaakt, aangezien pas in 2020 een bankrekening is geopend. 
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Begin 2021 zal Destion tegen een symbolische prijs van €1,00 per maand de ruimte gaan verhuren 

aan de stichting. Er wordt een huurovereenkomst afgesloten voor minimaal 10 jaar, waarbij Destion 

het dorpsinitiatief alle ruimte geeft om te groeien tot een letterlijke maar ook figuurlijke dorpskamer. 

De stichting hoopt vanaf maart 2021 de eerste bezoekers in de huiskamer te ontvangen, mits de 

coronacrisis geen roet meer in deze plannen gooit.  

De gemeente Gennep draagt het initiatief vanuit Heijen een warm hart toe en heeft naast de 

noodzakelijke verkoop van de grond en vergunningen aan BLOH een structurele exploitatiesteun 

toegezegd voor het project (vooralsnog) voor een bedrag van € 7500 op jaarbasis. (zie bijlage 9).  

Dorpsbewoners met financiële deskundigheid hebben zich gebogen over de haalbaarheid van het 

plan. Uitgaande van een groei van het aantal bezoekers en een groei van het aantal deelnemers laat 

de meerjarenbegroting in bijlage 10 zien dat de dorpskamer op langere termijn exploitabel is. Voor 

koffie en thee wordt een eigen bijdrage van € 1,00 per kopje  gevraagd . De bijdrage voor de warme 

maaltijd bedraagt € 7,50. De hoogte van de gevraagde eigen bijdrage voor bijzondere activiteiten 

varieert per activiteit.  

De verantwoordelijkheden met betrekking tot onderhoud van de accommodatie worden vastgelegd 

in het onderhoudsplan van Destion (bijlage 11). BLOH zelf is verantwoordelijk voor het onderhoud en 

vervanging van de inventaris. Op de exploitatiebegroting 2020-2024 wordt hier jaarlijks voor 

gereserveerd.  

9. Noodzaak voor fondsenwerving 

Het op lange termijn operationeel houden van de dorpskamer lijkt dus haalbaar, echter de start 

vraagt om ondersteuning van derden. Zoals al aangegeven kan het initiatief rekenen op een groot 

draagvlak in Heijen en ontstaan er allerlei spontane acties om geld in te zamelen. Door de 

coronacrisis is helaas dit proces de afgelopen maanden wat verminderd. Het is door de aangepaste 

regelgeving niet mogelijk voor aanvankelijk geplande dorpsactiviteiten om geldinzamelingen te 

houden. De activiteiten die nu ontwikkeld worden door de werkgroep zijn bescheidener van aard, 

waardoor de geschatte opbrengsten ook lager zullen zijn.  

Door de werkgroep inrichting worden de éénmalige inrichtingskosten van de dorpskamer geraamd 

op € 77.000,-. Bijna 45% van deze kosten naar kunnen naar verwachting gedekt worden door 

bijdragen van de gemeente, de woningbouwvereniging Destion, de dorpsvereniging, bedongen 

kortingen bij lokale leveranciers, arbeidskosten te besparen door het noodzakelijke schilderwerk en 

aanleg van de tuin zelf te doen, de aanschaf van 2e hands spelmaterialen of geschonken materialen 

van dorpsbewoners. De werkgroep inrichting en de werkgroep klussen zullen er alles aan doen om zo 

goedkoop mogelijk en maximale zelfwerkzaamheid, zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Hiermee 

verwachten we € 33.000 van de geraamde kosten te kunnen dekken. 

Voor een bedrag van € 44.000 wordt nog gezocht naar financiering en wordt een traject van 

fondsenwerving gestart. Er wordt hierbij een beroep gedaan op diverse landelijke en regionale 
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fondsen. De specificatie van deze fondsen is opgenomen in het dekkingsplan in bijlage 8 van de 

projectbegroting. 

 

10. Nawoord 

Het realiseren van ‘een paleis voor gewone mensen uit Heijen’. Een plek waar, en van waaruit van 

alles gebeurd. Een dorpskamer zowel fysiek, als virtueel. Een spil in de leefbaarheid van Heijen, voor 

de ouderen van nu, maar ook de generaties in de toekomst. Een plek waar de mensen uit Heijen echt 

naar elkaar omkijken en voor elkaar klaar staan. Hopelijk mogen we rekenen op uw steun om ‘Hèjje 

nog Mojjer’ te maken.  

 

 

 

 

 


