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DORPSHUIS ’T ZIJL IN VINKEL ONTVANGT € 15.000 VAN HET
ORANJE FONDS.
Dorpshuis ’t Zijl in Vinkel krijgt een bijdrage van € 15.000 van het Oranje
Fonds voor de vernieuwing / herinrichting van de keuken en de
aanpassing van de geluidsinstallatie
Dorpshuis ’t Zijl in Vinkel is sinds 1983 een warm thuis voor de vele
Vinkelse verenigingen. Verenigingen op sport-, recreatief- en sociaal gebied
weten het Dorpshuis al jaren te vinden.
Door een zich veranderende samenleving is er steeds meer behoefte aan
om naast de bestaande functie, het Dorpshuis ook meer te laten
functioneren als een “huiskamer” waar een vrije inloop is en waar
ongedwongen, niet altijd in verenigingsverband, ruimte moet zijn om elkaar
te kunnen ontmoeten.
Een ontmoetingsplaats om sociale verbanden en netwerken van de Vinkelse
bewoners te versterken, zodat actieve bewoners zelf initiatieven nemen,
met en voor elkaar activiteiten opzetten en daarmee zorg en participatie
nabij brengen.
Om te voldoen aan de wettelijke voorschriften wordt de keukenruimte
door de Gemeente Den Bosch compleet aangepast en door Dorpshuis ’t Zijl
voorzien van nieuwe noodzakelijke apparatuur om de huiselijke sfeer en de
faciliteiten voor de gasten te verbeteren.
Daarnaast wordt de geluidsinstallatie in alle ruimtes grotendeels
vernieuwd waardoor de activiteiten van de verenigingen beter tot hun
recht komen en mogelijkheden bieden voor nieuwe activiteiten zoals
toneelvoorstellingen en vergaderingen.

Voor de benodigde geldelijke middelen heeft het Dorpshuis een beroep
gedaan op het Oranje Fonds.
Het streven is om deze aanpassingen in het 1ste kwartaal van 2019 gereed
te hebben.
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en
iedereen mee kan doen in de samenleving.
Daarom ondersteunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met
elkaar verbinden.
Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies.
Koning Willem - Alexander en Koningin Maxima zijn het beschermpaar van
het Oranje Fonds.
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Vilchez, Adviseur Publiciteit via nerina.vilchez@oranjefonds.nl
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