
 
   

 

 

 

 

 

  

Oproep voor de Dorpstafel! 



Hoe goed kennen we elkaar in Berlicum? Een praatje op straat is zo gemaakt, 

maar wat doe je als je partner in het ziekenhuis ligt en je hebt geen eigen vervoer? 

Of je wilt gewoon weer eens gezellig een bordspel spelen met een groep mensen, 

maar met wie? Echt contact is niet vanzelfsprekend. De stap van een praatje 

maken op straat naar aangeven waar je behoefte aan hebt, blijkt dan ineens toch 

best groot. Ook als je mensen om je heen graag wilt helpen, want waar begin je? 

  

Daar kan de Dorpstafel bij helpen. 

  

Aan de Dorpstafel schuiven vraag en aanbod bij elkaar aan. Zonder verplichtingen 

of formulieren. Gewoon, onder het genot van een bakje koffie kijken wat we voor 

elkaar kunnen betekenen. Door met anderen te delen waar je goed in bent en 

waar je hulp bij kan gebruiken, aan tafel én online. Voor een kleine klus zoals 

boodschappen doen voor iemand met een gebroken pols, maar net zo goed voor 

het uitpluizen van de wirwar aan diensten die worden aangeboden in Berlicum. 

  

Terwijl de overheid een stapje terug doet, stappen wij als inwoners van Berlicum 

naar elkaar toe. Of je nu nieuw bent in het dorp, hier bent geboren en getogen, 

jong of oud. Laten we samen de handen uit de mouwen steken. Omdat we erin 

geloven dat elkaar helpen iedereen wat oplevert. 

  

Ben jij net zo enthousiast geworden als wij en wil je ook meedenken, meedoen of 

meebeslissen over de Dorpstafel? Neem dan contact met ons op! 

Voor meer informatie stuur je een mail naar MEVMDorpstafel @ziggo.nl 

Wil je ons helpen deze nieuwsbrief te verspreiden? Stuur ze dan door naar je 

dorpsgenoten! 

  

Werkgroep MEVM/De Dorpstafel 

  

Suzanne van der Pluijm 

Caspar Looijaard 

Ger Jan Bömer 
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Hella Bosch 

Rien van den Boom 

Karin Brouwers 

  

  

  

 

   

 

  

 
 


