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Even bijpraten: 

Dorpstafel Berlicum, burenhulp in een modern jasje! 
Op 2 november 2015 is de Dorpstafel Berlicum van start gegaan. Elke maandag- en 

woensdagochtend van 10:00-12:00 uur staat de tafel klaar in Den Durpsherd te 

Berlicum. Voor vraag en aanbod is de dorpstafel verder altijd bereikbaar via de 

website www.dorpstafelberlicum.nl    
  

Er is een grote bereidheid om elkaar te helpen, maar ook behoefte aan flexibiliteit 

in het geven van hulp. Dorpstafel Berlicum springt in dit gat door vragers en 

aanbieders met elkaar in contact te brengen. Of het nu gaat om praktische 

diensten zoals de hond uitlaten, een boodschap doen of computerhulp bieden of 

om sociale activiteiten zoals samen wandelen of naar de stad gaan. En dat voor 

jong en oud. 

 

Succesvol? Jazeker. Samen met Den Durpsherd mochten de vrijwilligers van de 

Dorpstafel gemiddeld tussen de 10 en 15 mensen per week begroeten. Inmiddels 
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zijn er 10 ‘matches’ gemaakt en enkelen goed op weg. Het aantal ontmoetingen 

aan de tafel en eventuele ‘matches’ die daar weer uit ontstaan niet meegeteld. Met 

in totaal 21 vragen en 21 aanbiedingen in de afgelopen periode is een mooie start 

gemaakt. Hieronder enkele echte vragen, aanbiedingen en matches om te 

proeven. Met deze keer speciale aandacht voor de vraag van Werkboerderij 

Buitengewoon die a.s. woensdag 23 december hun levende kerstal nog meer 

willen kleuren met muziek. Muzikanten pak uw podium! 

 

 

 

 

Alle vragen en aanbiedingen zien en reageren:  

www.dorpstafelberlicum.nl 

Goed om ook te weten: 

Komende maanden wordt er in alle kernen gekeken naar de behoefte aan (een 

http://www.dorpstafelberlicum.nl/


 

vorm van) De Dorpstafel. Mooi is de samenwerking over de kernen heen. Een 

professionele vraag en aanbod website staat ook in de startblokken. Natuurlijk met 

inbreng van inwoners van alle kernen. Om straks ook te gebruiken door alle 

inwoners van Sint-Michielsgestel. 

Meedenken en doen: dorpstafelberlicum@gmail.com 

  

  

meer info op onze website  

 

 

Volg ons initiatief, door je aan te melden op onze facebook groep, erg simpel door hieronder op het 

facebook logo te klikken. Ook op twitter verspreiden we de ideeen en geven we je informatie.  
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