
WERKGROEP VOORZIENINGEN

Samen met Narda, Et en Thomas vorm ik het werkgroepje  ‘Voorzieningen’.

Helaas zijn er vanuit onze werkgroep nog niet erg veel concrete zaken te melden. Plannen zijn er echter wel. 

Wat wij eigenlijk het liefst samen zouden willen doen is een winkel opzetten, met de mogelijkheid om elkaar 
te ontmoeten. Misschien in samenwerking met andere ondernemers een mogelijkheid om koffie met gebak 
of lunch te nuttigen.
 Ook breng- en afhaal mogelijkheden voor stomerij, schoenmaker en verzenden en ophalen van pakketten 
zouden we graag realiseren. Daarbij dan ook de verkoop van postzegels, kaarten en bloemen. 
Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft onze voorkeur.

Om inspiratie op te doen en advies te vragen zijn we in de Buurtmarkt in Breedeweg (bij Groesbeek) gaan 
kijken (De buurtmarkt is een maatschappelijke onderneming van Pluryn) en hebben daar een gesprek gehad 
met Eric Tonn van Pluryn, die nauw betrokken is geweest bij de oprichting. 
De winkel voert een behoorlijk assortiment levensmiddelen en er wordt vlees verkocht van een 
naastliggende  boerderij, groenten en fruit voor zover mogelijk ook uit de regio, alsmede allerlei andere 
produkten uit de regio  zoals b.v. wijn en jam.  
Er is een lunch-/koffiehoek, eigen wasserij voor de bedrijfskleding en bakkerij. 
Veel wordt direct van de producent betrokken, wat van invloed is op de verkoopprijs.

De medewerkers zijn, op een enkeling na, mensen met een afstand  tot de arbeidsmarkt en het is geweldig 
om te zien hoe enthousiast, maar ook professioneel zij alle werkzaamheden uitvoeren.
In 2014, anderhalf jaar na de oprichting, heeft deze Buurtmarkt het ‘appeltje van oranje’ van het Oranjefonds 
gekregen. Dit werd uitgereikt door Koningin Maxima. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan drie sociale 
projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en ervoor zorgen dat mensen 
weer meedoen in de samenleving.

Inmiddels: 
-Hebben we een paar gesprekken gehad over mogelijkheden om ruimte te huren 
-Gaan we in gesprek met de gemeente om daar onze plannen voor te leggen en bespreken in hoeverre zij 
ons hierbij van dienst kunnen zijn.
-Daarnaast gaan we uitzoeken welke fondsen dit soort projecten steunen.

We realiseren ons dat we nog een lange weg te gaan hebben. 
Er moet een gedegen bedrijfsplan komen, daarmee zullen we diverse  instanties en fondsen moeten 
benaderen om financiele ondersteuning te vragen en op termijn is het succes ook afhankelijk van de 
bewoners van ons dorp. 
Ook in de winter moet er omzet zijn, anders zullen de vaste lasten niet betaald kunnen worden. 
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