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Hierbij ontvangt u weer nieuws van Heukelum Aktief. We verschijnen nog onregelmatig, 

maar we willen, nadat het dorpshuis is geopend, een keer per twee maanden verschijnen.  

 

Buurthulp. 

In alle stilte verlopen de buurthulp activiteiten voorspoedig. Gemiddeld per week krijgen we 

twee aanvragen, die we meestal binnen één dag kunnen honoreren. De vragen zijn nog steeds 

zeer divers: naar een dokter rijden, computerhulp, een praatje maken, etc. Met de hulp van de 

vrijwilligers kunnen we snel schakelen en daardoor mede-inwoners van Heukelum snel 

helpen bij hun hulpvragen. Dank daarvoor!!!! 

 

Opening Dorpshuis De Krakeling. 

De verwachting is dat het Dorpshuis De Krakeling medio september door de aannemer wordt 

opgeleverd. Daarna gaan nog een aantal vrijwilligers aan de slag voor de inrichting, en het 

aanbrengen van licht en geluid. De verwachting is dat de opening van het Dorpshuis begin 

november kan plaatsvinden. Dit alles is nog wel onder voorbehoud. 

Persberichten. 

Onderstaande persbericht is reeds gestuurd naar Het Kontakt, Extra Nieuws Leerdam en het 

AD, editie Rivierenland: 

Dorpshuis De Krakeling ontvangt € 15.000 van het Kansfonds. 

Het in aanbouw zijnde  Dorpshuis De Krakeling in Heukelum heeft van het Kansfonds  

een bedrag van € 15.000,- ontvangen voor de inrichting van het dorpshuis. Met dit 

bedrag kan een belangrijk deel van de keuken en de ‘huiskamer’ van het dorpshuis 

bekostigd worden. 

De Stichting Heukelum Aktief, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het Dorpshuis 

De Krakeling, is enorm blij met de toezegging van het Kansfonds. Joop Sprong, voorzitter 

van Heukelum Aktief, zegt hierover: “ Door deze toezegging kunnen we de ‘huiskamer’ in het 

Dorpshuis realiseren. Een centrale ontmoetingsplek voor alle inwoners uit Heukelum, met 

speciale aandacht voor ouderen en inwoners die dreigen in een sociaal isolement te komen. Zo 

wordt het dorpshuis  het bruisend hart van Heukelum”. 



Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand 

buitengesloten raakt. Het Kansfonds steunt  kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen 

helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets 

willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken zij met geld. Dat 

doen ze met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen 

we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen. Kijk ook op 

www.kansfonds.nl . 

 

Onderstaand  persbericht zal in week 33 naar de lokale media worden gestuurd. 

Dorpshuis De Krakeling ontvangt € 25.000 van het VSBfonds. 

Het in aanbouw zijnde  Dorpshuis De Krakeling in Heukelum heeft van het VSBfonds  

een bedrag van € 25.000,- ontvangen voor de inrichting van het dorpshuis. Met dit 

bedrag kan een deel van de inrichting van het dorpshuis bekostigd worden. 

De Stichting Heukelum Aktief, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het Dorpshuis 

De Krakeling, is enorm blij met de toezegging van het VSBfonds. Joop Sprong, voorzitter van 

Heukelum Aktief, zegt hierover: “ Door deze toezegging kunnen we een grote stap vooruit 

maken. Naast tafels en stoelen, kunnen we nu ook allerlei apparatuur aanschaffen om een 

goed lopend dorpshuis te realiseren. Zo kunnen we alle doelgroepen optimaal bedienen, 

waardoor iedere inwoner van Heukelum zich thuis voelt in het dorpshuis: het bruisend hart 

van Heukelum”. 

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief 

meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het 

fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen 

als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van 

kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen 

studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een 

professioneel netwerk. 

 

 

 

http://www.kansfonds.nl/

