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Dorpskamer Berkelland gaat van start!  
Vol trots kunnen we jullie mededelen dat we op 30 augustus gaan starten met ‘een Dorpskamer’ in 

Eibergen en Neede.   

 

Voor deze feestelijke gelegenheid zorgen wij de eerste maand voor gratis koffie en thee met wat 

lekkers erbij!  

 

De Dorpskamer is een inloopvoorziening waar iedereen welkom is uit de gemeente Berkelland. 

Hierbij is een indicatie niet nodig. Je kunt dus gewoon binnenlopen! Burgers en organisaties 

ontmoeten elkaar en geven elkaar de kans zich te ontwikkelen en (weer) mee te doen. Wij doen dit op 

maat gesneden, op basis van wensen en mogelijkheden. Ons publiek kan divers zijn. In de praktijk 

worden we vaak gevonden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Laten we elkaar ontmoeten! In een gezellige omgeving kun je contacten opdoen onder het genot van 

een kopje koffie of thee. 

 

Heb je een idee? De vraag van de bezoeker is het uitgangspunt. Bij ons kun je daar zelf mee aan de 

slag.  

 

Op onderstaande momenten kun je bij ons terecht! 

Deze plekken zijn te herkennen aan een roze Dorpskamer vlag die tijdens de openingsmomenten 

buiten staat. 
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Wie kom je tegen? 
Soraya Wittebroek: 

Maandag hele dag Natuurpark Kronenkamp Neede  

Dinsdagmiddag  Natuurpark Kronenkamp Neede 

Vrijdagochtend  Bibliotheek Eibergen 

 

Laura Jansen: 

Dinsdagmiddag  Natuurpark Kronenkamp Neede 

Woensdag hele dag Bibliotheek Eibergen 

Vrijdagochtend  Bibliotheek Eibergen 

 

Ester Noordermeer: 

Maandagmiddag  Bibliotheek Eibergen 

Vrijdagochtend  Natuurpark Kronenkamp Neede 

 

Hoe kun je ons nog meer vinden? 

We hebben een eigen Facebook pagina met de laatste informatie. Deze pagina kun je vinden onder de 

naam Dorpskamer Berkelland of @dorpskamerberkelland. Vergeet deze pagina vooral niet ‘leuk’ te 

vinden! 

 

Zie ook www.stadskamer.com voor meer informatie.  

 

Mocht je verder nog vragen hebben neem dan contact op  met Soraya Wittebroek of Laura Jansen via 

onderstaande contactgegevens.  
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