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Boerdonks welkomstfeestje:
dorpspresentatie met diner
Alle mensen die de afgelopen drie jaar in Boerdonk zijn komen wonen,
krijgen vandaag een speciaal 'welkomstfeestje' namens het dorp. Met
lekker eten en informatie over het dorp. Zo'n vijftig nieuwe inwoners
hebben al aangegeven dat ze komen.
Een welkomstbijeenkomst voor nieuwe inwoners door alle inwoners van
het dorp; het is niet eerder vertoond in de regio. In café, hotel Hart van
Bourdonck krijgen de nieuwe inwoners vanavond een presentatie
voorgeschoteld van wat Boerdonk allemaal te bieden heeft.
Kookclub
Maar eerst wordt er gegeten. De Boerdonkse kookclub, een groepje
mannen dat regelmatig kookles krijgt, is de keuken ingedoken om hapjes
te maken. Ook die hebben een lokaal tintje, want de ingrediënten voor
het eten zijn gesponsord door de boeren van Boerdonk.
Na het eten vertellen vertegenwoordigers van Boerdonkse verenigingen
over hun clubs. Er wordt verteld wat er allemaal in Boerdonk is op het
gebied van zorg, cultuur en welzijn, en de nieuwe bewoners krijgen het
eerste exemplaar uitgereikt van een brochure waarin alle verenigingen,
stichtingen en organisaties zijn opgenomen met contactpersonen. Deze
brochure wordt komende week ook huis-aan-huis bezorgd in het dorp.
Vanaf 21.00 uur is het café open voor alle andere inwoners van Boerdonk.
,,Dan kan er maximaal geïntegreerd worden", stelt Antoon Donkers van
Coöperatie Boerdonk Buitengewoon. De Coöperatie is samen met de
dorpsraad en stichting Algemeen Boerdonks Belang bedenker van het
initiatief.
Coöperatie
Boerdonk heeft als een van de weinige dorpen in de regio een eigen
coöperatie van inwoners die de leefbaarheid willen vergroten. Bijna ieder
gezin in Boerdonk is lid. ,,We heten ook de nieuwe inwoners welkom",
zegt Donkers. ,,Deze mensen kiezen er bewust voor om in een klein dorp
te gaan wonen. Soms blijkt het lastig om aansluiting te vinden. Of er is
het vooroordeel dat het moeilijk is om ertussen te komen in een klein
dorp", zegt Donkers. De coöperatie probeert het dorp leefbaar te houden.
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