
 

Verbouwing 
Op 19 oktober gaan we beginnen met de verbouwing. Aan de kant van de 
tafeltennistafel zal eerst een stuk aan worden gebouwd, zodat de buitenmuur in 1 
lijn doorloopt met de gymzaal. In de aanbouw komen openslaande deuren zodat we 
straks vanuit een tweede vergaderruimte zicht hebben op de wei!  
Nadat de aanbouw is gedaan, gaan we binnen verder. De indeling zal volledig 
veranderen. Zo zullen de kleedkamers een andere plek krijgen,  komen er 3 nieuwe 
toiletten: een heren, een dames en een invalidentoilet en niet te vergeten de 
hoofingang komt op een andere plek!  
 
Met de verbouwplannen die er zijn hoopt Stichting Gebouw Marijke een buurthuis te 
creëren waar een plek is voor iedereen. 
 
Gedurende de gehele verbouwing zullen zowel de huidige vergaderruimte als de 
gymzaal beschikbaar voor de verhuur. Voor vragen omtrent het gebruik en/of de 
verhuur van de ruimtes kun je terecht bij Henk Eeltink (beheerder). 
 

Huiskamer inloopavond 
Ben je na het lezen van onze verbouwplannen ook zo nieuwsgierig geworden, schrijf 
je dan in voor onze huiskamer inloopavond.  
Op 1 en op 5 oktober willen wij geïnteresseerden informeren over onze plannen., 
dit met inachtneming van de huidige regels.  
Mocht je een blik willen werpen op de bouwtekening, vragen hebben of nog even 
afscheid willen nemen van hoe het nu is, dan ben je dus welkom. 
Op beide dagen houden wij 2 keer een bijeenkomst van een half uur, waarvoor u 
zich kan inschrijven via de onderstaande datumprikker.  
 
DATUMPRIKKER 
 
Mocht het niet lukken om je in te schijven via de datumprikker, neem dan contact 
op met Simone Hijink (06-30443320). 
 

Ondersteuning 
In onze zoektocht naar een stukje begeleiding bij de overname en het oprichten van 
het buurthuis zijn wij in contact gekomen met Peter van Heek van de vereniging DKK 
Gelderland (dorpshuizen en kleine kernen). Hij heeft ons de afgelopen 3 jaar onder 
andere geholpen met het opstellen van een projectplan en het aanvragen van 
diverse subsidies. Wij hopen dat we nog lang van al hun kennis gebruik mogen 
blijven maken.  
Zonder de financiële ondersteuning van het VSB Fonds en het Oranjefonds was deze 
verbouwing niet mogelijk geweest. Ook hebben wij een aanzienlijk subsidie van de 
provincie Gelderland mogen ontvangen. Via deze weg willen we hen bedanken voor 
deze ondersteuning.  
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Noabers? Naobers? 
Door een oplettende lezer zijn we geattendeerd op de schrijfwijze van het woord Noaber / Naober. Het onderzoek 
hiernaar is gestart, maar de schrijfwijze doet natuurlijk niets af aan de betekenis. Ondertussen zijn we al aardig wat 
N(a)o(a)bers rijker, maar hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
 
Vanaf nu kun je je via deze LINK aanmelden als N(a)o(a)ber . 

 
Even voorstellen…. 
Mijn naam is Simone Hijink en ik ben de secretatis van Stichting Gebouw Marijke. 
Ik ben 33 jaar, getrouwd met Bram en samen hebben we 3 kinderen. Met mijn schoonouders en zwager wonen en 
werken we op ons  melkvee- en melkgeitenbedrijf Hijink de Kip v.o.f.  
Sinds 5 jaar ben ik betrokken bij de oprichting van Stichting Gebouw Marijke en het buurthuis. Daarnaast ben ik de 
Voorzitter van de Oudervereniging van de Emmaschool.  
 
Ik vind het leuk om met mijn man en kinderen een dagje weg te gaan of lekker in de buurt rond te fietsen. Ik lees 
graag een boek in mijn vrije tijd, maar daar zal met de aanstaande verbouwing vast niet van komen.  
 
Ik heb erg veel zin in de verbouwing, maar ook zeker in de tijd die daarna komen gaat.  
 
Groetjes Simone Hijink 
 
 
 
 
 
 
 

Ontmoeten, ontdekken, ontspannen 

https://gebouwmarijke.nl/?page_id=93

