Oranje Fonds verrast
Willibrordcentrum opnieuw!!
Het Willibrordcentrum in Heeswijk mag zich sinds de verzelfstandiging en zeker sinds de
substantiële uitbreiding met een royale foyer verheugen in een groeiend aantal gebruikers,
die de gastvrijheid van het gemeenschapshuis en het comfort van de diverse zalen erg
weten te waarderen.
Voor het Stichtingsbestuur alle reden om alert te blijven op mogelijke verbeteringen aan
het voorzieningen niveau en tegelijkertijd de taken van de vele enthousiaste vrijwilligers
zo mogelijk te vergemakkelijken.
Reden waarom enkele maanden geleden een nieuw project werd gestart: te weten: de
spoedige vervanging van het meubilair in de grote Jozefzaal, door lichtgewicht inklapbare
tafels en door comfortabele stapelbare stoelen.
Essentieel is uiteraard eerst het verkrijgen van de benodigde middelen en met als basis de
opbrengst van eigen activiteiten als Boeken- en Platenmarkt en Snuffelmarkt, aangevuld
met een deel van het verwachte positief exploitatie resultaat, werd voor het nog
ontbrekende deel een subsidie aanvraag ingediend bij fondsen die het Willibrordcentrum
ook bij eerdere gelegenheden steunden omdat zij nut en noodzaak van een goed
geoutilleerd gemeenschaphuis in de Kern HEESWIJK nadrukkelijk onderschreven.
Het nationale Oranje fonds zorgde voor een wel heel aangename verrassing door niet
minder dan € 10.000,= ter beschikking te stellen, maar ook de Heeswijk-Dintherse
stichting HET GELEER, tastte spontaan in de buidel en stelde € 1.000= in het vooruitzicht.
Samen met een vorstelijke bijdrage uit de opbrengst van de KLEDINGCONTAINERS op het
Heeswijkse kerkplein zijn er nu al voldoende middelen in de pijplijn om de verwachting te
kunnen uitspreken dat de eerste fase t.w. de aanschaf van de tafels al in februari 2018 van
start kan gaan. Daarna zullen veel inspanningen gericht zijn op het verwerven van de
benodigde gelden voor de juiste stoelen die zo mogelijk begin 2019 zullen worden
aangeschaft. Dus een kwaliteitsimpuls waar de vele gasten plezier aan zullen beleven.
Op deze manier zet het Willibrordcentrum haar motto: GASTVRIJE LOKATIE VOOR
VERENIGINGEN BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN op de juiste wijze kracht bij. Nadere
informatie en contact adressen vindt u op de website die bereikbaar is op
www.Willibrordcentrum.nl maar een vrijblijvend bezoek wordt ook zeer gewaardeerd.
Loop dus gerust eens binnen, de koffie staat voor u klaar.

