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Bijlage A 

Kroniek Het Dorp 1962 - 1997 

mei 1961 

22 juni 1961 

18 juli 1961 

oktober 1961 

januari 1962 

januari 1962 

begin 1962 

17 april 1962 

26-27 november 1962 

decem ber 1962 

28 januari 1963 

Dokter A. Klapwijk, geneesheer-directeur van de Johanna Stichting te 


Arnhem, begint met de uitwerking van zijn idee voor een eigen dorp 


voor mensen met een lichamelijke handicap 


Klapwijk nodigt de Nationale Raad van Advies van de Johanna 


Stichting u it om over zijn idee van gedachten te wisselen 


Oprichting van een Studiecomité uit de Nationale Raad van Advies, 


ter verdere bestudering van het idee voor het dorp 


De Landelijke Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening 


wordt bij de plannen betrokken 


Teun van Gelder, hoofd Programma-organisatie van de AVRO, maakt 


plannen voor een grote nationale actie in het winterseizoen 1962/1963. 


Dit idee richt zich al snel op een radio- / tv-actie ten behoeve van een 


dorp voor m ensen met een handicap 


Start van een artikelenserie in een groot aantal verenigingsbladen van 


de vrouwenorgan isaties over de plannen rond het dorp. 


Dokter Klapwijk houdt een groot aantal lezingen op provinciale 


bijeenkomsten van de Landelijke Federatie van Vrijwillige Vrou welijke 


Hulpverlening 


Oprichting van de On twikkelingscommissie Het Dorp 


Oprichting van de Stichting Het Dorp 


De actie 'Open Het Dorp' wordt gehouden in de Amsterdamse RAl 


onder leiding van presentatrice Mies Bouwman 


Dokter Klapwijk wordt aangesteld als waarnemend directeur van 


Het Dorp 


Bezoek van Koningin Juliana aan het terrein waarop Het Dorp 


gebouwd zal worden. 


De Koningin schildert zelf een bord met de tekst 'Het Dorp'. 


Mies Bouwman en dokter Klapwijk onthullen een steen op de bouw


plaats van Het Dorp met de tekst 'Een volk bouwde een dorp om een 


begin te maken waar eerst een einde was' 




28 januari 1963 

28 januari 1963 

4 april 1963 

mei 1963 

medio 1963 

1963 

juli 1963 

10 augustus 1963 

oktober 1963 

november 1963 

december 1963 

12 mei 1964 

juli 1964 

26-27 november 1964 

mei 1965 

12 mei 1965 

Slotavond van de actie 'Open Het Dorp' in het Concertgebouw te 


Amsterdam. Er wordt bekendgemaakt dat de actie bijna f 22.000.000,


heeft opgebracht 


Oprichting van de Stichting Vrienden van Het Dorp 


Het Rotterdamse archi tectenbureau Van den Broek & Bakema krijgt 


de opdracht Het Dorp te ontwerpen 


Oprichting van de Bouwcommissie van Het Dorp 


Openbare loterij van de tijdens de actie 'Open Het Dorp' ontvangen 


geschenken, die geen bestemming kunnen vinden in Het Dorp. 


Er worden ca. 9000 cadeaus verloot via een Amerikaans 'Sleutelspel' 


met 451.000 deelnemers. De opbrengst bedroeg een half miljoen gulden 


De Sleuteltjesactie (de verkoop van speldjes, bedeltjes en broches door 


de Nederlandse vrouwenorganisaties en de juweliers) brengt ruim 


f 500.000,- op. 


Start van de Postzegelactie Het Dorp (die tot 1996 zou doorlopen) 


Eerste nummer van 'De Dorpskoerier' verschijnt 


Eerste Nationale Wandeltocht van het Comité Nationale Wandeltocht 


Het Dorp 


Start van de bouwactiviteiten voor het eerste gebouw, het Ontwikke


lingscentrum van waaruit Het Dorp verder wordt ontwikkeld 


Aanstelling van Mr. W.P. Bij leveld als directeur van Het Dorp. 


Hij begint op 1 april 1964 


Werkweek van toekomstige bewoners van Het Dorp in het Henri 


Dunanthuis te Zeist, over indeling, bouwen organisatie van 


Het Dorp . Er zijn inmiddels bijna 400 aanvragen binnengekomen 


Opening van h et Ontwikkelingscentrum 


Tweede Nationale Wandeltocht Het Dorp 


De directie van Het Dorp bren gt u itgebreid verslag uit aan de pers 


over d e stand van zaken rond Het Dorp, twee jaar na de actie 


Het bestuur van Het Dorp gaat akkoord met het schetsontwerp van 


de architecten 


Instellin g van het Dorpsp arlement, bestaande uit zes toekomstige 


bewoners 
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3 juli 1965 

oktober 1965 

1965 

maart 1966 

april 1966 

11 juni 1966 

aug ustus 1966 

augustus 1966 

22 novem ber 1966 

28 novem ber 1966 

april 1967 

1 mei 1967 

27 mei 1967 

3 juni 1967 

11 september 1967 

28 november 1967 

Derde Nationale Wandeltocht Het Dorp 

Begin van de bouw van de eerste 30 woningen (aan de Jachtweg) 

Het Dorp sluit zich aan bij de Nederlandse Federatie van 

Voorzieningscentra voor Lichamelijk Gehandicapten 

Plaatsing van een advertentie ter werving van de eerste dogela's 

(Dorpsgemeenschaps Leidsters Arnhem) 

De eerste bewoners van Het Dorp worden, overeenkomstig het advies 

van de selectiecommissie, aangewezen: 21 alleenstaande mannen en 

vrouwen en 2 echtparen 

Vierde Nationale Wandeltocht Het Dorp 

Tweede werkweek van toekomstige bewoners 

Speciale koopavond voor toekomstige bewoners van Het Dorp 

(er zouden er in de komende jaren nog enkele volgen) 

Het eerste huwelijk van Dorpsbewoners wordt gesloten: George van 

GaaIen en Tonny Vroomans 

De eerste groep van 30 woningen wordt officieel geopend en door de 

eerste bewoners in gebruik genomen. Mies Bouwman plaatst als 

gedenksteen een 'laatste steen' bij de oplevering van het eerste woon

gebouw 

Oprichting van de Stichting Exploitatie Het Dorp en de Stichting 

Bedrijven Het Dorp 

De eerste eigen industrie wordt gevestigd in Het Dorp. De Twentsche 

Vaandel en Vlaggen Industrie wordt overgenomen. Tien bewoners 

vinden er werk 

Onthulling van een gevelsteen voor het Kerkelijk Kultureel Centrum 

door Lions-voorzitter J. Verhaar 

Vijfde Nationale Wandeltocht Het Dorp 

Woonfase 2 van 90 woningen wordt in gebruik genomen. Naarmate er 

meer bewoners komen, wordt ook het personeelsbestand aan de groei 

aangepast. Het gebouw van de inmiddels opgerichte werkplaats 

wordt opgeleverd 

Mies Bouwman verzorgt voor de AVRO een tv-reportage over de 

bouw van Het Dorp, vijf jaar na de door haar gepresenteerde actie 



19 december 1967 

december 1967 

februari 1968 

8 februari 1968 

19 maart 1968 

maart 1968 

25 mei 1968 

12juni1968 

juni 1968 

juni 1968 

30 juli 1968 

16 oktober 1968 

10 december 1968 

december 1968 

maart 1969 

1 april 1969 

De eerste steen voor een eigen sporthal in Het Dorp wordt gelegd 

door de voorzitter van de Nederlandse Sportfederatie. Deze organisatie 

maakte de bouw van de hal mogelijk 

Instelling van de 'Studiegroep seksualiteit bij gehandicapten' in 

Het Dorp 

Woonfase 3 van 60 woningen wordt opgeleverd 

De Bewonersraad wordt officieel geïnstalleerd. Deze raad moet de 

belangen behartigen van de Dorpsgemeenschap en de levenssfeer 

binnen H et Dorp bevorderen. Het Dorpsparlement wordt ontbonden. 

Dat parlement heeft inmiddels grote inspraak gehad in de bouwen de 

inrichting van Het Dorp. De oud-parlementariërs krijgen een gouden 

Dorpssleuteltje 

In Het Dorp wordt een ANWB-kantoor in gebruik genomen 

Benoeming van PJ.A. Lenglet als huisarts van Het Dorp 

Zesde N ationale Wandeltocht Het Dorp 

Het café-restaurant 'De Sleutel' wordt geopend. Dit is bedoeld voor 

bewoners, medewerkers, bezoekers en passanten 

Woonfase 4 van 30 woningen wordt in gebruik genomen 

De sporthal komt gereed voor gebruik door bewoners van Het Dorp 

en voor leden van de Invaliden Sport Vereniging Arnhem (ISVA) 

Internationaal werkkamp in Het Dorp 

De lOOste dogela wordt in dienst genomen. Nog voor het eind van het 

jaar komt een eigen flatgebouw De Heuvel voor de huisvesting van 

dogela's gereed 

Het KKC (kerkelijk kultureel centrum) wordt geopend. Het is een 

schenking van de Nederlandse Lions Club. De bestemming is twee

ledig: voor godsdienstoefeningen maar ook voor recreatie en 

amusement 

Woonfase 5, bestaande uit 120 woningen, komt gereed 

Woonfase 6 van 30 woningen wordt opgeleverd 

Het winkelcentrum van Het Dorp wordt officieel geopend als kern 

van de woon-, werk- en leefgemeenschap 
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1969 

1969 

1969 

1969 

mei 1969 

juni 1969 

28 augustus 1969 

1970 

29 mei 1970 

30 mei 1970 

1970 

1 augustus 1970 

september 1970 

Oprichting van MUVEDO, de Muziek Vereniging Het Dorp 

Oprichting van het Activiteitencentrum Het Dorp 

Oprichting van DWS (Door Wilskracht Sterk), de damvereniging van 

Het Dorp 

Oprichting van Sociëteit De Schakel in Het Dorp 

Woonfase 7 van 60 woningen wordt opgeleverd 

Zevende (en laatste) Nationale Wandeltocht Het Dorp 

De openbare leeszaal en bibliotheek in Het Dorp wordt officieel 

geopend 

Woonfase 8 komt gereed voor 11 echtparen en enige vrijgezellen 

De officiële opening van Het Dorp als stadswijk van de gemeente 

Arnhem vindt plaats in aanwezigheid van burgemeester J. RoeIen . 

Deze dag is de geschiedenis ingegaan als de 'Dag van de incorporatie 

van Het Dorp'. 

Prof. ir. L. H. de Langen treedt na acht jaar terug als voorzitter van 

het Algemeen Bestuur van Het Dorp en wordt opgevolgd door 

Dr. T. Herrema 

Het Dorp wordt officieel geopend als nationaal project in aanwezig

heid van Mw. Dr. M.A.M. Klompé (minister van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk Werk) en Mr. H .W. Bloemers (commissaris van de 

Koningin in Gelderland). De totale stichtingskosten van Het Dorp 

bedroegen f 35.000.000,-

Dr. W. Metz, verbonden aan het Instituut voor Conflictpsychologie 

van de Rijksuniversiteit te Leiden, publiceert het boek 'Het Dorp', een 

verslag van een onderzoek op basis van een groot aantal gesprekken 

met bewoners van Het Dorp. Het onderzoek richtte zich primair op 

de wijze 'waarop de gehandicapte zijn gehandicapt-zijn beleeft en 

heeft beleefd' 

Ds. J.H. Schellingerhout, hervormd predikant, wordt in Het Dorp 

benoemd tot pastor voor alle gezindten 

Dokter Klapwijk schenkt een antieke potscherf aan de voorzitter van 

de Bewonersraad, als voorbeeld van een'goed instrument ter bewa

king van de democratie'. In de Griekse oudheid kwam men ieder jaar 

bijeen als leden van de democratische gemeenschap en schreef men 

bij wijze van stembriefje op een potscherf de naam van degene die de 

democratie bedreigde 



november 1970 

december 1970 

19 december 1970 

1970 

januari 1971 

maart 1971 

26-29 april 1971 

september 1971 

22 oktober 1971 

8 november 1971 

28 juni 1972 

juli 1972 

1 februari 1973 

15 mei 1973 

juni 1973 

'Mijn leven een uitdaging' verschijnt, het eerste boek van Hans 

Bergman, bewoner van Het Dorp 

Het voorheen gestencilde 'Dorpsbulletin', een blad van en voor bewo

ners en medewerkers van Het Dorp, verschijnt voor het eerst in 

gedrukte vorm als maanduitgave onder de nieuwe naam 

'De Kontaktsleutel' 

Optreden van Liesbeth List in het KKC 

Werkgroep A in het leven geroepen. Deze werkgroep hield zich 

vooral bezig met allerlei activiteiten gericht op de bewoners van 

Het Dorp: seksuele voorlichting, informatie over diverse handicaps, 

huishoudelijke milieuzorg, e.d. 

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt van toepas

sing op de bewoners van Het Dorp, en treedt in de plaats van de 

Algemene Bijstandswet 

Acties van jonge Dorpsbewoners (de Werkgroep Z) leiden tot de 

plaatsing van verkeerslichten op de Amsterdamseweg nabij Het Dorp 

Vierdaags internationaal congres, gehouden in Het Dorp onder auspi

ciën van de International Cerebral Palsy Society met voor het eerst als 

hoofdthema: wonen en sexualiteit voor mensen met een handicap 

De bewoners van Het Dorp gaan met bijna algemene stemmen 

akkoord met een eigen bijdrage-regeling AWBZ 

Op initiatief van een bewoner wordt de Hulpdienst Het Dorp opge

richt, erkend door en aangesloten bij het Centraal Overleg voor 

Hulpdiensten 

Herman van Veen geeft een sensationeel optreden in het KKC 

Installatie van de Ondernemingsraad van de Stichting Bedrijven 

Het Dorp 

De Bewonersraad vergadert voor het eerst in het openbaar 

Aanstelling van Mw. VI.H.N. Wagenaar als tweede huisarts van 

Het Dorp 

De Medewerkersraad van Het Dorp, steunend op de Wet op de 

Ondernemingsraden, wordt officieel geïnstalleerd 

Dr. T. Herrema legt zijn functie als voorzitter van het bestuur neer 

wegens vertrek naar het buitenland. Hij wordt opgevolgd door 

Mw. M.J.A. van Nispen tot Sevenaer -Jkvr. Ruijs de Beerenbrouck 
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14-16 december 1973 

11 januari 1974 

1975 

1-6 september 1975 

31 oktober 1975 

10 juni 1976 

september 1976 

4 oktober 1976 

22 oktober 1976 

29 maart 1977 

april 1977 

In Het Dorp vindt een reünie plaats van degenen die 10 jaar tevoren 

hebben deelgenomen aan de werkweek in het Henri Dunanthuis in 

Zeist om gezamenlijk met de architecten van gedachten te wisselen 

over de vraag hoe Het Dorp gestalte zou moeten krijgen 

Het 500ste gesproken boek, geproduceerd door de werkplaats 

Heijenoord, wordt uitgereikt 

'De Dorpskoerier', een kwartaalblad in de vorm van een krant als 

schakel met de vrienden van Het Dorp, krijgt na 12 jaargangen achter

een te zijn verschenen, een nieuwe uitvoering en naam: een nieuws

brief met de naam 'De Dorpspost' 

Het Dorp treedt op als medegastheer voor het symposium 

'On motivation of life for severely disabled people', dat deels ook 

wordt gehouden op het nabij gelegen Nationale Sportcentrum 

Papendal, onder auspiciën van de International Cerebral Palsy 

Society. Kroonprinses Beatrix woont een deel van dit congres bij . 

De Deense koningin Margaretha brengt in het kader van een staatsie

bezoek aan Nederland een bezoek aan Het Dorp tezamen met koni

ngin Juliana en prinses Margriet 

Het Dorp krijgt een nieuwe organisatiestructuur. De directie wordt 

Dorpsbestuur en bestaat uit vijf personen. De afdelingen worden 

ondergebracht in de volgende sectoren: sector hulpverlening, sector 

arbeid, sector bewoner-bestuurder, sector van de voorzitter en sector 

ondersteunende diensten. Dorpsbestuur, Bewonersraad en 

Medewerkersraad vormen samen de nieuw ingestelde Dorpsraad 

Het regionaal revalidatie-centrum voor volwassenen wordt officieel 

erkend. Het is een samenwerkingsproject van de Johanna Stichting, 

de Arnhemse regionale ziekenhuizen en Het Dorp, dat daardoor voor 

medische en paramedische hulp niet langer alleen is aangewezen op 

de Johanna Stichting. Het centrum wordt voorlopig ondergebracht in 

houten noodgebouwen 

Statutenwijziging van de Stichting Het Dorp 

Viering van het vijfjarig bestaan van De Hulpdienst Het Dorp 

Een brand verwoest het gebouw van het administratief werkverband 

(hoofdarbeid) van de werkplaats Heijenoord. De medewerkers vinden 

tijdelijk onderdak bij de Johanna Stichting 

Er wordt begonnen met de aanleg van een tunnel onder de 

Amsterdamseweg 



26 november 1977 

november 1977 

20 januari 1978 

1978 

1 september 1978 

25 september 1978 

1978 

10 november 1978 

18 mei 1979 

1 september 1979 

2-7 oktober 1979 

Op de 15e verjaardag van Het Dorp vindt de officiële installatie plaats 

van een 'Dorpsraad-nieuwe stijl '. Dr. T. Herrema wordt voor de 

tweede maal geïnstalleerd als voorzitter van het stichtingsbestuur als 

opvolger van Mw. van Nispen, die op deze datum wordt benoemd tot 

ere-burger van Het Dorp 

Een aanplakzuil in de vorm van een 'peperbus' op de Dorpsbrink 

wordt ingewijd. De zuil werd overgenomen van de gemeente 

Amsterdam. Het vormt een aandenken aan Mw. M. Hoffmann-Snoek, 

het voormalig hoofd van de maatschappelijke dienst van Het Dorp. 

Toen zij in 1975 die functie neerlegde, werd er geld ingezameld voor 

een afscheidscadeau dat zij bestemde voor de aankoop van een nog 

op de kop te tikken aanplakzuil, als 'iets blijvends' 

Werknemers van het administratief werkverband van de werkplaats 

Heijenoord, waarvan het gebouw een jaar tevoren afbrandde, worden 

ondergebracht in een noodgebouw op het terrein van Het Dorp 

Veel negatieve publiciteit in de landelijke dagbladen rondom Het Dorp 

Mr. W.P. Bijleveld neemt, na bijna vijftien jaar in en aan Het Dorp te 

hebben gewerkt, afscheid als voorzitter van Het Dorpsbestuur. 

De eerste aangepaste logeerwoning in Het Dorp wordt officieel in 

gebruik genomen. Deze is met name bestemd voor aspirant-bewoners 

en gehandicapten uit andere woonvormen om door een wat langer 

verblijf kennis te kunnen maken met de leef- en werksfeer in Het Dorp 

Door twee bewoners wordt het 'Rolstoelfonds ' opgericht. Het fonds 

heeft als doelstelling niet meer gebruikte rolstoelen te verzamelen, 

op te knappen en te verzenden naar die landen -voornamelijk derde 

wereldlanden- waar een handrolstoel zelfs nog een luxe is 

Opening van het Behindertendorf in Altenhof (Oostenrijk). 

Namens de bewoners van Het Dorp in Arnhem biedt dokter Klapwijk 

geschenken aan 

De eerste van een aantal open middagen voor vrienden van Het Dorp 

en andere belangstellenden wordt gehouden 

Mw. M. van der Wall-Duyvendak wordt de nieuwe voorzitter van het 

Dorpsbestuur 

Er wordt een feestweek ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van 

het Activiteitencentrum van Het Dorp georganiseerd, alsmede een 

tentoonstelling van werkstukken in het Kerkelijk Kultureel Centrum 
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25 oktober 1979 

1980 

9-10 mei 1980 

26juni 1980 

juli 1980 

september 1980 

november 1980 

november 1980 

oktober 1981 

11 december 1981 

1981 

begin 1982 

De brailleer-afdeling van de werkplaats Heijenoord draagt het 500ste 

brailleboek over aan de directie van de Blindenbibliotheek Le Sage ten 

Broek uit Nijmegen, de voornaamste opdrachtgever van de werkplaats 

Er vinden wijzigingen plaats in de samenstelling van het stichtings

bestuur. Dr. T. Herrema wordt van voorzitter gewoon lid en in zijn 

functie opgevolgd door de heer C. van Raad. De heer A.c. Labouchere 

neemt na 17 jaar afscheid als penningmeester van Het Dorp 

Voor inwoners van Arnhem en omgeving worden in Het Dorp gasten

dagen georganiseerd 

Opening van de volière in Het Dorp 

De Olympische Spelen voor gehandicapten worden in Arnhem 

gehouden 

Zeven leden van de Tweede Kamer bezoeken Het Dorp 

Er wordt gestart met de nieuwbouw van het administratief werkver

band van de werkplaats Heijenoord op de plaats waar in 1977 het 

oude gebouw door brand werd verwoest 

Anne de Vries, bewoner van Het Dorp, schrijft het boekje 'Vogels in 

Het Dorp' 

Het tienjarig bestaan van de Hulpdienst Het Dorp wordt gevierd met 

het symposium 'De gehandicapte als hulpverlener' in het KKC. 

Het symposium dat door 300 deelnemers wordt bijgewoond, is 

geadopteerd door de Nederlandse Commissie Internationaal Jaar van 

Gehandicapten 

Na ruim vier jaar in een noodbehuizing betrekken de medewerkers 

van het administratief werkverband Heijenoord een nieuw gebouw. 

De feestelijke opening daarvan wordt verricht door prinses Juliana. 

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis wordt een symposium gehou

den onder het motto 'De toekomst van arbeid voor mensen met en 

zonder handicap in he t perspectief van sociale en individuele verant

woordelijkheid' 

Oprichting van de Vrouwengroep Het Dorp, bewoonsters die regel

matig bijeenkomen om te praten over thema's die te maken hebben 

met het vrouw-zijn met een handicap 

Het eerste deel van de 'constitutie' van Het dorp -het contract \'oor 

bewoners van Het Dorp- wordt in een akte door de notaris gepasseerd. 

De Bewonersraad krijgt een aantal bevoegdheden die vergelijkbaar 

zijn met die van een ondernemingsraad 



2 

se e er 1982 

:legl 1983 

janu ari 1983 

juli 1983 

1 november 1983 

De afdeling Adaptatie van Het Dorp bestaat 12 112 jaar. Samen met de 

reed - p erichte afdelingen rolstoelwerkplaats en rolstoelpasruimte 

<"roeit de afdeling \'erd er to t wat later de dienst Revalidatie Techniek 

Het Dorp (RTD) wordt, werkend voor bewoners van Het Dorp en 

\'oor mensen met een lichamelijke handicap in de rest van het land 

Besloten wordt om café-restaurant De Sleutel te bestemmen als dorps

h uis \'oor bewoners en medewerkers en hun gasten. Het staat dus niet 

langer open voor passanten van buiten Het Dorp. 

De hoofd reden is het jaarlijks terugkerende exploitatietekort dat 

handhaving van de oude formule in de weg staat 

~fassaal protest van Dorpsbewoners tegen wijziging van de eigen 

AWBZ-bijdrage 

De geestelijke vader van Het Dorp, dokter Klapwijk, wordt benoemd 

tot ereburger van het Dorp. Dit geschiedt in het kader van het 20-jarig 

bestaan van Het Dorp, dat verder in het teken staat van een hulpactie 

ten behoeve van bewoners van een opvangkamp voor mensen met 

lepra in Tanzania, het Bukumbi-kamp 

Onder het motto 'Perspectief '83' bezint men zich in Het Dorp op de 

verdere toekomst. Dit mede naar aanleiding van het feit dat er in 1982 

geen wachtlijst meer was voor Het Dorp en er een aantal woningen 

leeg staat, o.a. veroorzaakt door de sterk verhoogde eigen AWBZ

bijdrage. Bij 'Perspectief '83' gaat men ervan uit dat enerzijds het 

'elders wonen' van gehandicapten moet worden toegejuicht, omdat 

Het Dorp na 20 jaar niet meer de enige mogelijkheid is voor gehandi

capte mensen om zelfstandig te wonen. Verder speelt behoefte aan 

grotere woonruimte een rol. De bezinning komt uit op het gegeven 

dat met minder bewoners meer woonruimte -en daarmee optimale 

leefmogelijkheden- wordt gecreëerd. Men gaat uit van 300 à 320 

bewoners in 1990 

De Stichting Vrienden van Het Dorp bestaat 20 jaar. De doelstelling 

wordt nader gepreciseerd: steun verlenen aan projecten voor mensen 

met een handicap waarvoor langs normale weg geen geld beschikbaar 

kan komen 

Het Dorpsbestuur besluit per 1 januari 1984 het aantal leden terug te 

brengen van vijf tot drie met een nieuwe verdeling van 

verantwoordelijkheden en aandachtsgebieden van de bestuursleden. 

Deze verandering komt voort uit onder meer economische overwe

gingen en met het oog op een slagvaardiger beleid 

Er wordt een begin gemaakt met Dorpshuis De Sleutel en met de ver

nieuwing van alle daken in Het Dorp 
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25 november 1983 

november 1983 

1 januari 1984 

1 januari 1984 

1984 

1985 

1985 

1985 

augustus 1985 

augustus 1985 

Het Dorp biedt als stadswijk van Arnhem de laa tste boom aan in het 


kader van de actie 'Houd Arnhem groen' . Dit ter gelegenheid van het 


7S0-jarig bestaan van de stad 


De eerste van twee eengezinswoningen voor echtparen met kinderen 


wordt in gebruik genomen 


De heer A.J. Rinkel, tot dan toe waarnemend voorzitter en bestuurder 


hulpverlening, wordt voorzit ter van het Dorpsbestuur als opvolger 


van Mw. M. van der Wall-Duyvendak 


Er wordt een aanzet gemaakt tot de reorganisatie van de werkplaats 


Heijenoord met het oog op het leveren van hoogwaardige producten 


en diensten 


Het Dorp neemt het voortouw in de nieuwe beroepsopleiding 


gehandicaptenverzorging (onder meer dogela 's) in het Middelbaar 


Dienstverlenings- en Gezondheidszorg Onderwijs (MDGO). 


Er verschijnt een uitgebreide 'Leidraad lichamelijk gehandicapten ver


zorging' waarvan Het Dorp mede-uitgever is en waaraan stafmede


werkster directie M. Teeuwen-Martens een belangrijke inhoudelijke 


bijdrage levert 


Aan de Dorpsbrink wordt in een gedeelte van het voormalige ANWB


kantoor een nieuw informatiecentrum voor bewoners en medewerkers 


gevestigd. In de resterende ruimten van het gebouw - De Sprong


worden het bewonerssecretariaat, een medewerker voor de bewoners


organisatie en de redactie van De Kontaktsleutel ondergebracht 


De bestemming van personeelsflat De Heuvel wordt gewijzigd. 


Veel dogela 's geven de voorkeur aan woonruimte buiten Het Dorp. 


De bovenste verdiepingen behouden hun woonbestemming . 


De onderste etages doen dienst als kantoor-, vergader- en instructie ruimte 


Dorpsbewoner Marinus Martinus publiceert de d ichtbundel 'Snarenspel' 


Mies Bouwman opent een nieuw duivenhok als vervanging van het 


vorige dat door brand verloren ging. Tevens opent zij een aangepaste 


tuin. Door terrasvorming en verhoging van percelen kunnen bewo


ners de grond gemakkelijk bewerken. Het geld voor het nieuwe 


duivenhok kwam bijeen via een landelijke actie onder duivensport


liefhebbers . Voor de aanleg van de aangepaste tu in werd subsidie 


verleend door de Dullertstichting 


Het Samenwerkingsverband Revalidatietechniek Arnhem (Sara) 


wordt opgericht. De kennis en ervaring op dit gebied van Het Dorp, 


het Bio-revalidatiecentrum voor Kinderen, de Johanna Stichting en 


het regionaal revalidatiecentrum voor volwassenen Klimmendaal 


worden hiermee gebundeld 




18 oktober 1985 

eind november 1985 

1986 

3 juni 1986 

13-17 september 1986 

Begin 1987 

2 november 1987 

25-28 november 1987 

27 november 1987 

1988 

Het bekende spel Monopoly wijzigt de fictieve naam 'Ons Dorp' in 

'Het Dorp ' ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het spel 

Het Dorp registreert de 2000ste aanvraag van een aspirant-bewoner 

De logeeraccommodatie in Het Dorp wordt uitgebreid. De bestaande 

logeerkamers per straat komen ter beschikking van bewoners als 

slaap- of hobbykamer. In plaats daarvan worden tien nieuwe logeer

kamers ingericht, waarvan vijf tweepersoonskamers. 

Eerder kwamen er aan de Imkerweg twee complete logeerwoningen 

voor zes personen gereed 

Het initiatief tot renovatie van Het Dorp wordt ingediend bij het 

Ministerie van WVC 

Internationaal congres Respo '86 wordt in Het Dorp, de Johanna 

Stichting en Papendal gehouden (recreatieve sportbeoefening voor 

mensen met een handicap met name in ontwikkelingslanden) 

De bouwwerkzaamheden voor een nieuw onderkomen voor d e diens t 

Revalidatie Techniek Het Dorp (RTD) worden gestart. In de n ieuwe 

behuizing komen drie inmiddels in RTD geïntegreerde afdelin gen ook 

daadwerkelijk bijeen: de rolstoelpasruimte, de rolstoelwerkplaa ts en 

de afdeling Adaptatie 

Het College van Ziekenhuisvoorzieningen adviseert aan de staatsse

cretaris negatief ten aanzien van de renovatie, onder meer 'omdat een 

voorziening als Het Dorp in de toekomst niet meer nodig zal zijn' 

De actie 'Open Het Dorp' van 25 jaar geleden word t feestelijk her

dacht. Tijdens de viering wordt stilgestaan bij de vraag w at 

Het Dorp en de gedachten die eraan ten gron dslag hebben gelegen, 

hebben bijgedragen aan de positie van mensen met een handicap in 

het algemeen en aan bepaalde voorzieningen in het bijzonder. 

Voorzitter J. van der Woude kondigt aan dat Het Dorp de financiering 

voor de renovatie zelf zal verzorgen 

Koningin Beatrix brengt ter gelegenheid van de viering van het 

25-jarig bestaan een bezoek aan Het Dorp 

N a contacten met de nieuwe Directie Gehandicap tenbeleid van he t 

Ministerie van WVC wordt de toezegging gedaan dat het ministerie 

zich achter de renovatieplannen schaart en de renovatie zal finan cie

ren. Er wordt een begin gemaakt met de uitwerking van de renovatie

plannen in H et Dorp. Er worden een stuurgroep, een klankbordgroep 

en een inspraakgroep geformeerd 
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21 februari 1988 

april 1988 

15 april 1988 

16 november 1988 

juni 1989 

juni 1989 

februari 1990 

1 maart 1990 

mei 1990 

juni 1990 

1 juli 1990 

1 september 1990 

21 januari 1991 

maart 1992 

juni 1992 

juni-oktober 1992 

2 november 1992 

december 1992 

Op rich ting van de tuindersvereniging De Duivenboon 

Nieuwe afdeling Reproductie Gesproken Boek van de werkplaats 

Heijenoord geopend 

Officiële opening van nieuw gebouw RID 

Alle bewoners en medewerkers worden geïnformeerd over de renova

tieplannen 

Met het oog op de renovatie worden twee proefwoningen gebouwd. 


Veel bewoners nemen er een kijkje en geven hun mening 


Opening van het jongerencentrum 'Retep ' in Het Dorp 


AJ. Molendijk wordt voorzitter van d e Stichting He t Dorp 


Het Dorp krijgt toestemming van het ministerie van WVC om een 


schetsontwerp voor de renovatie te maken 


Oprichting van de Stichting Revalidatiemid delen voor Ontw ikkelings 


landen, een initiatief van een aantal bew oners en medewerkers van 

Het Dorp 

Start van een experiment ten aanzien van tijdelijk wonen in Het Dorp 

(aanleunwoningen) 


Het bijkantoor van P.T.T.-post w ordt omgevormd in een postagentschap 


Mw. W. Hardeman wordt de nieuwe voorzitter van het Dorpsbestuur, 


als opvolger van de heer A J. Rinkel, die directeur Renovatie word t 


Het minis terie van WVC hecht zijn goedkeuring aan het ingediende 

schetsontwerp voor de renovatie 

De Dorpsraad (het overlegplatform tussen Dorpsbestuur, Bewonersraad 

en Medewerkersraad) voldoet niet meer en wordt opgeheven 

Het Dorp steunt de bouw van een woonvorm in het plaatsje Piliscsaba 

in Hongarije 

Bouw van in terne en externe wisselwoningen 

Het ministerie van WVC verleent vergunning voor de renovati e 

G.D. Licht R.A wordt voorzitter van de Stichti ng He t Dorp. 

Drs. M.E. Egberts wordt benoemd tot secretaris en vice-voorzitter en 

Drs. W.J .M. Mathot R.A tot penningmeester van het stichtingsbestuur 



11 maart 1993 

25 maart 1993 

15 juli 1993 

eind 1993 

1 februari 1994 

april 1994 

december 1994 

1 januari 1995 

18 mei 1995 

15 november 1995 

januari 1996 

februari 1996 

juni 1996 

november 1996 

november 1996 

26 november 1996 

Het officiële startsein van de renovatie van Het Dorp wordt gegeven 

door drs. H . Mannen, Directeur Gehandicaptenbeleid van het 

Ministerie van WVC 

Themadag 'Handicap en Omgeving, Omgeving en Handicap' in 

Musis Sacrum te Arnhem 

Sluiting van het benzinestation vanwege de ernstige verontreiniging 

van de bodem 

Installatie van de Klachtenadviescommissie (voor de medewerkers) 

Het collegiale Dorpsbestuur wordt omgevormd tot directie. 

Mw. W. Hardeman wordt directeur van Het Dorp, ondersteund door 

adjunct-directeur W.J. Nicolaas 

De dogeladienst krijgt een nieuwe structuur. Er worden vier clusters 

gemaakt. De functies clustermanager en zorgcoördinator worden 

ingesteld en er worden afspraken gemaakt over de verdere vormge

ving van de functie van eerste dogela 

Begin van samenwerking tussen Het Dorp en Siza (Samenw erkende 

Instellingen Zorg Arnhem) 

Beëindiging van de sociale werkvoorziening in Het Dorp 

Oprichting van de Stichting Rock- en Rolstoelprodukties, een samen

werkingsverband tussen Het Dorp, de Siza, de Stega en Groot

Klimmendaal 

Start van het huiskamerproject 'De Stroper ' 

De naam 'wijk~erpleging' w ord t veranderd in 'Dienst th uisverpleging' 

Start van het experiment Persoonsgebon den Bu dget in H et Dorp 

De naam 'eerste dogela' wordt veranderd in ' team leider', een naam 

die ook elders in de gezondheidszorg wordt gebruikt. In d e n ieuwe 

benaming worden de leidinggevende aspecten sterker benadrukt 

Start van het project Kooikerweg, een samenwerkingsproject tussen 

Het Dorp en Siza, bedoeld om te komen tot differentiatie in het aanbod 

De directie van de Openbare Bibliotheek Arnhem besluit defini tief het 

filiaal van de bibliotheek in Het Dorp in 1997 te sluiten 

Optreden van The Golden Earring in het K KC, naar aanleidin g van de 

34e verjaardag van Het Dorp 
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29 november 1996 

december 1996 

7 februari 1997 

24 april 1997 

25 april-2 mei 1997 

30-31 mei 1997 

Start van het Buurtpreventieproject in Het Dorp 

De d irectie van Het Dorp on twikkelt een protocol met betrekking tot 

euthanasie 

Oplevering van de renovatie van de Vogelaar- /Stroperweg, de laats te 

bewoners verhuizen naar hun gerenoveerde woning 

Afronding van de renovatie van Het Dorp met een themadag in h et 

KKC over 'vraagsturing in d e zorg' 

Internationale uitwisselingsweek in Het Dorp 

Open dagen in Het Dorp en reünie van oud-bewoners en -medewerkers 


