
verschuldigd, zonder hen was 

het allemaal niet mogelijk 

geweest! 

Wordt u geïnspireerd na lezen 

van deze nieuwsbrief, meldt u 

zich aan bij ons. Voor iedereen 

is er plek! 

Frank Mulkens 

Voorzitter Dorpsraad 

In deze nieuwsbrief treft u een 

breed gevarieerd aantal artike-

len aan waarbij de Dorpsraad 

betrokken is. 2013 is al weer 

afgesloten en we zijn 2014 

weer met nieuwe energie inge-

gaan. 

2013 was voor de Dorpsraad 

een intensief jaar waarin tal 

van activiteiten zijn uitgevoerd 

en nieuwe initiatieven zijn 

genomen. Resultaten zijn o.a.: 

ruim 5600 deelnemers aan de 

activiteiten, de realisering en 

opening van de Schakel, het 

Plan van Aanpak Woonservice 

Wijbosch en pilot Digitaal 

Dorpsplein. Voor 2014 staan 

belangrijke activiteiten op 

stapel om er enkele te noe-

men: start van de informatie 

en adviesvrijwilligers in de 

Schakel, de dagbesteding die 

gaat starten, planvorming  

‘Afscheid nemen’, de pilot 

digitaal dorpsplein. Er zijn nog 

meer plannen, zie elders in 

deze nieuwsbrief. 2014 wordt 

een jaar van verbindingen 

leggen: met elkaar en voor 

elkaar een leefbare kern reali-

seren. 

Bij al onze activiteiten en ini-

tiatieven zijn ongeveer 150 

vrijwilligers betrokken. Deze 

mensen zijn we grote dank 
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‘Een druk, intensief jaar met 

veel nieuwe ontwikkelingen 

voor de Wijbossche gemeen-

schap’. 

Doel Dorpsraad Wijbosch 

Wijbosch heeft vanaf oktober 

1975 een eigen actieve Dorps-

raad.  De Dorpsraad werd 

notarieel opgericht 20 oktober 

1980. De Dorpsraad Wijbosch 

heeft als belangrijkste doel de 

leefbaarheid in Wijbosch te 

bevorderen.  

Enerzijds organiseert Dorps-

raad Wijbosch sociaal culture-

le activiteiten, dat initiatieven 

neemt om de leefbaarheid in 

Wijbosch te verbeteren, maar 

anderzijds is Dorpsraad Wij-

bosch ook een belangenver-

eniging die samen voor de 

inwoners opkomt voor het in 

stand houden van voorzienin-

gen en activiteiten die in Wij-

bosch plaats vinden. Elk 2 

maanden houdt Dorpsraad 

Wijbosch een openbare Dorps-

raadvergadering en inwoners 

geven dan hun goed- of afkeu-

ring over beleidszaken die het 

bestuur van Dorpsraad Wij-

bosch voor de leefbaarheid 

van Wijbosch wenselijk vindt. 

Aan de vorming van het beleid 

van Dorpsraad Wijbosch liggen 

vragen, opmerkingen en sug-

gesties van alle burgers van 

Wijbosch ten grondslag.  

Het dorpscentrum de Schakel 

is een belangrijke basis voor 

de sociale culturele activitei-

ten en voor de Woonservice 

Wijbosch. De Dorpsraad orga-

niseert de activiteiten en het 

dorpscentrum faciliteert. Wel-

zijn de Meierij heeft onder-

steuning gegeven.. 

Hoofditems 

Een belangrijk project voor 

Dorpsraad Wijbosch in 2013 

was het Integraal Dorpsontwik-

kelings Programma (IDOP). 

Samen met gemeente, is door 

Dorpsraad Wijbosch de Struc-

tuurschets Wijbosch (IDOP) 

geschreven. 12 augustus 

2013 is het nieuwe dorpscen-

trum de Schakel (onderdeel 

IDOP) in gebruik genomen. 

2013 was een belangrijk jaar 

met de realisering van het 

dorpscentrum en de vormge-

ving van de woonservice. 

De hoofdonderwerpen voor de 

Dorpsraad zijn geweest:  

het IDOP Wijbosch, de bouw/
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beheer van het dorpscen-

trum, de opening van het 

dorpscentrum, deelname 

aan Activiteitencommissie/

Beheer Dorpscentrum, on-

dersteuning ’t Heft betref-

fende samenwerking alle 

partijen in het MFC ‘de 

Schakel’, Plan van Aanpak 

Woonservice en Digitaal 

Dorpsplein Wijbosch ( en 

alle daaruit voortvloeiende 

onderwerpen), sluiting kerk 

Wijbosch, plan woningbouw 

Loosbraak, dorpsondersteu-

ning Wijbosch, regie activi-

teiten en belangenbeharti-

ging, continuering sociaal 

culturele activiteiten. 

Sociale media: website, 

facebook en twitter 

De website en facebook zijn 

een belangrijk communica-

tiemiddel voor de Dorps-

raad. Deze worden nauwge-

zet bijgehouden door de 

webmaster (bestuurslid). 

Ook twitter wordt met regel-

maat ingezet. Het JVW en de 

Werkgroep Paalklimmen 

Wijbosch hebben een eigen 

website. 

Samenstelling  

Op dit moment heeft Dorps-

raad Wijbosch acht be-

stuursleden op één na, 

woonachtig in Wijbosch. De 

db-functies (voorzitter, se-

cretaris, penningmeester) 

zijn onderling verdeeld.  

De Dorpsraad werkt aan de 

hand van het Speerpunten-

plan 2011-2014, vastge-

steld in november 2011. 

Het bestuur is in 2013 12x 

bijeengekomen, waarvan 

het aantal openbare verga-

deringen 5 bedraagt.  Het 

bestuur bracht in 2013 twee 

nieuwsbrieven uit welke huis

-aan-huis zijn verspreid.  

Werkgroepen vastgoed: Plan 

Loosbraak (nieuw); Toe-

komst Kerkgebouw (nieuw) 

Klankbordgroep 

De klankbordgroep bestaat 

uit gemiddeld 15 inwoners 

uit Wijbosch. Zij is in 2013, 

7 maal bijeengekomen. De 

groep fungeert als klank-

bordgroep m.b.t. het IDOP 

en adviseert de Dorpsraad. 

Onderwerpen: vormgeving 

Dorpscentrum Wijbosch; 

bouwhelmdagen dorpscen-

trum; opening dorpscen-

trum: deelname en afvaardi-

ging werkgroep opening 

dorpscentrum; vormgeving 

IDOP: de Brink, het dorps-

centrum, verkeersafwikke-

ling Wijbosch; toekomst 

kerkgebouw; plan Loos-

braak; plan woonservice 

Wijbosch.  

Deelname werkgroep Ope-

ning dorpscentrum en ope-

ning ‘de Schakel’ 

Een aantal leden van de 

klankbordgroep is toegetre-

den tot de werkgroep ope-

ning Dorpscentrum Wij-

bosch. De werkgroep 

(aangevuld met leden na-

mens de basisschool, ge-

meente en Laverhof) is veel-

vuldig bijeen geweest en 

heeft de opening tot een 

succes weten te maken.  

Tijdens deze opening 28 

september 2013 zijn naar 

schatting 750 inwoners in 

het dorpscentrum geweest. 

Daarnaast zij er velen buiten 

Wijbosch een kijkje komen 

nemen. 

De naam is bekend gemaakt 

en Mevrouw Brigitte van 

Haaften, gedeputeerde Pro-

vinciale Staten heeft samen 

met enkele inwoners (de 

bedenkers van de nieuwe 

naam) de openingshande-

ling verricht. 

Tijdens de opening hebben 

een aantal Wijbossche ver-

eniging en zich gepresen-

teerd waaronder de Dorps-

raad zelf, de diverse werk-

groepen en Laverhof. 

JeugdvakantiewerkWijbosch 

(JVW) 

Deze belangrijke 7-daagse 

sociaal-culturele activiteit 

voor basisschoolkinderen 

functioneert al 43 (!) jaren 

en heeft ieder jaar opnieuw 

een groot aantal kinderen 

die deelnemen.  

In 2013: 294 aanmeldin-

gen, totaal 2534 deelne-

mers. Het programma wordt 

opgezet aan de hand van 

een thema dat ieder jaar 

wisselt. Er worden activitei-

ten opgezet voor 13 dagde-

len in een week. 

Er fungeert een kerngroep 

aangevuld met ouders die 

meewerken en bestaat uit 

86 vrijwilligers (bestand 

bestaat uit 93 vrijwilliger). Er 

heeft voorts een uitwisseling 

plaatsgevonden met een 

organisatie voor JVW in Roe-

menië. 

Teenagers 

Na vele jaren samen te zijn 

opgetrokken op de basis-

school vervolgt elk kind zijn 

eigen weg in het voorgezet 

onderwijs buiten Wijbosch. 

De werkgroep vindt het be-

langrijk om deze groep 

(educatieve) activiteiten aan 

te bieden om zo de Wijbos-

sche jongeren op een pretti-

ge manier met elkaar te 

blijven verbinden. De werk-

groep organiseert gemiddeld 

5 activiteiten voor jeugd 

vanaf 12 t/m16 jaar. Deze 

groep heeft 4 vrijwilligers en 

het aantal deelnemers is 

gemiddeld 24 jongeren.  

Werkgroep Activiteiten 

Deze werkgroep organiseert 

al 38 jaar sociaal culturele 

activiteiten voor de gemeen-

schap. De groep bestaat uit 

10 vrijwilligers en komt jaar-

lijks 14 maal bijeen. De 

activiteiten bestaan uit: 

Buitenspeeldag, volksfeest, 

carnaval, Bonte middag, 

Sintintocht, kerstboomver-

branding/ lampionnenop-

tocht/nieuwjaarsreceptie, 

Jeugdactiviteiten als kinder-

bingo, Opschoondag, Skee-

ler-in, moonlight-skating, 

paalklimmen. 

Werkgroep Paalklimmen 

Deze werkgroep bestaat uit 

5 vrijwilligers en heeft al 

enkele jaren op rij het paal-

klimmen in Wijbosch geor-

ganiseerd. Deze activiteit 

trekt een groot aantal be-

langstellenden en deelne-

mers. In 2013, 400 in to-

taal. Er doen zowel jonge-

ren als volwassenen aan 

mee. De werkgroep werkt 

“Jeugdvakantie

werk Wijbosch 

functioneert al 

43 jaren en 

bereikt ieder 

jaar opnieuw 

een groot 

aantal 

kinderen” 
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nauw samen met de werk-

groep activiteiten o.a. m.b.t. 

de Bonte middag die op de-

zelfde dag wordt gehouden.  

Buurtpreventie 

De werkgroep buurtpreventie 

heeft in 2013 bij alle inwo-

ners van Klaverwei2 een 

brochure thuisbezorgd. Deze 

brochure behandelt hoe pre-

ventie goed kan worden inge-

richt. 

Werkgroep Woonservice/

dorpshuis  

In 2013 zijn er een aantal 

bijeenkomsten (9x) geweest 

met de werkgroep woonser-

vice/dorpshuis Wijbosch. 

 Deelnemers: 

 Laverhof  (voorzitter), Dorps-

raad, Welzijn de Meierij, Ge-

meente Schijndel, Stichting 

de Geut. Hoofdonderwerpen: 

bouw en beheer dorpscen-

trum, vormgeving en plan 

van aanpak woonservice 

ONZE EXCUSES VOOR HET ONGEMAK DAT ER ZOVEEL TEKST EN INFORMATIE NAAR …. 



In deze werkgroep is de 

basis gelegd voor de woon-

service en het nieuwe dorps-

huis. 

Woonservice werkgroep 

In april is de werkgroep op-

gericht en bestaat uit 5 le-

den van de Dorpsraad, met 

nog  2 vrijwilligers. Welzijn 

de Meierij biedt ondersteu-

ning. 

De aanleiding is de vormge-

ving van woonservice Wij-

bosch en in de invulling van 

activiteiten in het nieuwe 

dorpscentrum, dat inmid-

dels in gebruik is genomen. 

Veel aandacht is daarbij ook 

uitgegaan naar het beheer 

van het dorpscentrum 

De werkgroep vergadert 

wekelijks ( ongeveer 30x) en 

heeft het Plan van Aanpak 

Woonservice Wijbosch opge-

steld. 

Hieruit voortvloeiende activi-

teiten en ontwikkelingen 

zijn: 

-aanstelling beheerder 

-instelling Activiteiten/

Beheer commissie 

-opstelling Vrijwilligerswijzer 

Dorpscentrum en Vrijwilliger-

beleid Woonservice. 

-Pilot Woonservice en Digi-

taadorpsplein/Schijndel 

Ontmoet/Eigen krachtwijzer 

-opzet AED netwerk  

-opzet informatie en advies-

functie in en vanuit het 

dorpshuis en de aanschaf 

van Ipads 

-opzet dagbesteding (ind. 0-

4 zzp AWBZ) 

-opzet nieuwe activiteiten in 

het kader van ontmoeting, 

informatie en educatie.  

-instelling activiteitencom-

missie/beheer; 

-samenwerking en integratie 

alle partijen binnen het MFC  

(met ondersteuning van ZET 

Tilburg) 

-werven, bundelen en coör-

dineren vrijwilligers 

-voorbereiden bijeenkom-

sten alle afzonderlijke stra-

ten en buurten in Wijbosch  

onder het motto: ‘Wijbosch 

ontmoet elkaar’ (vraag en 

aanbod bij elkaar brengen) 

Bestuur Dorpsraad. 
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Wijbosch, aanstelling be-

heerder. 

“Werkgroep 

Woonservice/

Dorpshuis legt 

basis voor 

nieuw 

Dorpscentrum” 
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5 Jan. 2013 
Nieuwjaarbijeenkomst kerstboomverbranding en Lam-

pionnenoptocht 

80 kinderen en hun ouders (totaal ± 200); en 60 volw. bij aansluitende 

nieuwjaarsreceptie 

26 Jan’13 Moonlight skating  100 deelnemers 

Februari 2013 Teenagers: Zwemmen 
24 kinderen 

11-12 febr ’13 Carnaval in de Geut 
2x100 kinderen, totaal ±250 aanwezigen op maandag en ±200 op dinsdag 

22 Febr '13 Bingoavond kinderen 
75 kinderen 

9 maart '13 Opschoondag 
35 deelnemers 

Maart '13 Teenagers Langlaufen 
 13 kinderen 

27 april ‘13 Skeeler-In 
25 kinderen 

12 juni '13 Buitenspeeldag 
105 kinderen en 46 hulpouders 

Juni ‘13 Teenagers: Bbq 
31 kinderen 

4-9 Aug '13 Jeugdvakantieweek Wijbosch 
294 aanmeldingen; 2534 kinderen 

14 Sept '13 Senioren middag en Paalklimmen 
210 deelnemers met begeleiding en 400 bezoekers/deelnemers 

28 Sept '13 Officiële opening Dorpscentrum 
±750 inwoners/ 

belangstellenden 

 5 Okt. ‘13 Teenagers: overnachting 
28 kinderen 

11-14 Okt '13 Volksfeest 2013 

 100 kinderen op speelmiddag (41 hulpouders) 

28 Okt '13 Kinderkleding en speelgoedbeurs 
110 deelnemers 

17 Nov '13 Sint intocht 
 135 kinderen en minimaal 135 ouders 

Nov ' 13 Teenagers: poolen 24 kinderen 

 U TOE KOMT IN OOK NOG EENS KLEINE LETTERS, MAAR WIJ WILDEN U GRAAG OP DE …. 
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“Heeft u een 

AED cursus 

gedaan, meldt u 

zich dan aan bij 

Hartslagnu.nl” 

 

omdat daarmee het beste 

hulp gegarandeerd kan wor-

den. Heeft u een dergelijke 

cursus gedaan, voelt u zich 

voldoende bekwaam, meldt u 

zich dan aan bij bovenge-

noemde website. En wilt u 

een cursus volgen, meldt u 

zich dan bij ons aan. Dit kan 

bij Frank Mulkens, Poelkens-

dijk 1. T: 06-37430504. oke 

Mail: fmulkens@online.nl 

Hieronder enkele wetens-

waardigheden over de AED. 

Wat is AED? 

AED staat voor Automatische 

Externe Defibrillator. 

Een AED is een apparaat dat 

een schok toedient. Dat 

klinkt best eng. Hoe reageert 

bijvoorbeeld het apparaat als 

ik geen hartstilstand heb? 

De AED is een belangrijk 

apparaat, maar vervangt niet 

de reanimatie. Hartmassage 

en mond-op-mondbeademing 

blijft altijd de eerste stap bij 

de hulpverlening. 

Directe reanimatie is altijd 

nodig om: 

- de hersenfunctie veilig te 

stellen 

- de tijd te overbruggen tot de 

AED er is  

het hart zelf voor te bereiden 

 

In 2013 is een werkgroep 

AED opgericht. Deze stelt 

zich ten doel om een slui-

tend netwerk te realiseren: 

voor alle inwoners komt dit 

netwerk  besch ikbaar . 

In Wijbosch zijn  2 AED’s 24 

uur per dag beschikbaar. 

Deze hangen bij WEC en St. 

Barbara. Met de aanschaf 

van een derde, wordt het 

mogelijk alle inwoners in 

Wijbosch te bedienen, inclu-

sief het buitengebied van 

structuurweg tot en met 

Hoeves. Het volgende punt 

is om zoveel mogelijk inwo-

ners hiervoor opgeleid te 

krijgen en beschikbaar te 

hebben, zodat er adequate 

hulp kan worden geboden. 

In 2014 willen we een of 

meerdere cursussen aan-

bieden. WEC heeft ook  el 

enkele jaren een dergelijke 

cursus. Wat echter heel 

belangrijk is: de opgeleide 

vrijwilligers dienen zich aan 

te melden bij dorpsraad ook                 

w w w . h a r t s l a g n u . n l 

Op dit moment zijn er 

slechts 5 inwoners van Wij-

bosch ingeschreven. En dat 

terwijl er velen zijn opge-

leid… Dat heeft tot gevolg 

dat wanneer er een acute 

noodsituatie is, de alarm-

dienst 112 slechts 5 men-

sen kan SMS-en, terwijl dat 

112 dit standaard naar 30 

hulpverleners wil uitzenden 

op een of meer stroomstoten 

van de AED 

Hoe werkt een AED? 

Een AED werkt via 2 plak-

elektroden die op de ontblo-

te borstkas geplakt moeten 

worden. Hiermee registreert 

een AED de hartactie van 

een slachtoffer.  

Het apparaat vertelt u pre-

cies wat u moet doen. U 

krijgt bijvoorbeeld de op-

dracht om: 

- te reanimeren  

- een schok toe te dienen 

Wanneer dient het apparaat 

een schok toe?  

De AED is veilig en betrouw-

baar. Het apparaat 

dient alleen een schok toe, 

als de analyse van het hart-

ritme uitwijst dat dit noodza-

kelijk is. 

Bij een hartstilstand is er 

vaak sprake van ventrikelfi-

brilleren. Dit  is een zeer 

snelle en chaotische prikke-

ling van de kamers, waar-

door deze niet meer samen-

trekken. De bloedsomloop 

ligt stil en het lichaam krijgt 

geen zuurstof meer. 

Het fibrilleren moet gestopt 

worden. Dit heet defibrille-

ren. Een AED herkent als er 

sprake is van ventrikelfibrilla-

tie en geeft een schokop-

dracht als defibrillatie nodig 

is. Het geeft geen schokop-

dracht als: 

- er geen hartactie meer is 

en het hart helemaal stil-

staat 

- u buiten bewustzijn bent, 

maar uw hart goed functio-

neert 

Een schok toedienen aan 

iemand die geen hartstil-

stand heeft, is dan ook niet 

mogelijk. 

HOOGTE BRENGEN VAN DE VELE NIEUWE ACTIVITEITEN DIE (GAAN) PLAATSVINDEN IN .. 

http://www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/hartstilstand_en_reanimatie/reanimeren_inleiding/
http://www.hartslagnu.nl


Frank Mulkens             Voorzitter 

Clemens Ampting         Secretaris 

Carool Korsten              Penningmeester 

Antonet Meijer               Bestuurslid 

Trudy Hilkes                 Bestuurslid 

Hilde Oostveen              Bestuurslid 

Riek van der Burgt         Bestuurslid  

Jack van Zutphen          Bestuurslid 

Telefoon: (06) 37 43 05 04 

E-mail: info@wijbosch.com 

De Dorpsraad met de vele 

werkgroepen en de vele 

activiteiten wil de regie 

nemen om de  leefbaar-

heid voor u te versterken 

en verder uit te bouwen. 

We zitten nog boordevol 

nieuwe ideeën, maar daar-

voor hebben we u nodig! 

Heeft u ook inspiratie ge-

kregen en wilt u ook mee-

doen? 

Wilt u af van die drugsover-

last, wilt u dat parkeerpro-

bleem oppakken, wilt u 

een nieuwe werkgroep 

coördineren? 

Sluit u bij ons aan en geef 

u op als vrijwilliger. 

Hoe? spreek ons gerust 

aan of mail ons:  

info @wijbosch.com 
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bosch, informatie en advies 

ontvangen op de gebieden 

Wonen, Welzijn Zorg en In-

komen. 

4.Via het digitaal dorpsplein 

stimuleert de Dorpsraad 

ontmoeten en zelfredzaam-

heid onder de inwoners van 

Wijbosch.   

5.Via het project dagbeste-

ding Wijbosch willen we voor 

kwetsbare mensen hun 

sociale omgeving verbreden 

door, 2 dagdelen per week 

dagbesteding aan te bieden 

in het dorpscentrum. In prin-

cipe mag iedereen daaraan 

deelnemen.  

6.Door de opzet van een 

talentenbank en later een 

dorpscoöperatie wil de 

Dorpsraad de burgers 

(vragers en vrijwilligers) 

onderling verbinden rondom 

de burger, die dicht bij huis 

behoefte heeft aan betaal-

bare praktische hulp, dicht-

bij op velerlei terreinen.  

7.Met de opzet van een 

eetpunt stimuleert de Dorps-

raad het ontmoeten van 

inwoners onderling. 

Het plan van aanpak be-

schrijft de stappen die geno-

men moeten worden om te 

bereiken dat de Woonser-

vice Wijbosch in combinatie 

met het digitaal dorpsplein 

wordt vormgegeven.  

 

Doelstellingen: 

Richt zich op de inwoners, 

organisaties, vrijwilligers en 

verenigingen van Wijbosch: 

 

1.De Dorpsraad geeft met 

het project informatie en 

advies de inwoners van Wij-

bosch informatie en advies 

op de gebieden Wonen, 

Welzijn, Zorg en Inkomen. 

2.Via het project informatie 

en advies stimuleert de 

Dorpsraad het sociaal con-

tact en  de zelfredzaamheid 

onder de inwoners van Wij-

bosch. 

3.De Dorpsraad wil via de 

pilot Schijndel Ontmoet, in 

Wijbosch het digitaal dorps-

plein ontwikkelen en realise-

ren, waardoor via moderne 

kanalen inwoners van Wij-

8. Door het aanbieden van 

de mogelijkheid tot het hou-

den van afscheidsbijeen-

komsten n.a.v. het overlij-

den van een dierbare, kun-

nen inwoners in eigen dorp 

afscheid nemen van een 

dierbare. 

9.Met de realisering van een 

sluitend AED netwerk Wij-

bosch wordt een voorziening 

gerealiseerd voor noodsitua-

ties voor de inwoners van 

Wijbosch. 

 

 

 

P L A N  V A N  A A N P A K   

W O O N S E R V I C E  E N  E E N  D I G I T A A L  D O R P S P L E I N  W I J B O S C H  

M E E R  S A M E N ,  S A M E N  M E E R .  

 

“Wij verbinden 

elkaar met 

Informatie & 

Advies, 

Talentenbank, 

De Ontmoeting, 

Eetpunt, 

Afscheids 

bijeenkomst,  

AED netwerk en 

Digitaal 

Dorpsplein” 
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“Wij verbinden 

elkaar met 

Informatie & 

Advies, 

Talentenbank, 

De Ontmoeting, 

Eetpunt, 

Afscheids 

bijeenkomst,  

AED netwerk en 

Digitaal 

Dorpsplein” 

 

WOONSERVICE 

Woonservicezones in Schijndel zijn 

een initiatief van de gemeente 

Schijndel. Samen met Welzijn “De 

Meierij” heeft de Dorpsraad de 

regie genomen omtrent de invul-

ling van het woonservice punt. 

Diverse werkgroepen zijn aan de 

slag gegaan met de opzet van In-

formatie en Advies, Dagbesteding, 

Afscheid nemen, Talentenbank en 

het digitale Dorpsplein. 

De Dorpsraad is een pilot project 

gestart met de gemeente Schijndel 

om de woonservice functies ook 

digitaal bereikbaar te maken voor 

de inwoners. In 2014 starten de 

ipad cursussen voor Wijbosch. 

Info/advies kan ge-

vraagd worden over alles op 

bovengenoemd gebied: Wonen, 

Welzijn, Zorg en inkomen. Onze 

enthousiaste en geschoolde 

vrijwilligers zijn betrokken en 

bieden een luisterend oor, hel-

pen, waar nodig, de weg zoeken 

naar de juiste professionals, 

leggen naar wens het eerste 

contact hiermee en zijn er met 

hart en ziel voor alle Wijbosch 

inwoners. Zij ondersteunen ook 

binnen het vertrouwd raken op 

internet met behulp van tablets. 

Het wegwijs maken op het Digi-

tale Dorpsplein: Wijbosch ont-

moet en Eijgen Kracht wijzer of 

ze zijn er voor een echt pro-

bleem of zo maar voor een 

praatje. Ze zijn er als mens voor 

een medemens!  

Waar: Binnen dorpshuis De 

Schakel vanaf 7 januari  

Wanneer: Tijdens alle Koffie-

inloop ochtenden op dinsdag, 

op dinsdag- en dondermiddag 

tussen 13.30 – 16.00 uur, op 

alle woensdagavonden van 

19.30 – 22.00 uur en in de 

even weken ook op maandag-

avond! Daarnaast is er altijd 

een vrijwilligster Info/advies 

aanwezig bij speciale evene-

menten. 

Kosten: Gratis 

Dagbesteding,  

De Ontmoeting 

De Ontmoeting geeft, dankzij 

opnieuw enthousiaste en ge-

schoolde vrijwilligers, de moge-

lijkheid aan alle volwassen in-

woners van Wijbosch en Schijn-

del , die vanuit zichzelf of hun 

mantelzorger en na een kennis-

makingsgesprek, om wat voor 

reden dan ook aangeven be-

hoefte te hebben om een dag 

of een dagdeel per week hun 

huiskamer te ruilen met een 

huiskamer waar meer mogelijk-

heden zijn tot contact, ook nieu-

we contacten. Waar een gezelli-

ge activiteit gedaan kan worden 

naar wens, waar ook een luiste-

rend oor is, waar men het leven 

kan delen binnen een gesprek 

of tijdens een spel, een puzzel. 

Of waar je gewoon kunt samen 

zijn. Ontmoet, niets Hoeft! Waar 

zelfs een warme maaltijd geser-

veerd wordt! En waar nodig, 

eigen thuiszorg langs kan ko-

men. Waar voor een euro ver-

voer geregeld kan worden.  

Waar: Binnen Laverhof Barbara, 

in een grote huiskamer, vanaf 

maart 

Wanneer: Op woensdag, afhan-

kelijk van de meeste voorkeur: 

of van 10.00 -16.00 uur of van 

14.00 – 20.00 uur 

Kosten: Ongeveer € 12,- per 

dag, inclusief warme maaltijd, 

exclusief vervoer. 

Twee nieuwe mogelijkheden 

met het doel dat iedereen zo-

lang en zoveel mogelijk, welis-

waar met ondersteuning, zelf-

standig en op eigen wijze in zijn 

of haar eigen woonomgeving op 

een zo prettig mogelijke manier 

kan blijven wonen en functione-

ren. Voor en door elkaar. 

Wij verwelkomen u op beide 

punten graag!  

Voor informatie, aanmeldin-

gen of nieuwe vrijwilligers:  

Trudy Hilkes 0645400437 of 

mail: trudyhilkes@gmail.com 

REN ONDER HET GENOT VAN EEN KOPJE KOFFIE EN IETS LEKKERS EN U TE VRAGEN … 

mailto:trudyhilkes@gmail.com
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“INTERNET CAFÉ, 

Elke donderdag 

morgen  

van 10.00 tot 12.00, 

 

Ontdek met ons  

de digitale wereld 

 

Op PC,  

Laptop of  

Tablet” 

 

D O R P S C E N T R U M  W I J B O S C H ,  G A S T E N  V A N  E L K A A R  

Het Dorpscentrum Wijbosch aan 

de Eerdsebaan bestaat uit ver-

pleeghuis St. Barbara, Dorpshuis 

“De Schakel”, de Gymzaal en het 

Educatief BasisCentrum (EBC) “De 

Regenboog” (kinderopvang, peu-

terspeelzaal, buitenschoolse op-

vang en basisschool.) Met dit multi 

functionele centrum heeft Wij-

bosch er een locatie bij waar men 

van 0 tot 100 jaar bij elkaar kan 

komen voor opvang, onderwijs, 

sport, eten, feest en ontspanning, 

verzorging en afscheid, vergade-

ren en ontmoeten. Kortom een 

ontmoetingsplaats voor jong en 

oud voor alle wijbossche inwoners. 

Om het Dorpscentrum samen te 

smelten tot een groot geheel heb-

ben de partners besloten om door 

middel van bijeenkomsten deze 

samenwerking concreter te maken. 

De partners (Laverhof, Dorpsraad, 

School, PLU, peuterspeelzaal en Ge-

meente), worden bijgestaan door het 

platform voor gemeenschapshuizen 

in Noord Brabant, ‘t Heft en adviesbu-

reau ZET. 

De partners in het Dorpscentrum 

Wijbosch zijn verantwoordelijk over 

het vastgoed en in de Woonservice 

zijn de voorzieningen (functies) 

onderverdeeld tussen “De Schakel” 

en de Dorpsraad. 

Stichting Dorpscentrum Wijbosch 

bestaande uit afgevaardigde van 

stichting Laverhof en de gemeente 

Schijndel, heeft als doel het dorps-

huis “De Schakel” te exploiteren. 

Voor de dagelijkse 

gang van zaken is 

een Activiteiten/

Beheer commissie 

aangesteld en een 

beheerder. Zij zorgen voor de faciliteiten, 

zodat de activiteiten voor de bewoners 

plaats kunnen vinden. 

De Dorpsraad met haar diverse werkgroe-

pen zorgt voor de organisatie. De organi-

satie van activiteiten voor alle doelgroe-

pen van jong tot oud op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn. 

Gezamenlijk hebben beide een vrijwil-

ligersbeleid opgesteld en een vrijwilligers-

wijzer vervaardigd. Beide zorgen voor de 

continuïteit van activiteiten en uitbreiding 

ervan. Hiervoor bespreken ze ook samen 

hoe de integratie van de diverse facilitei-

ten mogelijk gemaakt kunnen worden 

voor iedereen. Hierbij geldt het motto: WE 

ZIJ ELKAARS GASTEN. 

De communicatie naar elkaar is van groot 

belang . We zetten hiervoor vele middelen 

in zoals deze nieuwsbrief, de maandelijk-

se Dorpsraadvergaderingen, Twitter en 

Facebook, een digitaal platform, Wijbosch 

ontmoet, de vrijwilligers van de werk-

groep Informatie & Advies, website: 

www.wijbosch.com en de lokale media. 

“ D E  S C H A K E L ”  F A C I L I T E E R T ,  D O R P S R A A D  O R G A N I S E E R T  

E R  I S  G R A T I S  

W I F I  

A A N W E Z I G  I N  

“ D E  S C H A K E L ”  

WAT WE NOG MEER VOOR ELKAAR KUNNEN BETEKENEN.  



Veel kloosters uit de Middel-

eeuwen zijn inmiddels verval-

len of helemaal verdwenen. 

Maar in de loop van de tijd zijn 

er ook weer nieuwe kloosters 

bijgekomen. De meeste kloos-

ters lijken op elkaar. De be-

langrijkste vertrekken liggen 

rondom een vierkante binnen-

tuin en komen uit op de kloos-

tergang. De kerk neemt de 

meeste ruimte in. 

 

Naast de kerk ligt de kapittel-

zaal. Dit is de plek waar de 

kloosterlingen bij elkaar ko-

men. Hier horen ze ´s och-

tends van de abt wat er die 

dag allemaal moet gebeuren 

in het klooster, wat voor werk 

ze moeten doen en wie erop 

bezoek komt. Ook wordt hier 

voorgelezen uit de bijbel. Eten 

doen de kloosterlingen in een 

vertrek dat de refter wordt 

genoemd. Verder heb je in een 

klooster nog een bibliotheek 

en een scriptorium, dat is de 

schrijfruimte en studiezaal. 

Gasten van een klooster wor-

den ondergebracht in het gasten-

verblijf. 

Gekozen is voor de volgende 

naamgeving: 

’t Torentje 

Deze naam verwijst naar het 

historisch gebruik in St. Barbara 

(letterlijk gelegen onder het to-

rentje van St. Barbara). 

de Refter 

Eten in het klooster werd gedaan 

in ruimte dat de refter wordt 

genoemd. 

Kapittelzaal 

Hier kwamen kloosterlingen bij-

een om te bespreken wat voor 

werk er moest gebeuren die dag, 

wie er bezoek komt etc. (past 

mooi bij het biljarten…). 

de Schakel 

Dit is het café-gedeelte, ook wel 

bruin café genoemd. Fungeert 

letterlijk als schakel met alle 

ruimtes en functies in het dorps-

centrum. 

N A A M G E V I N G  V E R T R E K K E N  I N  H E T  D O R P S C E N T R U M  

De Refter 

 

Kapittelzaal 

 

De Schakel 
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“In ruim twee jaar heeft het 

begrip burgerkracht een  

vaste plaats verworven in het 

nieuwe denken over welzijn  

en zorg. Het begrip komt voor 

in vrijwel iedere gemeentelijke 

nota over de drie decentralisa-

ties. Als we er niet in slagen 

andere omgangsvormen tus-

sen burgers en instituties te 

creëren, als we geen sociale 

arrangementen tot stand bren-

gen waarin de kracht van bur-

ger optimaal benut wordt,  dan 

wordt het moeilijk om onze 

verzorgingsstaat op een kwali-

tatief hoogstaand niveau te 

houden.  De geldingsdrang om 

op lokaal niveau te ontsnappen 

aan verkokering en bureaucra-

tie, en ondersteuning en welzijn 

dichtbij en met mensen in buur-

ten en wijken te organiseren is 

groot. Ik zie het als ik in het 

land ben tijdens mijn werkbe-

zoeken.  

Sociale wijkteams lijken zich in 

deze turbulente ontwikkelingen 

aan te dienen als het wonder-

middel voor alles wat er ooit 

mis ging. Vrijwel iedere ge-

meente kiest er voor om via 

gebiedsgerichte teams minder 

snel met specialisten en meer 

generalistisch en aanslui-

tend bij het vermogen 

van burgers aan het 

B U R G E R K R A C H T  I N  D E  W I J K  

werk te gaan. Met de verwachting dat 

deze aanpak op termijn goedkoper en 

effectiever is dan in het verleden, toen 

te vaak en te snel mensen werden door-

verwezen naar duurdere en gespeciali-

seerde voorzieningen.“ 

 

Staatssecretaris Volksgezondheid, Wel-

zijn en Sport 

Martin van Rijn 

Een uitgave Van Dorpsraad Wijbosch. 
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