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Verslag Openbare Dorpsvergadering d.d. 26 januari 2015. 

 

Frank Mulkens heet alle aanwezigen van harte welkom. 

 

Het uitgangspunt van  de plannen ter oprichting van de Dorpscoὃperatie Wijbosch ’t Middelpunt  wordt 

gememoreerd betreffende: 

*de uitslag van de enqûete Wijbosch ontmoet elkaar juni 2014; vanuit de vraag:  “Dichtbij en betrokken” 

en 

**de toekomstige  uitwerking Woonservice 2.0.  

 

Aan de hand van een  visuele presentatie licht Jack van Zutphen  de dorpscoὃperatie ’t Middelpunt  toe. 

Bij ’t Middelpunt staat de inwoner centraal en de deelnemers aan de dorpscoὃperatie bepalen samen 

welke diensten voor en met elkaar worden opgezet.  Het dorp Wijbosch verenigt zich door clustering 

van diensten en zo de dorpscoὃperatie samen vorm te geven. 

 

Nadere uitwerking van onder meer: opzet Eetpunt, oppas, zorg, moestuin. 

Intensivering van woonservice 2.0: dagbesteding De Ontmoeting, inzet  leden  toekomstige activiteiten 

werkgroepen Info&Advies en Afscheid Nemen. 

 

De beoogde samenwerking is een verbond tussen de inwoners onderling en de profesionele partners 

van de  gemeente Schijndel, te weten Sociaal Wijkteam en Welzijn de Meierij, Laverhof en de 

Dorpsraad.   

 

Het is de bedoeling dat de dorpscoὃperatie daadwerkelijk start op 1 april 2015. 

Aan het eind van de bijeenkomst was er gelegenheid zich op te geven voor deelname aan de 

dorpscoὃperatie ’t Middelpunt.  Deelnemen vanuit je hart voor elkaar voor van 0-110 jaar! 

 

Toespraken vonden plaats van: 

*Eus Witlox, wethouder 

Wiijbosch is de 46e dorpscoὃperatie die in het Brabantse wordt opgericht vanuit het burgerinitiatief. 

“Chapeau” hiervoor!  Alle lof en heel veel succes gewenst. 

 

**Ad Maassen, Sociaal Wijkteam Schijndel 

Toekomstige zorg voor elkaar daar moeten we allen ten gevolge van de veranderende regelgeving  op 

een andere manier mee omgaan. 

Alhoewel in eerste instantie de ontwikkelingen tussen SwT en Dr niet zo optimaal verliepen en  er veel 

inhoudelijke discussie plaatsvond tussen gemeente, sociaal wijkteam endDorpsraad is er nu een grote 

stimulering in elkaars opzet gevonden. 

Zo is straks de sociale omgeving in ’t Middelpunt  erg belangrijk; voor burgers door burgers!  Het sociale 

netwerk  stimuleert en vergroot de eigen kracht.  Het SwT, die opereert volgens de raamvisie van de 

gemeente, wordt hierin nauw betrokken. 
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Samenwerking voor burgers door burgers met Laverhof, Vivent en Sociaal Wijkteam  tesamen met 

onafhankellijke wijkverpleegkundigen in Schijndel.  De wijkverpleegkundigen zijn:  Daisy de la Cousine 

contactpersoon voor Wijbosch en in dienst van Laverhof. En Ingrid Smits van Vivent. 

Beide wijkverpleegkundigen vormen de professionele  schakels tussen samenwerking in de zorg.  

Het Sociaal wijkteam hoopt op een goede samenwerking.  

Tot slot stelt Ad Maasen: We blijven elkaar goed volgen en wenst Wijbosch: Heel veel succes!    

 

***Dominique den Brok, directeur zorg Laverhof 

Laverhof gelooft in de eigen kracht van mensen om zelf keuzes te maken.  

Laverhof biedt profesionele zorg en ondersteuning. Vertrekpunt  vanuit de kracht van het lokale en 

intensivering van de samenwerking.   

De zorgvraag van de bewoners van Wijbosch is echter onafhankelijk van de eigen keuze.  

Verder wordt hiervoor verwezen naar beschikbaar informatiemateriaal dat na de bijeenkomst kan 

worden meegenomen. Zoals daar is info over wijkverpleegkundigen, veranderingen in thuiszorg en 

ondersteuning thuis . 

De Dorpsraad wordt heel veel succes toegewenst met de opzet van de dorpscoὃperatie ’t  Middelpunt. 

 

De feestelijke  aftrap:  

De oprichting van de dorpscoὃperatie ’t Middelpunt werd ingeluid met het uitbrengen van een toast, 

hartjes werden uitgereikt. 

Eus Witlox overhandigde onder luid appplaus de initiatiefnemers een woonservice-cheque van € 5.500,- 

als startsubsidie. 

  

De vrijwilligers van de werkgroep Info&Advies en de wijkverpleegkundige Daisy de la Cousine 

Deze vrijwiligers zullen in de toekomst de bewoners met raad en daad bijstaan.  De werkgroep is nog 

niet compleet er zijn nog meerdere  vrijwilligers nodig. Tevens zal in de toekomst scholing plaatsvinden. 

Trudy Hilkes zorgt voor een aanvullende lijst met  specialisaties van de info&advies vrijwilligers, dat als 

bijlage komt bij het definitieve verslag. 

 

Voor professionele inzet zullen zij contact opnemen met Daisy de la Cousine. 

Namens het SwT is Daisy in Wijbosch gestart met het houden van wekelijkse spreekuren op de 

dinsdagen van 11.00-12.00 uur. Ook wordt Daisy aan de aanwezigen voorgesteld. 

 

Rondvraag en Sluiting 

*De naar voren gebrachte vragen betroffen voornamelijk “zorgvragen, zorgverzekeringswet, al dan niet 

financieel”. Deze werden door Dominque den Brok beantwoord. Ook was er na afloop gelegenheid om 

individuele vragen te stellen.  

*Tot slot werden de aanwezigen opgeroepen zich als “vrijwilligers” beschikbaar te stellen, uitgaande van  

de inzet van de eigen kracht en het benutten van zijn of haar “vrijwilligers-talent”. 

 

De voorzitter sluit onder dankzegging voor alle actieve bijdragen de vergadering om 21.30 uur.    

   -----------------------------      ho/19.02.2015 


