
Info VVV Schijndel. Op 10 juli van 

15:00 tot 17:00 uur,  is er een 

open inloop en kun je de Flower 

Power bloemen maken in De 

Schakel, onder leiding van 

kunstenares Carin Simons. 

 

Memorial Day, bevrijdingsdag, 

woensdag 23 oktober  

In de nacht van 22 op 23 oktober 

is Wijbosch en Schijndel definitief 

bevrijd, na de zogenoemde 

granaat weken. De Dorpsraad 

Wijbosch organiseert mede deze 

historische dag na 75 jaar. Vanaf 

het Dorpsplein rijdt de historische 

route naar het centrum van 

Schijndel  In het defilé zullen oude 

militaire voertuigen deelnemen. 

Vanaf 14:30 uur zal er worden 

verzameld aan de Eerdsebaan en 

op het Dorpsplein. (Tanks, 

pantservoertuigen, reanacment, 

drums & pipes). Om 16:00 uur zal 

onder muziek van de doedel- 

zakken vertrokken worden 

richting Plein 1944. Om 17:00 uur 

is er een ceremonie in de 

Servatiuskerk en om 18:00 uur 

volgt de kranslegging. Na de Last 

Post, zal om 18:30 uur afgesloten 

worden door doedelzakspeler 

groep, Cape Breton Highlanders 

of Friesland, voor uitgeleide.  

 

Manschappen van de 5/7th 

Gordon Highlanders poseren met 

enkele inwoners voor de kerk in 

Wijbosch. De kerktoren is in 

september en oktober 1944 door 

de Duitsers als waarnemingspost 

gebruikt. 

Voor meer informatie of vragen 

neem contact op via: 

info@wijbosch.com  

Kijk ook eens op onze website: 

www.wijbosch.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De openbare dorpsraad 

vergadering was een vuurdoop 

voor de kersverse voorzitter Kees 

Goos. De vergadering was druk 

bezocht.  

De Dorpsraad heeft een positief 

advies afgegeven over de locatie 

van een Mixx-veldje. Over de 

mogelijke ontsluiting van de 

bedrijventerreinen via 

Wijboschbroek,  heeft wethouder 

Van Rooij uitleg gegeven over het 

proces en benadrukt dat 

participatie door de Dorpsraad 

Wijbosch door het college erg op 

prijs wordt gesteld. Hoe de 

aanwezigen denken over de 

inhoud, liet echter aan 

duidelijkheid niets te wensen over. 

 

Naar aanleiding van onze oproep 

hebben zich twee personen  

gemeld, waar we mee gesproken 

hebben en uitgenodigd om de 

komende vergaderingen bij te 

wonen. 

 

Als Dorpsraad Wijbosch zijn we 

voorstander van een maat 

schappelijk woonproject. Wonen 

met aandacht voor elkaar. De 

eerste gespreken zijn geweest en 

het bestuur van Laverhof zal eind 

van 2019 de contouren en richting 

van de visie kenbaar en bespreek 

baar maken. We houden jullie op 

de hoogte. 

De Dorpsraad Wijbosch verlangt 

van alle vrijwilligers een VOG. 

Gemeente Meierijstad stelt dit ook 

verplicht wanneer omgegaan 

wordt met kwetsbare inwoners. 

Mocht u de verklaring nog thuis 

hebben, lever deze dan in op 

adres: Eerdsebaan 2, nog geen 

VOG, vraag het aan. 073- 

7200777 
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Naar aanleiding van de vraag over 

de hoge snelheid op de 

Eerdsebaan in de Openbare 

Dorpsraad vergadering van 4 juni, 

heeft een medewerker van team 

verkeer besloten om een 

matrixbord aan deze weg te 

plaatsen, Het bord komt een 

aantal weken aan de Eerdsebaan 

te hangen. Wanneer het bord 

wordt geplaatst is onduidelijk. De 

Eerdsebaan is ingepland en staat 

op de lijst op plaats 9. 

 

Het zal voor vele inwoners van 

Wijbosch duidelijk zijn dat de 

Kapel van de Zusters is 

overgedragen aan Laverhof 

locatie Barbara. Afscheids 

diensten worden voortaan in deze 

Kapel verzorgd. Daarvoor werden 

de ruimtes in de Schakel ingericht 

als er een afscheids dienst was 

voor inwoners van Wijbosch. Deze 

dienst werd door een groep 

vrijwilligers verzorgd. 

De diensten in de Kapel worden 

nu vaak gedaan door de 

begrafenis ondernemer. Immers 

zij kunnen deze ruimte ingericht 

huren. Dit is op zich een prima 

ontwikkeling; maar wij willen als 

vrijwillige afscheidsgroep toch 

even benadrukken dat ook wij 

nog met veel toewijding een 

dienst van een overledene uit 

Wijbosch willen verzorgen. En 

misschien is een vertrouwd, 

bekend gezicht een meerwaarde 

in die moeilijke verdrietige dagen. 

Het maakt daarbij net als voor 

heen niet uit voor welke begra-

fenis ondernemer er is gekozen. 

De begrafenisondernemer is van 

bovenstaande op de hoogte, maar 

wij weten niet of dat ter sprake 

komt. Zeker weet hij hoe hij er 

voor kan zorgen dat U met ons in 

contact komt, als U dat prettig 

vindt. Maar voor de volledigheid, 

wij zijn te bereiken op 073- 

7200777. 

Elke zondag om 10:30 uur en op 

feestdagen een kerkdienst is 

voor de bewoners van het 

Bekkershuis en Barbara, maar 

de mensen van Wijbosch zijn 

ook van harte welkom. 

 

Walking Korfbal 

Graag willen wij (Ans vd Leest en 

Wim Vermeulen) jullie informeren 

over de opstart van walking 

korfbal bij t Braakske in het 

Wijbosch. 

Gezien de historie van het korfbal 

in Schijndel/Eerde hebben wij 

gekozen om na de succesvolle 

start van walking football en 

walking hockey te kiezen voor het 

korfbal. Een prachtige sociale 

bewegingssport voor senioren! 

Meer info vind u op de website: 

www.walkingsports-

meierijstad.simpsite.nl 

Familie bingo vrijdag 5 juli 

 

Jeugd vakantie week  

11-17 augustus Glitter&Glamour 

 

Koffieinloop 1e en derde 

dinsdag van de  maand vanaf 

september 09:30 uur 

 

Internet café elke donderdag 

om 10:00 uur (niet in 

schoolvakantie tijd, 8-7 tot 9-8) 

 

De Ontmoeting, Dagbesteding, 

elke woensdag vanaf 11:00 uur 

(2 plaatsen vrij !!) 

Likkepot, eetpunt, elke derde 

woensdag van de maand om 

12:30 uur, ma ervoor aanmelden 

 

Paalklimmen vrijdag 13 sept. 

 

Nationale Burendag zaterdag 28 

september 

Volksfeest 11-14 oktober 

 

Familie bingo  vrijdag 18 okt. 

 

Flower Power project 

75 jaar geleden zijn op de 

Vlagheide veel parachutisten 

geland. Dat was het begin van de 

bevrijding van Brabant.  

Hoe mooi zou het zijn om dat te 

vieren met veel kleur en bloemen. 

Bloemen staan voor mij symbool 

voor vrijheid, aldus Carin Simons. 

WERKGROEP AFSCHEID NEMEN 

EVENEMENTEN KALENDER HOGE SNELHEID EERDSEBAAN 
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