
 

C O N T A C T  

 

Voor meer informatie of 

vragen neem contact op via:  

info@wijbosch.com  

Kijk ook eens op onze web-

site: www.wijbosch.com 

 

dorpsraad wijbosch 

  

 

Dorpsraad Wijbosch nodigt u uit voor de                 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

12 januari 11:00 uur 

Dorpscentrum de Schakel 

Wij wensen u een gelukkig en gezond leven    

in een vitale leefbare gemeenschap  

Wijbosch 

N I E U W S B R I E F  

D E C E M B E R    2 0 1 9    N U M M E R  4  

Dorpsraad Wijbosch is een dynamische organi-

satie die opkomt voor de belangen voor inwoners 
in Wijbosch. Hierbij ligt de nadruk op ontwikkelin-
gen en leefbaarheid van wonen, werken, zorg en 
welzijn, cultureel en sociale activiteiten, veiligheid 
en recreatie. De Dorpsraad Wijbosch met 25 werk-
groepen en 250 vrijwilligers zorgen ervoor dat de 
doelstellingen worden bereikt. 

H A L L O W E E N  W I J B O S C H  

Belangstellenden voor het Halloween evenement verzamelden zich in de Scha-
kel om van daaruit te beginnen aan de tocht. Kinderen van 4 t/m 12 jaar liepen 
deze spooktocht in groepjes onder begeleiding. Het was een groot succes, 120 
kinderen hadden zich aangemeld. Zij konden kiezen uit een “minder” enge en 
een enge tocht. De spooktocht startte en eindigde in de Schakel. Daar konden 
ze ook van alles doen, zoals pompoenen versieren, knutselen, schminken, bal-
lonnendieren vouwen, totdat ze met hun groepje aan de spooktocht konden 
beginnen. Alle kinderen kregen een toverstaf mee voor als ze het te eng von-
den. Als ze deze omhoog hielden, dan wisten de figuranten wat ze moesten 
doen en kregen ze een snoepje. Het belangrijkste was dat het voor alle kin-
deren spannend en vooral heel leuk zou zijn. En dat was het! Ze hebben gegild, 
zijn geschrokken, soms een beetje bang geweest, gelachen en vooral genoten 
van deze beleving! 

N I E U W J A A R S R E C E P T I E  

AVG  De Dorpsraad Wijbosch verlangt van alle vrij-

willigers een VOG. Gemeente Meierijstad stelt dit 
ook verplicht wanneer omgegaan wordt met kwets-
bare inwoners. Mocht u de 
verklaring nog thuis hebben, 
lever deze dan in op adres:  
Eerdsebaan 2, nog geen VOG, 
vraag het aan. Tel.: 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. 

K E R K D I E N S T  

Door verandering van de werksituatie van de huidige 

secretaris ontstaat met ingang van 1 januari 2020 een 

vacature van Secretaris. De belangrijkste werkzaamhe-

den voor de secretaris zijn: 

     - post- en mail behandeling  
     - verslaglegging overleg Dorpsraad  
     - afhandelen van administratieve werkzaamheden 
Wij vragen voor deze functie een persoon met een pas-
send denkniveau, accuraat werkend, met goede commu-
nicatieve- en computer vaardigheden en ongeveer 4 uur 
tijd beschikbaar per week.                                               
Ben je gedreven en gemotiveerd, vind je het leuk om 
een afwisselende en zelfstandige functie te hebben in 
een prettig team en wil je iets betekenen voor de inwo-
ners in Wijbosch, neem direct contact op met Kees Goos 

06 - 54763497 ( kg4902@gmail.com ) 

N I E U W  D O R P S R A A D L I D  S T E L T  

Z I C H  V O O R  

Evenenmentenkalender 

13 dec. SEM Keezen in de Schakel 

17 dec. Koffieinloop: kerstkrans maken 
09:30 uur De Schakel 

20 dec. Familie bingo vrijdag 20 decem-
ber, De Schakel 

28 dec.  Skendelse Kwis in De Schakel 

3 jan. Sponsordiner 

22-25 feb. Spektakel in De Schakel 

13-14 mrt.  NL doet 

Elke 

donderder-
dag 

Internet café 10:00 uur  
(niet in schoolvakantie tijd, 8-7 tot 
9-8) 

Elke woens-
dag 

De Ontmoeting, Dagbesteding, 
elke woensdag vanaf 11:00 uur 

Elke derde 
woensdag 
van de 
maand 

Likkepot, eetpunt, om 12:30 uur, 
maandag ervoor aanmelden 

Mijn naam is Alexander van  
Hedel (48). Bijna drie jaar gele-
den hebben Natasja en ik samen 
het huis aan Broekkant 9 ge-
kocht. Natasja is geboren in en  
getogen in Schijndel. Het dorp Dinther is mijn geboor-
teplaats waar ik Natasja rond de eeuwwisseling heb  
mogen ontmoeten. Reeds zijn we bijna alweer 19 jaar 
gelukkig getrouwd. Genieten doen we dagelijks van 
onze opgroeiende pubers Brent 18 en Mara 16 jaar. 
Even hebben we nog samen in Veghel gewoond maar 
zijn toch in 2000 verhuisd naar de Bosweg in Schijndel 
(Pesserslaan). Wel wilde we meer vrijheid en iets lan-
delijker wonen, uiteindelijk zijn we in Wijbosch neerg 
daald. We hebben het hier enorm naar ons zin, fijne 
omgeving en fijne buurt met een enorme warme gast-
vrijheid! 
In het dagelijkse leven heb ik de functie van operatio-
neel manager bij Ministerie van Justitie en Veiligheid 
in Sittard. In Wijbosch heb ik daarnaast een eigen 
loopbaan, carriere & life praktijk voor advies, coaching 
en training, genaamd ‘Mindful Perspectief’. 
Wijbosch zien Natasja en ik als een dorp die bruist van 
de energie, vol met mooie activiteiten en energieke 
vrijwilligers. Bergsport is o.a. een van mijn passies. Als 
je dit combineert zoals ik heb gedaan dan ontstaat er 
iets groots. Mijn eerste hardloop marathon project 
was daarom ook niet in Eindhoven maar in Nepal op 
de Mount Everest en wel ook hier voor het goede doel 
Kika. Een gigantisch geslaagd project door mij opgezet 
in samenwerking met Natasja en diverse lokale en na-
tionale ondernemers, dorpsgenoten, collega’s, hulpin-
stanties, media, vrienden en familieleden, sponsoren 
etc. Daar is ook echt mijn ondernemersgevoel naar 
boven gekomen.  
Sinds oktober ben ik aangeschoven als bestuurslid van 
de Dorpsraad Wijbosch. Met veel energie, inspiratie 
en gedrevenheid zal ik deze functie gaan uitvoeren om 
een positieve bijdrage te leveren voor Wijbosch en zijn 
inwoners met hun vele talenten. Dit op het gebied van 
leefbaarheid, wonen, zorg, milieu, energie en samen-

werken, want ‘iedereen hoort erbij en telt 
mee’. 

S E C R E T A R I S  G E V R A A G D  

 

H E L E  F I J N E  F E E S T D A G E N  E N   

       E E N  G O E D  E N  G E Z O N D         

    2 0 2 0 !  

mailto:kg4902@gmail.com

