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Inhoud 

In dit jaarverslag worden de activiteiten van Werkgroep Leefbaarheid Gerwen 

beschreven. Alsmede de behaalde resultaten en nog na te streven doelen voor 2020. 

De WLG is ondergebracht in de Stichting Leefbaarheid Gerwen en staat als zodanig 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  
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1. ALGEMEEN 

Werkgroep Leefbaarheid Gerwen is officieel opgericht in 2010 als initiatief werkgroep 

ontstaan vanuit de Dorpsraad van Gerwen. Naar aanleiding van een enquėte onder de 

bewoners van Gerwen bleek er behoefte te zijn aan het faciliteren van onderlinge 

ontmoetingen en hulp en ondersteuning vooral bij ouderen en hun mantelzorgers. 

Aangezien er een groot aantal vrijwilligers bereid waren om hieraan bij te kunnen 

dragen had een stichting draagvlak. Ondertussen hebben deze vrijwilligers diverse 

activiteiten opgezet, die voldoen aan de behoefte om met elkaar dingen te ondernemen, 

zodat o.a. vereenzaming kan worden tegengegaan en de dorpelingen van Gerwen elkaar 

kunnen ontmoeten en steunen waar nodig. 

2. BESTUUR WLG 

In het najaar van 2019 heeft Kees van der Sanden zijn bestuursfunctie van secretaris 

neergelegd. Kees was medeoprichter van de WLG en is vanaf het eerste uur betrokken 

geweest bij de opzet van de stichting. Hij heeft deze mede vormgegeven, beleid en visie 

mee uitgezet en zeer actief meegewerkt aan alle activiteiten. 

Gelukkig blijft Kees nog wel zeer actief betrokken bij diverse activiteiten en hoeven we 

zijn energie en tomeloze inzet gelukkig niet te missen. 

Als vervanging van Kees is Ageeth Filius als secretaris toegetreden en vult daarmee het 

bestuur aan. 

 

Het huidige bestuur bestaat uit: 

Lucas Harmsen voorzitter 

Jan Bekkers  vice voorzitter 
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Paul Mol  penning meester 

Ageeth Filius  secretaris 

Het bestuur komt maandelijks bijeen om te vergaderen over het reilen en zeilen van de 

WLG, waarbij Ad Donkers als vertegenwoordiger van de Dorpsraad Gerwen aanwezig is 

voor een goede samenwerking tussen WLG en Dorpsraad. 

Alle besproken agenda punten en te nemen acties worden vastgelegd in notulen. 

3. VRIJWILLIGERS 

Bij de WLG zijn (inclusief de bestuursleden) 92 vrijwilligers actief betrokken.  

Zij zetten zich in voor alle activiteiten van de WLG, pr- en marketing, communicatie en 

bestuur. 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 6 januari in d’n Heuvel met hapje en drankje was 

weer erg geslaagd en goed bezocht. 

Elk jaar wordt er in het najaar een vrijwilligers bijeenkomst georganiseerd met dit jaar 

een zeer feestelijk tintje vanwege het 10-jarig bestaan van de WLG! 

4. ACTIVITEITEN 

Huiskamer project ‘d’n Huikert’ 

In 2019 bestond ons bijzondere huiskamer project ‘d’n Huikert 1 jaar’. Dit project is 

ontstaan als gevolg van de invoering  van de WMO (wet maatschappelijke 

ondersteuning) en het IDOP ( integraal dorpsontwikkelingsplan) .  

D’n Huikert vangt elke week mensen op van 10.00 tot 15.00 die vanwege eenzaamheid 

of niet-zelfredzaam zijn , de dag samen door kunnen brengen. Hierbij worden ook de 

mantelzorgers van deze mensen een dag ontlast.  

Er zijn die dag 5 tot 6 vrijwilligers die zorgen voor eten, drinken, activiteiten en 

gezelligheid. Ook worden er jaarlijks 3 tot 4 keer uitjes geregeld en sprekers uitgenodigd 

over diverse onderwerpen en workshops georganiseerd, waarbij de gasten ook zelf aan 

de slag kunnen als ze dit willen. 

Voor vervoer is dit jaar een goedlopende chauffeurs- dienst opgezet, waarbij vaste 

vrijwilligers de mensen halen en brengen.  

In 2019 zijn er 7 tot 8 gasten op deze manier opgevangen en gedacht wordt om in 2020 

meer ruchtbaarheid aan het project te geven, waardoor er meer mensen opgevangen 

kunnen worden en er een tweede dag per week bij kan komen. Per dag is er plaats voor 

maximaal 10 gasten. 

Onder andere vanwege het maatschappelijk belang van het project om ouderen op te 

vangen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen, heeft de gemeente Nuenen grote 

belangstelling. Dit is onder andere gebleken uit een bezoek van alle wethouders van de 

gemeente Nuenen op 17 september 2019 op de locatie d’n Huikert .  
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Een bezoek van de Nuenense burgemeester, dhr. M. Houben staat gepland in maart 

2020 . 

 

D’n Inloop 

een wekelijkse ontmoetingsplaats op de maandagmiddag in d’n Heuvel, waar ook 

workshops, lezingen en activiteiten plaatsvinden. Van hieruit starten ook de wekelijkse 

wandel tochten. Ook hier zijn de vrijwilligers actief met het ‘samenbrengen’ van de 

Gerwense bevolking. 

 

Ittemee 

Elke derde vrijdag van de maand is er de mogelijkheid om een gezamenlijke maaltijd te 

nuttigen met mede-inwoners van Gerwen. Er wordt voor maximaal 25 gasten per keer 

een drie gangen maaltijd gekookt door een team van enthousiaste vrijwilligers  

Elk jaar is er ook een feestelijk kerstdiner. 

Ittemee wordt zeer goed bezocht en het maximum van 25 gasten wordt vaak gehaald. 

 

Wandelen en Fietsen / Museumbezoeken 

Wekelijkse groep wandel- en fietstochten op respectievelijk de maandag middagen en 

vrijdag ochtenden. Met jaarlijks een driedaagse fietstocht die in 2019 in Made 

plaatsvond.  

Tijdens de wintermaanden worden er geen fietstochten georganiseerd, maar worden er 

diverse museumbezoeken in Nederland aangeboden met één zeer speciale dagtocht per 

bus voor maximaal 60 personen. In 2019 was dit een naar de stad Rotterdam. 

 

Creatieve markt 

Bijzondere aandacht verdient deze jaarlijkse markt, waarbij voor jong en oud een dag 

wordt gewijd aan creatieve projecten door deelnemers uit de regio. Voor de markt is 

zeer veel belangstelling en deze wordt dan ook druk bezocht 

 

 

Koffieconcerten 

Regelmatig worden er muzikale concerten georganiseerd op zondagochtend in het 

dorpscafé ‘de Stam’ , waar bekende en minder bekende artiesten een optreden 

verzorgen en de mensen uit Gerwen kunnen genieten van de muziek en gezelligheid. 

André van de Maat - dag 

Jaarlijks is er een landelijke opschoon dag in Nederland, die in Gerwen de ‘André van de 

Maat-dag’ wordt genoemd, naar André van de Maat die 20 jaar lang elke dag 50 tot 60 

kilometer per dag fietste om zwerfvuil op te ruimen. 
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Op deze opschoon dag doen vrijwilligers van elke leeftijd mee om Gerwen en directe 

omgeving op te schonen van zwerfvuil. 

5. PR & COMMUNICATIE 

Vanaf de start van de stichting WLG is alle informatie ondergebracht op een 

gezamenlijke website; digitaal-dorpsplein.nl. Hierop staat ook de informatie over 

bijvoorbeeld de Dorpsraad en alles wat er in het dorp Gerwen te doen is. 

Begin 2020 komt er een algemeen email adres (info@wlg-gerwen.nl) wat ondergebracht 

zal worden bij een web beheer bedrijf met mogelijkheid in de toekomst voor een 

zelfstandige website, naast het digitaal-dorpsplein.nl. 

Reden hiervoor is verdere professionalisering van de WLG m.b.t communicatie naar bijv. 

bedrijven, andere organisatie ed. 

De interne communicatie tussen de vrijwilligers voor de desbetreffende activiteiten 

loopt zeer goed d.m.v. email adressen en Whats app groepen. Deze korte lijnen zorgen 

hierbij voor  snelle en duidelijke communicatie. 

Ook is er een algemeen telefoonnummer die een vrijwilliger beheert en de 

binnengekomen vragen doorstuurt. 

Voorjaar 2020 komt er een algemene folder over de WLG. Ook worden er flyers voor het 

Huiskamer project gemaakt, zodat alles waar de WLG voor staat en doet beter onder de 

aandacht wordt gebracht in Gerwen, Nederwetten en Nuenen. 

6. SUBSIDIE 

De Gemeente Nuenen levert een substantiële subsidie waaruit met name voor het 

Huiskamer project kosten opgevangen kunnen worden. In 2020 is er zelfs de 

mogelijkheid om een deel van de maandelijkse bijdrage van de gasten hiervan te kunnen 

bekostigen. Verder zijn de subsidie gelden van de  Rabobank uit Nuenen, subsidie van de 

Bloem & Tuin door geleverde diensten van vrijwilligers zeer welkom om kosten te 

dekken. 

In 2019 zijn deze subsidie gelden o.a. gebruikt voor aanschaf van een televisie en DVD 

recorder, aanschaf van materialen voor hobby- en knutselmaterialen, spellen, uitstapjes 

voor de gasten etc.  

7. JAARPLAN 2020 

- Uitbreiding in de vorm van 1 dag extra opvang gasten Huiskamer project d’n 

Huikert 

- Aanschaf van een digitaal spel voor ouderen voor mentale uitdaging. 

Bijvoorbeeld ‘de Tovertafel’ komt hiervoor in aanmerking 

- Bijscholing voor de vrijwilligers. Waarbij gedacht wordt aan EHBO cursussen en 

cursussen dementie voor vrijwilligers en mantelzorgers. 

mailto:info@wlg-gerwen.nl
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- Aanschaf diensten (al dan niet digitaal) voor alleenstaande ouderen voor 

ondersteuning veiligheid zonder aantasting van privacy. Dit kan bijvoorbeeld in 

de vorm van een app-dienst. 

- Uitbrengen professionele folder en verspreiding om diensten en activiteiten van 

de WLG in de naaste omgeving en bij professionals in de zorg kenbaar te maken. 
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