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1. Stichting Bloemenwijk Schijndel / Wijkraad Bloemenwijk 
Schijndel

1.1 Ontstaansgeschiedenis

Stichting Bloemenwijk Schijndel is opgericht op 13 september 2013 naar 
aanleiding van een burgerparticipatie project van de gemeente Schijndel. Bij 
dit burgerparticipatie project dat in 2012 is gestart, heeft de gemeente aan de 
bewoners van de Bloemenwijk in Schijndel gevraagd wat zij zouden willen 
doen met de nu lege kleuterschool en gymzaal van De Vossenberg aan de 
Papaverstraat. Een aantal enthousiastelingen uit de wijk hebben de Stichting 
Bloemenwijk Schijndel (hierna de stichting) opgericht en hebben van de 
gemeente de kleuterschool en gymzaal in beheer gekregen, waarmee er 
letterlijk en figuurlijk ruimte is om een actieve buurtvereniging op te bouwen 
en vorm te geven. De stichting is na een aantal maanden ook gevraagd om als
wijkraad te functioneren.

Inmiddels kunnen we zeggen dat er inderdaad een bloeiende buurtvereniging 
is ontstaan met ruim 30 actieve vrijwilligers die diverse activiteiten organiseren
zoals kindercarnaval, zomeractiviteiten, Halloween en sinterklaas. Wij zijn zeer
blij met deze actieve vrijwilligers en willen hen bedanken voor hun tomeloze 
inzet!

1.2 Stichting vs wijkraad 

1.2.1 Stichting vs wijkraad

Het is soms lastig om de activiteiten van de stichting en van de wijkraad uit 
elkaar te houden, ook voor ons. Dit komt omdat het bestuur van de stichting 
ook in de wijkraad zit, maar ook omdat we een jonge, zich ontwikkelende 
organisatie zijn. Het is een kunstmatig onderscheid, ook voor onze klanten. 
Voor dit jaarverslag scheelt het maar een letter: niet stichting vs wijkraad, 
maar stichting is wijkraad.

1.2.2 Stichting met leden?

Er is wel een grote fout gemaakt afgelopen jaar doordat ook wij soms de 
wijkraad en de stichting door elkaar halen. Toen het proces voor het nieuwe 
wij(k)gebouw vastliep in juni / juli 2016, waren wij er zo op gebrand aan te 
tonen dat ons idee van een wij(k)gebouw in het Bloemenpark gedragen wordt 
door de buurt dat we een fout hebben gemaakt op het formulier. Op het 
formulier stond “lid worden van Stichting Bloemenwijk Schijndel”, terwijl het 
wettelijk niet toegestaan is om als stichting leden te hebben. Er is door 
niemand geld betaald om lid te mogen worden en wij hebben van niemand 
geld ontvangen om lid te mogen worden, er is dus geen financieel belang. Wij 
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hebben deze leden altijd gezien als steunbetuigingen. Wij hopen van harte dat 
deze fout er niet toe leidt dat de nieuwe gemeente Meierijstad de ruim 900 
steunbetuigingen naast zich neer gaat leggen.

1.3 Beleid 

Het beleid is onveranderd ten opzichte van vorig jaar en is erop gericht de 
Bloemenwijk levendig te houden door een ontmoetingspunt voor jong en oud 
te creëren vooral, maar niet alleen, voor mensen uit de Bloemenwijk waarbij  
buurtbewoners met elkaar in contact komen, kunnen leren, sporten en spelen 
en elkaar kunnen helpen in een levendige buurt waar ook ruimte is voor zorg, 
kunst en cultuur.

Dit willen we oa. bereiken door het verhuren van lokalen van de kleuterschool 
aan mensen of instellingen die dezelfde (deel)doelstelling hebben. Daarnaast 
organiseert de Stichting zelf activiteiten met deze doelstellingen in de wijk.
Toen de stichting begon, is er goed gekeken naar de reeds bestaande 
activiteiten in de wijk. In bijvoorbeeld De Kajuit en in Het Gasthuis worden 
veel activiteiten georganiseerd voor ouderen. De stichting kiest er bewust voor
om niet in hun vaarwater te gaan zitten en daarom zijn er twee specifieke 
speerpunten gekozen:

– activiteiten voor de jeugd van de wijk
de jeugdigen van vandaag zijn de volwassenen van straks. Als we hen er
nu bij kunnen betrekken, blijven ze straks hopelijk betrokken bij de wijk 
en bij de stichting. Daarnaast hebben de kinderen van nu, ouders die de 
volwassenen van nu zijn. Ouders die hopelijk ook graag leuke dingen 
voor hun kinderen mee helpen organiseren.
Een mooi voorbeeld is dat een van de kinderen die ooit bij dreamlife 
kwam, maar inmiddels op de middelbare school zit, nog zeer regelmatig 
komt helpen bij Dreamlife en heeft meegeholpen met Halloween en 
Sinterklaas.

– activiteiten die de sociale samenhang in de wijk bevorderen
De Bloemenwijk is een cultureel diverse wijk en relatief arm. De stichting
wil graag dat iedereen in de wijk goed met elkaar op kan schieten en 
samen kan werken naar het gezamenlijke doel van een levendige wijk 
waar het goed toeven is. Hiervoor is het handig als je elkaar een beetje 
leert kennen.
De koffie-inloop op woensdagochtend is hier een heel mooi voorbeeld 
van. Een gratis kopje koffie van een gastvrouw bij wie je je verhaal kwijt
kunt en die je ook nog in de richting van een oplossing kan wijzen. Een 
keer in de maand schuift de wijkverpleging ook nog aan.

1.4 Organisatiestructuur

In 2016 is de stichting op zoek gegaan naar twee nieuwe bestuursleden, wij 
zijn zeer blij te kunnen melden dat dat ook gelukt is.
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Het bestuur bestaat nu uit:
– John Heesakkers, voorzitter
– Karina Zeegers, penningmeester
– Lisette Schuurmans, secretaris
– Maria van Uden, lid
– Rickij Heesakkers-Verhagen, lid
Helaas heeft Maria van Uden zich inmiddels weer teruggetrokken als lid van 
het bestuur.
Wij zijn wel bijzonder verheugd dat wij een tweetal nieuwe wijkbewoners 
hebben mogen toevoegen aan onze beheerdersgroep. Welkom Lotte van de 
Leest en Christiaan van Dijk.

In onderstaande figuur is de basis van onze organisatie weergegeven. Het 
bestuur biedt ondersteuning aan verschillende groepen. Tussen [] is 
aangegeven wie in 2016 contactpersoon is geweest tussen de werkgroep en 
het bestuur.

Bestuur 

gebouw dreamlife kinder Halloween Sinterklaas buiten-
beheer [lisette] carnaval [lisette] [john] speeldag
[allen] [karina] [karina]

wijkraad schoonmaak burendag …
[maria] [rickij] [lisette]

1.5 Overlegvormen

De stichting kent een veelvoud aan overleg vormen. 

1.5.1 Planningsvergadering

Iedere maandagavond nemen we met de gebouwbeheer groep alle geplande 
activiteiten door, kijken we wie in welk lokaal moet komen, wat we nog 
moeten doen zodat we de gasten goed kunnen ontvangen. Kortom alles wat bij
het dagelijks beheer van een multifunctionele accommodatie komt kijken. 
Tussen de vergaderingen door wordt veel via whats app gecommuniceerd.

1.5.2 Bestuursvergadering 

Een keer in de maand loopt de planningsvergadering over in een 
bestuursvergadering. Daar bespreken we spannende nieuwe ontwikkelingen, 
zorgpunten, actiepunten, financiën, plannen en wensen.

1.5.3 Overleg met vrijwilligersgroepen

Frequentie en duur van dit soort overleggen is afhankelijk van de 
vrijwilligersgroep en het onderwerp. Bijvoorbeeld voor dreamlife wordt in ieder
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geval twee keer per jaar een grote vergadering gehouden, daarnaast zien de 
vrijwilligers elkaar iedere week als het jeugdhonk open is. De groep voor 
kindercarnaval is direct na afloop van carnaval 2016 begonnen met het 
organiseren van kindercarnaval 2017.

1.5.4 Platform woon- en leefomgeving

De verschillende wijkraden van Schijndel en organisaties betrokken bij woon- 
en leefomgeving nemen 4 keer per jaar deel aan een overleg met de gemeente
over alles wat betrekking heeft op de directe woon- en leefomgeving. Hierbij 
hebben de wijkraden de functie de ogen en oren van de wijk te zijn en met 
deze organisaties te overleggen hoe eventuele knelpunten kunnen worden 
opgelost. Andere deelnemende partijen zijn o.a.:

– Welzijn de Meijerij
– Huis en Erf
– Seniorenraad
– Politie
– Wijk/dorpsraden Schijndel
– Bizzi
– KBO Boschweg
– Mindervaliden vereniging
– Gemeente Schijndel

Hoe dit overleg in 2017 vorm gaat krijgen is nog niet helemaal helder, maar de
stichting gaat er van uit dat een dergelijk overleg blijft bestaan.

1.5.5 Voorbereiding platform woon- en leefomgeving

De wijkraden komen twee weken voor het platform woon- en leefomgeving bij 
elkaar om agendapunten te verzamelen voor dat overleg. Hierdoor wordt het 
onderlinge contact tussen de wijkraden verbeterd en komen we tot een 
overzichtelijke agenda voor het platform overleg.

1.5.6 Overleg nieuw wij(k)gebouw in de Bloemenwijk

Het kleuterschoolgebouw is oud en kan geen 5 jaar meer mee. Ook aan de 
Kajuit zal in de komende 10 jaar groot onderhoud gedaan moeten worden. 
Daarnaast is door de gemeente vastgesteld dat er aan beide zijden van de 
Boschweg een locatie moet komen, waarin de huidige partijen onder andere 
mede vorm kunnen geven aan de woonservice gedachte van de gemeente.
Vorig jaar is dit proces om te gaan komen tot een nieuw wij(k)gebouw gestart.

Dit is een nog lopend proces met vallen en opstaan, met hoogte- en 
dieptepunten. Dieptepunt was dat we er in de eerste ronde niet zijn 
uitgekomen, helaas stonden de neuzen van de deelnemende partijen niet 
allemaal dezelfde kant op. Een van de redenen dat de gemeente geen knoop 
wilde doorhakken was dat er getwijfeld werd aan steun vanuit de buurt voor 
een nieuw centrum. Deze uitdaging heeft de stichting aangenomen en binnen 
drie weken zijn ruim 900 steunbetuigingen opgehaald voor een nieuw 
wijkcentrum op de plek van de oude school. Dat is natuurlijk een hoogtepunt.
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In het “masterplan Boschweg Noord-Oost” dat begin 2012 door de gemeente is
opgesteld, wordt (samenvattend) gesteld dat alles wat de buurtbewoners 
willen dat er met de plek van de oude schoolgebouw gebeurt, ook zal worden 
uitgevoerd.

Dit plan en de vele steunbetuigingen hebben ertoe geleid dat de stichting het 
voorstel heeft gedaan er een projectleider van buiten bij te betrekken om het 
proces voor een nieuw gebouw weer vlot te trekken. Frans Mulkens heeft de 
taak gekregen dit proces weer vlot te trekken en zal voor 1 juli 2017 met een 
voorstel moeten komen. Onder zijn leiding zijn de eerste bijeenkomsten 
geweest en volgens Frank zijn ze voortvarend van start gegaan. Wij wachten 
met spanning op de resultaten!

De gemeente Schijndel gaat per 1 januari 2017 op in de gemeente Meierijstad.
Tijdens de verkiezingsbijeenkomsten hebben we een kleine verzekering 
afgesloten waar het het nieuwe wij(k) gebouw betreft:

Bron: Stichting Bloemenwijk Schijndel, verkiezingsdebat Meierijstad 21 november 2016

1.5.7 Inrichting Bloemenpark

In 2015 zijn we voortvarend van start gegaan om ook de inrichting van het 
Bloemenpark aan te pakken. Helaas heeft de vertraging met het nieuwe 
wij(k)gebouw ook hier tot vertraging geleid. Het heeft weinig zin om een park 
mooi te maken als je een jaar later weer alles overhoop moet halen om er een 
nieuw wij(k)gebouw neer te gaan zetten. Op het moment dat er een voorstel is
voor een nieuw wij(k)gebouw en de nieuwe gemeente is hiermee akkoord, 
zullen we ook het park weer opnieuw onder de aandacht brengen.
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1.6 PR en communicatie

De stichting heeft een site www.bloemenwijkschijndel.wordpress.com waarop 
de activiteiten worden gepubliceerd. Daarnaast worden deze activiteiten ook 
op facebook gezet. De stichting heeft 349 volgers op facebook.
Op de website zijn een aantal elektronische formulieren toegevoegd waardoor 
het makkelijker is een aanvraag te doen om een lokaal te huren of nieuwe 
ideeën voor activiteiten in te dienen.
Zoals ieder jaar zijn we ook dit jaar op de Boschwegse Mert geweest, maar het
meest zichtbaar zijn we dit jaar geweest door langs de deuren te gaan in de 
wijk en de mensen te vragen om steun voor een nieuw wij(k)gebouw in het 
Bloemenpark. Dat heeft geleid tot ruim 900 steunbetuigingen hiervoor.
Voor een aantal activiteiten zoals Halloween en Sinterklaas zijn flyers 
rondgebracht, wat heeft geleid tot zeer mooie bezoekersaantallen. Diverse 
activiteiten zijn daarnaast aangemeld bij de gemeente en bij de Schijndelse 
media om opgenomen te worden in de agenda die in de huis- aan huisbladen 
wordt opgenomen.

2. Activiteiten van Stichting Bloemenwijk Schijndel
De stichting ontplooit steeds meer activiteiten en het wordt steeds drukker in 
het gebouw. Er zijn een aantal structurele wekelijkse activiteiten maar ook een
aantal maandelijkse en jaarlijkse activiteiten. 

2.1 Wekelijkse activiteiten

2.1.1 Koffie-inloop

In maart 2016 zijn we gestart met een gratis open koffie inloop op woensdag 
ochtend tussen 10 en 12. Iedereen die wil kan aanschuiven, gewoon voor een 
kopje koffie, maar ook als er serieuze vragen zijn kun je rustig binnen lopen. 
Onze gastvrouw schenkt koffie en thee, maar biedt ook een luisterend oor en 
heeft daarnaast ook de kennis en de kunde om mensen in de juiste richting te 
wijzen voor een oplossing. Ook de wijkverpleegkundige schuift een keer in de 
maand aan. Wij streven er naar om ook Welzijn de Meierij een keer in de 
maand aan tafel te krijgen in 2017.
[woensdag 10.00u – 12.00u]

2.1.2 Diverse Hobby / knutselclubs

Minstens drie keer per week is er de kans om te knutselen of te hobbyen bij de
stichting. Op dinsdagmiddag en woensdagochtend wordt voor materiaal 
gezorgd, op woensdagavond brengt iedereen zijn eigen spullen mee. De kosten
bedragen 2 euro per keer, inclusief koffie of thee, maar exclusief 
materiaalkosten.
[dinsdagmiddag 13.00u – 15.00u]
[woensdagochtend 9.30u- 11.30u]
[woensdagavond 20.00u – 22.00u]
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2.1.3 Minibieb

In het gebouw staan overal boeken, die mogen geleend, geruild maar vooral 
gelezen worden. Door gedoneerde boeken van buurtgenoten hebben we 
inmiddels een behoorlijke bieb opgebouwd. Iedereen, met grote of kleine 
beurs, moet de kans krijgen om te lezen. De minibieb is open als het gebouw 
open is. Loop rustig binnen om te kijken of er ook iets van jouw gading bij zit. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Bron: Stichting Bloemenwijk Schijndel, minibieb

2.1.4 Dreamlife

Op woensdagmiddag tussen half drie en vijf is dreamlife open. De kinderen van
de basisschool komen om te knutselen, te spelen, te kwissen, te biljarten, te 
darten... Toegang is gratis en de kinderen kunnen komen en gaan als en 
wanneer ze willen. Dreamlife is nadrukkelijk geen naschoolse opvang. 

Ieder jaar proberen we in ieder geval een keer een heel bijzondere dreamlife 
te organiseren. Dit jaar kwam de wijkagent, compleet met echt pistool en 
arrestantenbusje vertellen wat zijn werk inhoudt. De kinderen hingen aan zijn 
lippen en toen ze ook nog een ritje mochten maken in het busje kon de 
middag niet meer stuk. We hebben het seizoen 2015-2016 afgesloten met een 
kleine “dreamlife's got talent” compleet met echte jury en een fotoshoot als 
hoofdprijs.

We merken dat het bijzondere van de woensdagmiddag er een beetje af is met
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het continu rooster van de Schijndelse basisscholen. Hierdoor komen er minder
kinderen maar we zien ook dat ze vermoeider zijn op de woensdagmiddag. 
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat er op dit moment voldoende 
vrijwilligers zijn voor dreamlife, dat is heel prettig en een luxe die we 
koesteren. We onderzoeken de mogelijkheden om (ook) op andere dagen open
te zijn.
[Woensdagmiddag 14.30u – 17.00u]

2.2 Jaarlijkse activiteiten

2.2.1 Kindercarnaval

Op carnavalszondag gaat de gymzaal aan de Papaverstraat open en komt er 
uit de speakers carnavalsmuziek voor de kinderen. Dit jaar hadden we een DJ 
en een klein springkussen in de gymzaal staan. De kinderen hebben zich 
helemaal uitgeleefd en hebben zich kostelijk vermaakt. Ook op maandag- en 
dinsdagmiddag hebben de kinderen lekker kunnen dansen en spelen.

Bron: stichting Bloemenwijk Schijndel, kindercarnaval 7 februari 2016

Dit soort activiteiten kunnen alleen een succes worden met veel vrijwilligers. 
Een aantal vrijwilligers vond het zo leuk om te doen dat ze hebben 
aangeboden om het kindercarnaval in 2017 zelf te organiseren. Dat zien wij 
graag en de stichting zal alles doen wat ze kan om dit soort initiatieven te 
ondersteunen en te laten slagen.
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2.2.2 NL.doet

De stichting probeert met NL.doet altijd iets nuttigs te doen. Dit jaar hebben 
we de douches van de gymzaal gerepareerd zodat er na het voetballen (of 
welke training dan ook) weer gedoucht kan worden. Ook voor het Dukes 
Trophy weekend van Avanti waren gerepareerde douches erg fijn.

2.2.3 Buitenspeeldag

In 2016 hadden we voor oud Hollandse spelen gekozen en dus geen 
springkussens te plaatsen tijdens de buitenspeeldag. Dat was helaas niet zo'n 
goede zet, er kwamen wel kinderen maar ongeveer de helft ging richting de 
Woeste Weide waar wel springkussens waren. Een goede les voor volgend jaar,
vooropgesteld dat er dan nog subsidie beschikbaar is voor dit soort 
initiatieven.

2.2.4 Schuimparty

Op het eind van de zomervakantie hebben een aantal vrijwilligers een kleine 
rommelmarkt en schuimparty georganiseerd in het park. Bizzi heeft ons hun 
schuimkanon geleend en dat zorgde voor veel plezier bij de kinderen.

2.2.5 Burendag

Wellicht moeten we met burendag ook in gaan zetten op springkussens. Dit 
jaar hebben we met betonverf spelletjes geschilderd op de stoep achter de 
gymzaal. Hoewel het erg gezellig was, was er niet veel aanloop van de buren.

Bron: Stichting Bloemenwijk Schijndel, burendag 26 september 2016

2.2.6 ALV / bijeenkomst over nieuw wijkgebouw

Zoals de naam al zegt is de stichting een stichting en heeft daarom geen leden
en is ook niet verplicht een ledenvergadering te houden. Toch heeft de 
stichting wel zo iets gedaan en bij gebrek aan een betere naam hebben we dat
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een ALV genoemd. Tijdens deze ALV hebben we aan de ruim 30 aanwezigen 
uitleg gegeven over de doelen van de stichting en wat we tot op dat moment 
gedaan hadden. Daarnaast ging het vooral over de voortgang (of gebrek 
daaraan) met betrekking tot het nieuwe wij(k)gebouw. Op het eind van deze 
bijeenkomst is de nieuwe projectleider voor dat nieuwe wij(k)gebouw 
voorgesteld.

Bron: Stichting Bloemenwijk Schijndel, ALV 8 oktober 2016

2.2.7 Halloween

Dit jaar was Halloween zonder twijfel de best 
bezochte activiteit van het jaar. Op initiatief van 
buurtbewoners is een trick or treat tocht uitgezet 
in de buurt voor de kleintjes en een super enge 
spooktocht voor de oudere jeugd, beide op 29 
oktober 2016. Alles bij elkaar hebben ruim 80 
kinderen mee gedaan, inclusief ouders waren er 
meer dan 120 deelnemers.

We zijn er vooral trots op dat het idee uit de buurt 
kwam en dat ook de organisatie door 
buurtbewoners is gedaan. De spoken kwamen uit 
de buurt maar ook van ver daarbuiten. Er is maar 
een probleem... een van de jeugdige 
spooktochtlopers zei: “ik denk dat er volgend jaar 
veel minder kinderen aan de spooktocht meedoen, 
het was veels te eng!” Tja, we hadden je 

gewaarschuwd...
Halloween hebben we afgesloten met een barbecue voor alle betrokken 
vrijwilligers.
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2.2.8 Sinterklaas

Ook de sinterklaasviering is door buurtbewoners 
opgezet en uitgevoerd. Ouders konden hun kind 
opgeven en zelf een cadeautje voor hun kind kopen
tot maximaal 15 euro, als ze dat cadeautje 
inleverden bij de organisatie kregen de ouders 5 
euro retour van de stichting. 

Ruim 25 kinderen deden mee en zaten op 25 
november 2016 in de gymzaal vol spanning te 
wachten op de Sint en zijn Pieten. Toen bleek Bling 
Bling Piet boven in het rek te zitten en niet naar 
beneden te durven. De kinderen hebben hem naar 
beneden moeten praten... nadat dat gelukt was, 
kon ieder kindje zijn of haar cadeautje komen 
ophalen bij de Sint. Het is iedereen gelukt om te 
wachten en allemaal tegelijk het cadeautje uit te 
pakken.

3. Verhuur ruimtes
De stichting verhuurt de klaslokalen voor 5 euro per uur en de gymzaal voor 
10 euro per uur. De totale prijs hangt af van de afspraken die worden 
gemaakt. Naast verhuur heeft de stichting ook regelmatig de deuren voor niets
geopend voor een aantal initiatieven die wij de moeite waard vinden en die 
aansluiten bij onze doelstellingen.

3.1 Vaste huurders 2016

3.1.1 Vluchtelingenwerk

In december 2016 is Vluchtelingenwerk Zuid Nederland begonnen met een 
inburgeringscursus voor 10 Syrische vluchtelingen uit de omgeving van 
Schijndel. Op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend zitten zij in lokaal 1. 
Dit gaat zeker tot de zomervakantie 2017 door.
[Maandag, dinsdag, donderdag 8.45u – 12.15u]

3.1.2 Qigong

Verantwoord bewegen door een combinatie van ademhaling en bewegingsleer.
[Dinsdagochtend 9.30u-10.30u en woensdagochtend 10.00u-11.00u]

3.1.3 Yoga

Rustig bewegen, houdingen en oefeningen waarbij alle spieren gebruikt 
worden. Dit is per november 2016 gestopt.
[Dinsdagochtend 9.30u-11.00u]
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3.1.4 Voetballen

Op vrijdagavond huurt een groep buurtbewoners de gymzaal om lekker een 
balletje te trappen.
[Vrijdagavond 19.15u-20.15u]
In de herfst en winter huurt Somalische jeugd uit Schijndel en omgeving de 
gymzaal op zaterdagavond om te voetballen met hun vrienden.
[Zaterdagavond 19.15u-21.15u]

3.1.5 Beeldhouwen

Twee maal in de week wordt een lokaal gehuurd om te beeldhouwen met 
speksteen.
[Maandagavond 19.30u – 22.30u]
[Woensdagmiddag 13.30u – 16.30u]

3.1.6 Avanti – Dukes Trophy

Voetbalvereniging Avanti houdt eenmaal per jaar een (inter)nationaal 
jeugdtoernooi, The Dukes Trophy. Om de spelers een slaapplaats te bieden 
huren zij diverse locaties in Schijndel af, waaronder ook onze gebouwen. 2016 
was de tweede keer.

3.1.7 Fioretti college

Het Fioretti college heeft ieder jaar een week waarbij de derdejaars zelf 
culturele of sportieve activiteiten moeten organiseren. Afgelopen jaar hebben 
ze hiervoor gebruik gemaakt van onze lokalen en het Bloemenpark.

3.1.8 Mint

Tot aan de zomervakantie heeft dansschool MINT getraind in de gymzaal. Na 
de zomervakantie zijn ze verhuisd naar Den Bosch.

Maandag Dinsdag Woens Donder Vrijdag Zaterdag Zondag
ochtend Inburgerin

gscursus
Inburgerin
gscursus
Vergaderi
ng 

Koffie-
inloop
Hobbyclub
Qigong

Inburgerin
gscursus

middag Vergaderi
ng
Hobbyclub

Beeldhouw
en
Dreamlife

Workshop Klassefees
tje Rolschaats

en

avond
Planningsv
ergadering
Beeldhouw
en

Knutselclu
b 

Training Voetballen
Klassenfuif

Voetballen

Lokaal 1, lokaal 2, lokaal 3, jeugdhonk, gymzaal
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3.2 Incidentele huurders

3.2.1 Conditietraining

Sinds half december 2015 wordt de gymzaal regelmatig gehuurd om conditie- 
en bokstraining te doen.

3.2.2 Rolschaatsen

In het weekend wordt regelmatig binnen getraind voor rolschaatsen.

3.2.3 Vergaderingen

Naast dat er gesport wordt in de gymzaal, wordt er ook regelmatig vergaderd 
in het oude schoolgebouw. Stichting Dichterbij heeft ons gevonden (twee 
teams) en vergadert regelmatig bij ons. Maar ook eenmalige vergaderingen 
zijn welkom, zoals bijvoorbeeld van de Energie Coöperatie Schijndel of 
verschillende politieke partijen. In 2016 zijn er 11 vergaderingen geweest. Dit 
is nog los van de vergaderingen die door onze vrijwilligers worden gehouden 
om bijvoorbeeld Halloween of Sinterklaas voor te bereiden, of bijeenkomsten 
zoals de platformvergaderingen van de gemeente.

3.2.4 Bescheiden feestjes

Hoewel wij geen horecavergunning hebben, vinden er regelmatig feestjes 
zonder alcohol bij ons plaats. In 2016 waren dat er iets meer dan 30. Wij zijn 
er van overtuigd dat, als alcohol was toegestaan, er veel meer feestjes waren 
geweest. De feestjes dit jaar waren vooral kinderfeestjes en klassenfuifen.

3.2.5 Workshops

De ruimtes zijn ook bijzonder geschikt om workshops te geven. In 2016 zijn er
dat ongeveer 20 geweest.

3.3 Pro bono activiteiten

In 2016 hebben wij ook regelmatig zonder kosten de deuren geopend voor 
initiatieven van anderen waar wij achter stonden.

3.3.1 Bijeenkomst ambtenaren nieuwe gemeente Meierijstad

Op 16 januari 2016 organiseerde de gemeente Schijndel een bijeenkomst voor 
de ambtenaren van de nieuwe gemeente Meierijstad. De ambtenaren hebben 
een kijkje genomen bij het gasthuis, een wandeling door de wijk Boschweg 
gemaakt en hebben bij ons vol belangstelling geluisterd naar onze activiteiten 
en plannen.

3.3.2 Jeugdprinsenclub

De jeugdprinsenclub zocht een nieuw onderkomen om hun optredens te 
oefenen. Dit is een mooie activiteit voor de jeugd die gecombineerd wordt met 
een mooie brabantse traditie.
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3.3.3 Speelgoedbeurs

Hart voor Moeder en Kind verzamelt spullen en speelgoed om in pakketten uit 
te delen aan mensen met een kleine beurs. Ze krijgen zoveel spullen dat ze dit
jaar ook een speelgoedbeurs hebben gehouden voor de mensen met lage 
inkomens.

3.3.4 Bier ruilbeurs

Een initiatief uit de buurt: een ruilbeurs voor bierspullen verzamelaars. Een 
ruilbeurs vonden wij een goed initiatief.

3.3.5 VVN / Streetwise

Basisscholen de Vossenberg en Kwekkeveld hebben dit jaar verkeersles gehad 
in onze gymzaal.

3.3.6 Schijndel cultuurweekend

In november vond het Schijndels kunst en cultuurweekend plaats. De stichting 
heeft deelgenomen met een workshop kleuren / schilderen en de beeldhouwers
hebben hun stukken laten zien. Verschillende anderen hebben ook hun stukken
tentoongesteld.

4. Gebouwbeheer
De oude kleuterschool is een oud gebouw maar we proberen de binnenkant 
netjes en geschikt te houden voor verhuur. 

4.1 Apparatuur

4.1.1 Koffieapparaat

Een van de belangrijkste voorwaarden voor verhuur is natuurlijk een goed 
functionerend koffieapparaat. In het begin van het jaar hebben we het oude 
apparaat vervangen omdat de koffie klonterde door het hoge vochtgehalte in 
de keuken. Sinds we dit koffie apparaat hebben zijn er ruim 6100 consumpties 
uitgegaan. Dat zijn ongeveer 150 consumpties per week.

4.1.2 Vaatwasser

Eind november hebben we voor een zacht prijsje een nieuwe grotere 
vaatwasser gekocht van een buurtgenoot die de keuken aan het vernieuwen 
was.

4.1.3 Alarm

Met regelmaat ging een van de bewegingsmelders af, soms midden in de 
nacht. Wij zijn dan ook heel blij dat onze beheerdersploeg de melder in kwestie
heeft verhangen, sindsdien kunnen we redelijk rustig slapen.
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4.1.4 Verwarming

De sensor voor de verwarming zat in lokaal 2. Als de verwarming aan was, en 
lokaal 2 was lekker warm, werd de rest van het gebouw niet meer verwarmd. 
Geen ideale situatie, de sensor is nu verhangen naar de gang, waardoor alle 
lokalen en de gang weer verwarmd worden.

4.2 Lokalen

4.2.1 Lokaal 1

Om lokaal 1 geschikt te maken voor vluchtelingen werk zijn luxaflex gehangen.
Daarnaast zijn twee nieuwe afsluitbare kasten aangeschaft en zijn een aantal 
lampen vervangen.

Bron: Stichting Bloemenwijk Schijndel, luxaflex plaatsen in lokaal 1

4.2.2 Lokaal 2 en 3

In lokaal 2 en 3 zijn afsluitbare schotten gemaakt die het lokaal afsluiten van 
het keukentje. Hierdoor kunnen we veel spullen uit het zicht op slaan. Dat oogt
heel wat netter.

4.2.3 Jeugdhonk

Het jeugdhonk is het lokaal waar iedere woensdagmiddag dreamlife open gaat 
voor de basisschool jeugd. We hebben veel knutselspullen gedoneerd 
gekregen, maar ook meubilair, zoals tafels en stoelen. Een van de banken 
heeft het begeven, maar de kinderen vinden het grote kussen op de grond veel
leuker. Ook hebben we een wii spel voor de kinderen.

4.2.4 Gymzaal

In de gymzaal zijn de douches gerepareerd, prettig voor de sporters en voor 
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de voetballers van Avanti tijdens de Dukes Trophy. Ook de zwarte pieten 
hebben lekker kunnen douchen.

5. Toekomstplannen
De stichting heeft een aantal toekomstplannen en helaas hebben we het 
afgelopen jaar ook gemerkt dat een aantal plannen die we hadden niet 
doorgegaan zijn of die vertraagd zijn.

5.1 Vertraagd

5.1.1 Dreamlife XL

Zo was er het plan om Dreamlife XL op te zetten voor de middelbare school 
jeugd. Daarvoor is een ruimte nodig die permanent ingericht kan worden voor 
en door deze jeugd. Op dit moment hebben we daar geen ruimte voor. Een 
ander, niet te onderschatten probleem, is het gebrek aan kundige vrijwilligers. 
Voor deze groep is het noodzakelijk dat de vrijwilligers stevig in hun schoenen 
staan en weten wat ze doen.

5.1.2 Nieuw wij(k)gebouw

Hierover is al meerdere malen gesproken in dit jaarverslag. De stichting had 
gehoopt half 2016 al duidelijkheid te hebben over een nieuw wij(k)gebouw, 
maar eind 2016 hebben we dat helaas nog steeds niet.

5.2 Goed op weg

5.2.1 Samenwerking binnen de Boschweg.

Het afgelopen jaar heeft de stichting samen met de wijkraad Bonkelaar-
Grevekeur een paasactiviteit georganiseerd en ook met Sinterklaas is er 
samengewerkt. Ook de persoonlijke contacten zijn goed.

5.2.2 Iedere maand een activiteit 

Afgelopen jaar zijn er acht activiteiten geweest in het gebouw of in het park 
(zie hoofdstuk 2). Daarmee zijn we goed op weg om iedere maand een 
activiteit in of bij het park te hebben. Goede initiatieven zijn welkom en 
vrijwilligers ook!

5.3 Nieuwe plannen

5.3.1 Zaalvoetbal

Een buurtbewoner kwam op het eind van het jaar met een leuk voorstel om 
een jeugdzaalvoetbal team (12-15 jaar) op te zetten en te coachen. Dit is een 
voorstel waarmee we zeker aan de slag gaan.
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5.3.2 Samenwerking met gemeente Meierijstad

Ook in 2017 zal de stichting contact houden en zoeken met de gemeente 
Meierijstad, met onze nieuwe contactpersonen. Samen zullen we ongetwijfeld 
tot een goede samenwerking kunnen komen, zoals dat ook met de gemeente 
Schijndel het geval was.

5.4 Wensen en behoeftes

5.4.1 Tablets

Veel van de onderlinge communicatie vindt plaats via whats app. Onze 
documenten staan op google drive. Communicatie met externe partijen 
verloopt vaak via email of telefoon. Dat gebeurt via privé telefoons en privé 
computers. Een van onze wensen voor 2017 is dat alle bestuursleden een 
tablet of laptop tot hun beschikking krijgen om al hun papierwerk op te kunnen
doen.

5.4.2 Beamer

Door een toename van de cursus / vergader frequentie is het op dit moment 
soms al lastig om alle vergaderingen van een beamer te kunnen voorzien. Een 
extra beamer zou geen overbodige luxe zijn.

5.4.3 Opbergruimte en boekenkasten

Regelmatig krijgen we de vraag van huurders of er een mogelijkheid is hun 
knutselproject veilig achter te laten of hun cursusmateriaal achter te laten. Die
mogelijkheden zijn zeer beperkt, extra afsluitbare opbergruimte zou zeer 
welkom zijn.

Onze minibieb draait goed, zo goed dat we op dit moment veel meer boeken 
hebben dan kastruimte of planken. De boeken staan onder de balie 
weggestopt, terwijl we ook die boeken graag te leen of te ruil aan willen 
bieden.

5.4.4 Vrijwilligers

Onze grootste wens is echter “human capital”. De stichting is bijzonder blij met
de vrijwilligers die we op dit moment hebben, maar als we bijvoorbeeld 
voortgang willen boeken met de middelbare schooljeugd, zullen we vrijwilligers
moeten aantrekken die met die doelgroep om kunnen gaan.
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