
 

Werkbezoek vanuit Zeeland aan 2 burgerinitiatieven in Noord-Brabant 
 
Datum: donderdag 21 april van 11.00 uur tot 15.30 uur  
 

Te bezoeken organisaties: 
 
Tot uw dienst 
De Klumper 2, gelegen tegenover de kerk 
5737 AZ Lieshout (parkeren bij de Kiosk aan de Heuvel) 
 
Dorpscoöperatie Lierop Leeft 
Gemeenschapshuis De Vurherd 
Offermansstraat 10 
5715 AN Lierop 

 

Programma:  
 
11.00 uur   Inloop met koffie en thee 
11.15 uur Welkom door Don van Sambeek, voorzitter van de Coöperatieve Vereniging “Tot uw dienst”. 
11.20 uur Korte kennismaking met elkaar.  
11.25 uur Informatie over de werkwijze van de Coöperatieve Vereniging “Tot uw Dienst” 

Don van Sambeek: het ontstaan van Tot uw dienst, contacten en contracten met  
Zorgverzekeraars en de gemeente. 
Monique Hubrechsen, wijkverpleegkundige en coördinator: de praktijk vanuit de WMO en het 
team huishoudelijke medewerkers. 
Karin Spoorendonk, wijkverpleegkundige: werkwijze zorgverlening voor verpleging en  
verzorging, casemanagement dementie, het zorgteam en netwerk in de regio (onder andere 
huisartsen, ziekenhuis). 

      Ruimte voor vragen en  interactie 
12.00 uur  Margit Ruis Zorgbelang BrabantIZeeland: Informatie over de netwerkmethode Goed voor El-

kaar en mogelijkheden om dit project in andere gemeenschappen uit te voeren. 
      Ruimte voor vragen en  interactie 
12.15 uur  Gezamenlijke lunch bij “Tot uw dienst” 
12.45 uur      Te voet naar de nieuwe Zorgkamer Tijdelijk thuis bij Kaat, ongeveer 5 minuten lopen. 

Toelichting door Karin Huijgens, eigenaresse en ruimte voor vragen en interactie 
13.15 uur  Vertrek naar Lierop (ongeveer half uur rijden) 

In de auto onderweg naar Lierop! 
14.00 uur  Inloop Koffie en thee in Lierop 
14.10 uur Welkom door Martien Kusters, voorzitter van Dorpscoöperatie “Lierop leeft” 
14.15 uur  Informatie over de werkwijze van Lierop Leeft door Martien Kusters. 

Ontstaan en organisatie en toelichting op de werkwijze voor de vier werkgroepen Wonen, 
Zorg, Dienstverlening en Opvoeden en opgroeien. 

      Ruimte voor vragen en  interactie 
14.50 uur  Marieke Linders, dorpsondersteuner. Hoe is het werk als “spin in het web” georganiseerd? Ze 

zal ook de bestuurlijke kant belichten. 
      Ruimte voor vragen en  interactie 
15.10 uur  Bezoek aan de nieuwe huiskamer aan de overkant van de straat. 
15.30 uur  Afsluiting van het programma en weer richting Zeeland. 
 


