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Onderdeel van
Dorpsontmoeting Peel en Maas

Algemene visie
De gemeente Peel en Maas heeft de sturing voor het reilen en zeilen van een
Dorpsontmoeting bij de burgers en de gemeenschap gelegd waarbij wordt uitgegaan
van de kracht van de burger en zijn sociale banden. Het doel is dat mensen langer in
hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen.Ook als zij beperkingen ervaren die
dit belemmert. Uitgangspunt is dat welzijn en zorg dicht bij de inwoner zijn gesitueerd
en laagdrempelig is georganiseerd.
Het voormalige gemeentehuis in Maasbree, gelegen aan het Dorpsplein, heeft na de
herindeling geen structurele functie meer. Daarom is er besloten om op deze plaats,
met behoud van het (gedeeltelijk) gemeentehuis een gemeenschapsvoorziening
(MFA = multifunctionele accommodatie) te realiseren.
De nieuwe MFA, dat nu het Hoës van Bree wordt genoemd, moet samen met de
andere maatschappelijke voorzieningen rond het plein, voor een levendig dorpshart
zorgen. Het Hoës van Bree omvat verenigingsruimten zoals een gymzaal, speellokaal,
horeca en een Dorpsontmoeting.
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Visie
De Dorpsontmoeting is een toegankelijke ontmoetingsplek in een huiselijke sfeer, waar
mensen plezierig en op hun gemak samen zijn.
Deze ontmoetingplek kan een alternatief bieden voor lange dagen alleen thuis zitten
en weinig mensen spreken. Naast ontmoeten, en individuele tijdsbesteding worden er
uiteenlopende groepsactiviteiten bedacht. De deelnemers worden naar hun wensen
gevraagd waardoor allerhande activiteiten tot ontplooiing kunnen komen. Het doel is
lichamelijk, geestelijk en sociaal actief te blijven en zo zelfstandig mogelijk te
functioneren. Tevens kan de mantelzorger gedeeltelijk worden ontlast. Ontmoeten,
ontspannen en beleven staan hierbij centraal.
De handen ineen slaan
Door samen te werken met andere verenigingen en organisaties vanuit “het netwerk
Maasbree” wordt een levendige ontmoetingsplek gecreëerd.
Hierdoor ontstaat een scala aan mogelijkheden voor zinvolle bezigheden.
Wie zijn welkom?
Iedereen, zowel mannen als vrouwen die binding hebben met het dorp Maasbree en
behoeften hebben om samen, aangenaam en zinvol de vrije tijd door te brengen. De
Dorpsontmoeting is dus vooral bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan
gezelligheid, het uitwisselen van de laatste nieuwtjes, maar ook voor hen die in
gezelschap bezig willen zijn. Voor mensen met een beperkte mobiliteit hoeft het geen
bezwaar te zijn om deel te nemen. Hulp hierbij kan geboden worden.
Openingstijden
Momenteel is de dorpsontmoeting 5 dagen in de week van 9.30 tot 16.00 uur open.
Het streven is om deze openingstijden naar wens uit te breiden. Feestdagen zullen
naar behoefte worden opengesteld. Deelname kan op een of meerdere hele of halve
dagen of tijdens de vrije inloopmomenten.
Hoe kan de dag er globaal uitzien
-

Opening van de dag onder genot van een kop koffie of thee
Activiteit naar wens
Nuttige van een warme maaltijd
Rustmoment
Activiteit naar wens
Afsluiting van de dag onder genot van een kop koffie of thee
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Vrijwilligerswerk
De vrijwilligers zijn bevlogen mensen, die vanuit een maatschappelijke en/of
persoonlijke drijfveer vrijwilligerswerk doen. Hun taken of activiteiten sluiten aan bij
hun mogelijkheden en interesses, zodat ze hun talenten kunnen inzetten.
Naast een goed inlevingsvermogen, respect voor eigenheid en betrokkenheid naar de
deelnemer is de vrijwilliger klantvriendelijk en legt de regie bij de deelnemer. De
vrijwilliger werkt en communiceert nauw samen met de beroepskracht op voet van
gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
Beroepskracht
De overheid streeft ernaar om de Dorpsontmoeting zo weinig mogelijk afhankelijk te
maken van professionele ondersteuning. Toch blijkt dat een beroepskracht, de
zogenaamde ‘coach dagbesteding’, toegevoegde waarde heeft binnen deze
voorziening.
De coach dagbesteding werkt vraaggericht en doelgroep-overstijgend en focust zich op
samenwerken met vrijwilligers en netwerkpartners uit het dorp. Het gaat hierbij
minder om voor mensen te ‘zorgen’ maar om mensen sterker te maken. Bij het
uitoefenen van deze functie is het een voortdurend zoeken naar een goede balans,
tussen de doelen zoals deze in de visie worden omschreven en de belangen, meningen
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en doelen die vrijwilligers stellen; tussen het faciliteren en het geven van coaching,
tussen betrokkenheid en afstand. Dit vraagt van de beroepskracht flexibiliteit en
creativiteit maar ook gespreksvaardigheden en een degelijke kennis van de sociale
kaart.
Bestuur
Het bestuur van Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree bestaat uit een voorzitter,
secretaris, penningmeester en enkele bestuursleden, allen woonachtig in Maasbree.
Het bestuur wil zoveel mogelijk besturen “op afstand” waarbij spelingsvrijheid is voor
zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en wederzijdse communicatie van en naar
de gebruikers. Het afleggen van verantwoording is praktisch en eenvoudig. Uiteindelijk
wordt aangesloten bij de verantwoording die aan de gemeente dient te worden
afgelegd.
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Tot slot
De Dorpsontmoeting gaat uit van de kracht van de mensen, hun mogelijkheden, hun
talenten en de kracht van delen. Dit resulteert tot een positieve leefomgeving zodat;
- niemand eenzaam hoeft te zijn
- iedereen een zinvolle dagbesteding heeft
- iedereen mee kan doen in de samenleving
- en mensen helpt aan het vrijwilligerswerk

Dit visiedocument is samengesteld door:
Deelnemers van Dorpsontmoeting Hoës van Bree*)
Vrijwilligers van Dorpsontmoeting Hoës van Bree
Bestuursleden Dorpsontmoeting Hoës van Bree
Coach dagbesteding van Dorpsontmoeting Hoës van Bree
Coach dagbesteding van woningen Broekstraat Maasbree
Lid van het kernteam Zorg en Welzijn Maasbree
*) voorheen Dorpsdagvoorziening DDV Maasbree
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