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JAARVERSLAG 2020 

De stichting Dorpswijzer  wil een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke, sociale en culturele 

samenhang van Ulvenhout. Het Ruilboek vormt de trekker van vele activiteiten die we op dit vlak 

samen trachten te realiseren. Voor Stichting Dorpswijzer was het jaar 2020 een jaar waar lang naar 

was uitgekeken. Op de agenda in mei stond het 5-jarig jubileum in hoofdletters gedrukt! 

Voorbereidingen waren in volle gang en er waren diverse activiteiten gepland. Kortom, ons stond 

een druk jaar te wachten waar we in januari met veel enthousiasme aan begonnen. Hoe anders zou 

dit jaar verlopen. 

 

Als Stichting Dorpswijzer organiseren we het gehele jaar door activiteiten. Dit doen we o.a. door een 

ontmoetingsplaats te bieden voor bewoners van Ulvenhout als ook voor andere belangstellenden. 

Het afgelopen jaar is daar uiteraard weinig van terecht gekomen. In maart stonden 2 activiteiten 

gepland. 

Op verzoek van de gemeente Breda stelden we onze locatie graag beschikbaar. Gedurende 2 dagen 

ontvingen ambtenaren van Breda inwoners van Ulvenhout met vragen over de centrale container-

plaatsen in het dorp. Ook aan het verzoek van Dorpsraad Ulvenhout om mee te werken aan het 

uitgeven van informatie over mezen nestkastjes en deze gratis aan belangstellenden met een tuin 

mee te geven, konden we nog tegemoet komen. Daarna kwam het dagelijks leven stil te liggen. 

 

Het dagelijks nieuws werd vanaf half maart beheerst door het coronavirus. Culturele activiteiten 

konden door beperkende corona-maatregelen niet plaatsvinden en van ontmoetingen kon in het 

geheel geen sprake zijn. Het Ruilboek werd gesloten en activiteiten werden opgeschort. Het 

geplande biodiversiteitfestival dat voor de maand mei stond gepland werd afgeblazen.  

 

Na twee maanden volledige lockdown heropende Het Ruilboek in mei weer haar deuren voor 

bezoekers. Echter, door verregaande coronamaatregelen, werden dagelijkse openingstijden 

teruggedraaid en vielen er geregeld weken uit.  Ook activiteiten die dit jaar gepland stonden konden 

geen doorgang vinden.  Om tijdens perioden van sluiting enigszins tegemoet te komen aan de 

behoefte om te kunnen lezen startten we met het uitgeven van tasjes boeken bij onze locatie.  Een 

mooie manier om interesse van klanten vast te houden en tevens belangstellenden te wijzen op de 

mogelijkheden van ons project. 

 

Alle voorkomende activiteiten bij het Ruilboek worden door een kleine 50 vrijwilligers uitgevoerd. 

Het besef dat ze mede verantwoording dragen voor het slagen van het ruilproject geeft vrijwilligers 

voldoening bij hun inzet. Het bestuur van de Stichting Dorpswijzer doet er alles aan de hechte band 

met vrijwilligers te behouden. Veel vrijwilligers voelden zich door het besmettelijke karakter van het 

coronavirus niet meer veilig als gastheer/vrouw aan de Dorpstafel. Zij lieten weten tijdelijk niet meer 
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inzetbaar te zijn.  Om het contact met medewerkers niet te verliezen werden ze regelmatig voorzien 

van informatie en Nieuwsbrieven van de Stichting Dorpswijzer. Ten tijde van enige versoepeling van 

maatregelen werden 3 koffieochtenden georganiseerd waarbij vrijwilligers elkaar weer konden 

ontmoeten. Deze goed bezochte koffieochtenden werden zeer op prijs gesteld.  

Het is ook goed te constateren dat ondanks de pandemie vrijwilligers aangeven weer uit te kijken 

naar de tijd dat ze weer inzetbaar zullen zijn. 

 

 Aan het eind van het jaar verrasten we onze vrijwilligers met een kleine attentie om nog eens te 

benadrukken dat zonder hun medewerking en inzet van Het Ruilboek geen sprake kan zijn. 

 

Eens komt aan dit “coronatijdperk” een eind,  wellicht eerder dan men denkt. Voor het komend jaar 

hebben we dan ook weer een nieuw gevarieerd programma samengesteld.  

Een grote gebeurtenis staat ons dit jaar te wachten. Na de verbouwing van de Karkooi zal de 

Stichting Dorpswijzer in deze accommodatie een nieuw onderkomen vinden. 

Verbouwingswerkzaamheden zijn inmiddels gestart, voorbereidingen voor de verhuizing zijn in volle 

gang.  

 

Overige activiteiten in 2021 

- Staan 2 lezingen gepland 

- Wordt aandacht geschonken aan de Boekenweken 

- Is een natuurwandeling olv een gids gepland 

- Staat omstreeks juni de verhuizing naar de nieuwe locatie gepland 

- Pakken we het voorlezen aan bewoners van WZC De Donk weer op alsmede 

voorleesmomenten bij Boeffies en Bengeltjes 

- Blijven we de logopediste ondersteunen met dozen kinderboeken voor haar lees- en 

taalproject in Breda 

- Zullen de ‘Vrienden van het Ruilboek’ meer onder de aandacht gebracht worden. 

- Zoeken we contact met initiatiefnemers van boekenprojecten in kerkdorpen rond Breda 

 

 

Dit alles onder voorbehoud dat het coronavirus onder controle kan worden gebracht. 

 

Financieel was 2020 vanzelfsprekend ook bijzonder. Doordat activiteiten afgelast werden en het 

Ruilboek deels gesloten was, lagen de uitgaven beneden de uitgaven van 2019. Ook de inkomsten 

waren minder dan begroot, maar verheugend was dat de bijdrages van de Vrienden van het Ruilboek 

boven die van 2019 lagen. Een teken dat het de Dorpswijzer/Ruilboek gedragen wordt door onze 

omgeving. En dat terwijl van het aanspreken van gebruikers geen sprake kon zijn door de pandemie. 

Het jaar wordt met een klein tekort afgesloten. 

Landschap De Baronie heeft in 2020 de subsidie uitgekeerd die gereserveerd stond voor de inrichting 

van de Karkooi. 

 


