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Er gebeurt van alles in onze wijk. De werkgroep ondersteunt en stimuleert ideeën vanuit de 
wijkbewoners. Het is mooi om te zien en te horen hoeveel mensen in onze wijk initiatief 
nemen om activiteiten in de straat, buurt of wijk te organiseren. Wij willen iedereen graag 
betrekken bij deze activiteiten. Hiervoor geven wij ieder kwartaal een nieuwsbrief sociale 
cohesie uit. U kunt in deze nieuwsbrief lezen over nieuwe en bestaande activiteiten. 
De werkgroep wil meer gaan toewerken naar het aspect zorg in de wijk. Om dit te bereiken 
zijn de straatcontactpersonen buitengewoon belangrijk. Fijn is te vermelden dat bijna iedere 
straat(deel) straatcontactpersonen heeft. Een nieuw initiatief is ontstaan: “ komen tot een 
groep van vrijwilligers om mantelzorgers, wonend in de wijk, te onder steunen”. Voor beide 
groepen van vrijwilligers organiseert de werkgroep een avond. 

 

 
Een nieuw initiatief.  
 
Gezelschapsgroep Eikenburg-de Roosten 
(mantelzorgondersteuners), met als doel om 
mantelzorgers in onze wijk de gelegenheid te 
bieden om er even tussen uit te “vliegen”.  
De mantelzorgondersteuners nemen op 
verzoek van de mantelzorger taken over voor 
een paar uur of een dagdeel. Dit kan zowel 
structureel als incidenteel zijn. De 
werkzaamheden bestaan voornamelijk uit 
gezelschap houden, maar kunnen bij 
wederzijds goed vinden ook lichte zorgtaken 
bevatten. In principe is hiervoor geen 
professionele deskundigheid vereist. De 
mantelzorgondersteuner  
wordt wel geacht zich professioneel op te 
stellen. Dat wil zeggen dat hij of zij alles in  
het werk stelt om de zorgvrager in zijn  
waarde te laten. De werkgroep Sociale 
Cohesie heeft inmiddels een uitgebreide  
werkwijze en een gedragscode uitgewerkt.  
Het voert te ver daarop in deze nieuwsbrief  
in te gaan. 
 

Gelijkwaardigheid. 
Het is belangrijk dat zorgvrager en 
mantelzorger zoveel mogelijk een 
gelijkwaardige relatie opbouwen met de 
mantelzorgondersteuner. Gelijkwaardigheid 
komt door het wederzijds plezier dat ontstaat 
bij het bieden van ondersteuning. Iemand een 
plezier doen geeft immers voldoening. De 
mantelzorgondersteuners krijgen een 
vrijwilligersvergoeding van € 4,50 per uur.  
Wij denken dat door betaling de drempel om 
ondersteuning te vragen wordt verlaagd. 
Wij willen dit nieuwe initiatief breed onder de 
aandacht brengen in onze wijk. Op de 
komende Algemene Leden Vergadering en op 
onze website zullen wij meer informatie geven 
over dit initiatief.  
 

Mantelzorger of zorgvrager en 
mantelzorgondersteuners kunnen voor 
informatie bij onderstaande personen terecht. 
U kunt zich hier ook aanmelden.  
Eikenburg: Marianne Theunissen (Kochlaan 4) 
mtheunissen49@gmail.com 
De Roosten: Dominique den Brok  
(Flemminglaan 5): ddenbrok@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Speelveld  
 

Het speelveld aan de van Swietenlaan heeft 
een metamorfose ondergaan. Een aantal 
bewoners uit de wijk heeft het plan gemaakt en 
daarover een prachtige presentatie bij een 
enthousiaste gemeente gehouden. De 
gemeente omarmde het plan en in een zeer 
prettige samenwerking ligt het resultaat er nu. 
Door zelf mee te helpen konden we meer 
invloed uitoefenen. Uitdagend spelen voor 
kinderen in een natuurlijke omgeving. Ruimte 
om elkaar te ontmoeten en een balletje te 
trappen. 
 

Deze uitgave is mogelijk gemaakt door de 
bewonersvereniging Eikenburg – de Roosten. 
Door het ondersteunen van de vereniging 
maakt u nieuwe initiatieven mogelijk in uw wijk. 
Graag als deelnemer aan een sociale cohesie 
activiteit, maar toch tenminste als lid van de 
vereniging www.eikenburg-deroosten.nl 
onder het kopje contact. Doen dus! 
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Goed Buurmanschap. 
 

Een korte terugblik op de sociale cohesie 
avond van 16 november 2015 in de locatie “De 
Oase” op landgoed Eikenburg. Op deze avond 
waren 51 personen afgekomen, afkomstig uit 
verschillende straten in onze wijk. Na het 
welkom gaf straatcontactpersoon Jan 
Vermolen een inspirerende en leuke inleiding 
over het thema van deze avond “Goed 
Buurmanschap”. In groepjes werden 
vervolgens de volgende vragen uitgewerkt: 
Wanneer hebt u voor het laatst hulp geboden 
aan iemand, buiten de kring van naasten als 
familie en goede vrienden en hoe vond u dat? 
Wanneer hebt u voor het laatst hulp gevraagd 
aan iemand, buiten de kring van naasten als 
familie en goede vrienden en hoe vond u dat? 
Geef minimaal een tip om vraagverlegenheid 
te verkleinen en om het voor mensen 
makkelijker te maken om hulp te vragen of 
hulp te aanvaarden. De werkgroep Sociale 
Cohesie kon na afloop 20 bevindingen noteren 
vanuit de 6 geformeerde en wil hiermee verder 
aan de slag op de bijeenkomst met de 
Straatcontactpersonen. Na afloop, werd er nog 
gezellig doorgepraat. November 2016 gaat de 
werkgroep wederom een thema avond 
organiseren met buurtbewoners. (website - 
eikenburg-deroosten.nl/category/sociale-
cohesie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultuur in, voor en door de buurt 
 

Ik ben Mieke van der Aalst, pianiste en 
pianodocent en woon in onze prachtige wijk 
aan de Floralaan-West. Onlangs heb ik met 
veel plezier een pianorecital gegeven met een 
verhaal. In mijn studio waren 25 bewoners op 
deze middag aanwezig. Aandachtig luisterden 
ze naar dit optreden. Het was een geslaagde 
middag. Onze wijk kent veel mensen met een 
talent of speciale belangstelling en kennis van 
een onderwerp. Ik denk bv aan schilderen, 
tekenen, schaken, mode, literatuur, kunst, 
planten, tuinen enz. Het zou een mooi idee zijn 
als meer mensen uit de wijk hun kennis en 
passie delen met anderen? Wilt u op dit idee 
van Mieke ingaan en uw talent of passie delen 
met anderen?  
Neem dan contact op met Anja Maat -  
f.maat@chello.nl 

De kookbrigade organiseert 
              “Het Seniorendiner” 
 

Ongeveer zes keer per jaar  
organiseert een groep  
enthousiaste buurtbewoners, de kookbrigade, 
een diner. Het doel van het diner is een 
moment van gezellig samen zijn bieden, 
waarin senioren met elkaar in contact komen. 
Wij koken een gezonde maaltijd voor senioren 
die niet meer deelnemen aan het 
arbeidsproces, wonend in de wijk Eikenburg – 
de Roosten. Wij denken aan alleenstaanden of 
mensen van wie één van de partners vanwege 
gezondheid kwetsbaar is. Maar ook mensen 
die actief bijdragen aan de sociale cohesie, 
omdat hij of zij een bewoner meeneemt naar 
het diner. Voorwaarde is wel dat men lid is van 
de vereniging.  
Wilt u deelnemen aan het diner of weet u 
iemand die het fijn zou vinden deel te nemen, 
neem dan contact op met: 
Anja Maat- de Haan - tel 2117361 
f.maat@chello.nl 
Dona Bertus - tel 06-51497888 
dona@jeffbertusleisure.com 
 
 
 

 
 
 
 

Vrijdag 2 maart: 
Kookbrigade voor senioren 
Maandag 7 maart: 
20.00 uur: Zonnepanelenactie informatieavond 
Zaal “De Oase” op Eikenburg 
Maandag 14 maart: 
20.00 uur - Algemene Ledenvergadering 
Eikenburg–de Roosten  
Bram Venemanlaan 5 
Zondag 20 maart: 
10.00 uur Kruidentuin onderhoud 
Woensdag 23 maart 
Bijeenkomst straatcontactpersonen in zaal  
“De Oase” op Eikenburg 
Zondag 17 april: 
10.00 uur Kruidentuin onderhoud 
Vrijdag 22 april:  
Kookbrigade voor senioren 
Alle dagen van de week 
Jeu de Boules aan de Pasteurlaan 
 

Werkgroep sociale cohesie 
Dominique den Brok – ddenbrok@gmail.com 
Pieter van Leeuwen – pietera.vanleeuwen@gmail.com 
Marianne Theunissen – mtheunissen49@gmail.com 
Anja Maat – f.maat@chello.nl 
Mariëtte Roozeveld – mariette@roozeveldvanderven.nl 
Guido Theunissen – guidotheunissen@kpnplanet.nl 

 
Met dank aan alle mensen die energie en tijd 
steken in onze wijk om activiteiten mogelijk te 
maken. 
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