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Nieuwsbrief Sociale Cohesie 
Juli 2015 

 
Er gebeurt van alles in onze wijk. De werkgroep werkt aan activiteiten van de groep zelf en 
ondersteunt/stimuleert ideeën vanuit de wijkbewoners. Sociale cohesie groeit en bloeit binnen 
onze wijk Eikenburg – de Roosten. Bewoners zijn actief betrokken, voelen zich met elkaar 
verbonden en zijn medeverantwoordelijk voor het welzijn en de leefbaarheid in de wijk. De 
vereniging Eikenburg-De Roosten heeft de werkgroep een budget toegekend om een aantal 
taken te kunnen uitvoeren. Zo gaan wij alle wijkbewoners – lid of geen lid – per kwartaal huis 
aan huis berichten over sociale cohesie initiatieven uit uw wijk. Wordt vervolgd dus! 

 
De zondag in het laatste weekend van september is er de nationale burendag en de 
werkgroep sociale cohesie wil in samenwerking met de mensen van de Jeu de boules deze 
dag organiseren. Wij zijn nog op zoek naar twee of drie enthousiaste mensen die met de 
organisatie willen helpen. Er ligt van vorig jaar een draaiboek en plannen voor een paar 
activiteiten, maar er moeten nog een aantal nieuwe activiteiten voor deze dag georganiseerd 
worden. Helpt u mee voor ons allen. Neem even contact met Guido Theunissen (zie 
contactgegevens aan de achterzijde) 

 

Nieuwe website. 
 
Naar verwachting zal eind juni de website van 
Eikenburg – de Roosten totaal vernieuwd zijn. 
Het belangrijkste verschil is een veel 
interactieve site. Naast de huidige ‘blog’ functie 
(in wezen een nieuwskrant, waarbij het laatste 
nieuws altijd bovenaan staat), zijn er de 
volgende functies aan toegevoegd: 
Marktplaatsfunctie. 
Door je te registeren op de site (dit staat 
prominent in het linkerdeel van de site, de zgn. 
‘sitebar’) kun je oproepjes plaatsen: ‘vraag’ = ik 
ben op zoek naar iets, ‘aanbod’ = ik kan iets 
aanbieden. Anderen kunnen reageren op jou 
‘vraag’ of ‘aanbod’. Vooralsnog hebben we de 
vraag/aanbod categorieën: Boek & Film, 
huisdieren, eten, muziek en klusjes.  
Clubjesfunctie 
De actieve leden van een clubje hebben hier 
een hulpmiddel om informatie met elkaar uit te 
wisselen. Ieder clubje heeft een voor haar 
leden toegankelijk archief. Er zijn 3 soorten 
clubjes: Open, Privé en Verborgen. De huidige 
clubjes zijn allen privégroepen: oppasclub, jeu 
de bouleclub, bestuur, boek & film club, 
kookbrigade, kruidentuin en Soco.  
Verborgen clubjes zijn gedacht voor 
persoonlijke zorg rond een persoon. Niemand 
kan zien dat het clubje bestaat, alleen de leden 
van dat clubje. Denk aan gezelschap houden, 
boodschappen doen, wandelen, ervaringen en 
zorgen die gedeeld moeten worden, etc. 
Agendafunctie 
Een overzicht van gebeurtenissen in onze wijk. 
Vergaderingen, leuke dingen, lezingen, open 
dagen, enz.  
Wij hopen dat de nieuwe website een impuls 
geeft aan de samenhang en gezelligheid in 
onze wijk! 

Walking diner 
 
Op 14 maart hebben er 24 koppels 
meegedaan met in “d’n Eikenburgse buren 
keuken”. Een initiatief van 3 buurtbewoonsters 
om buurtbewoners via een Bourgondische 
inslag met elkaar in contact te brengen. 
Volgens een roulatiesysteem kom je bij 
(on)bekende mensen aan tafel voor een voor-
,hoofd- en nagerecht. Ieder adres kreeg de 
opdracht één menugang voor te bereiden. Bij 
iedere gang zit je weer met andere 
buurtbewoners aan tafel. Als afsluiting was er 
een afterparty. Hier zag iedereen elkaar, en 
kon men zien wie mee had gedaan. Leuk om 
andere buurtbewoners te leren kennen.  
Iedereen was erg enthousiast over deze avond 
en er zijn veel nieuwe contacten gelegd. Aan 
alle deelnemers is gevraagd een nieuw koppel 
aan te dragen. Er komt zeker een vervolg. 
 
Marion Hanssen  
 
 
 
 
 
 
 
Hondenlogeerclub 
Veel buurtgenoten zouden heel graag een 
hond hebben. Maar i.v.m. werk, leeftijd of 
andere redenen is dat niet mogelijk. Nu zijn er 
ook buurtgenoten die wel een hond hebben, 
maar een opvangadres zoeken, omdat ze een 
dag, weekend weggaan of met vakantie zijn. 
Het plan is om een ‘Hondenlogeerclub’ op te 
richten. Ben jij hondenbezitter en voel je 
hiervoor of wil je graag af en toe een hond? 
Mail dan: rosarijn@gmail.com 

mailto:rosarijn@gmail.com


De kalender 2015 
 

Zondag 19 juli en 18 augustus  
10.00 uur Kruidentuin 
Vrijdag 4 september 
Kookbrigade voor senioren  
Zondag 6 september:  
9.30 uur stiltewandeling (Joris College) 
Maandag 7 september: 
19.30 uur Breicafé 
Zondag 27 september:  
Nationale Burendag. Locatie Pasteurlaan 
Zondag 4 oktober:  
9.30 uur stiltewandeling (Joris College) 
Vrijdag 16 oktober 
Kookbrigade voor senioren  
Maandag 16 november 
Thema-avond ‘Eenzaamheid en luisterend oor’ 
Vrijdag 27 november 
Kookbrigade voor senioren  
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur & iedere zondag 
vanaf 16.00 uur 
Jeu de Boules aan de Pasteurlaan 
 

Straatcontactpersonen 
Er is inmiddels een netwerk van 
straatcontactpersonen in de wijk; vanaf begin 
juli zijn zij ook echt “in bedrijf”. Echter, nog niet 
alle straten hebben een straatcontactpersoon. 
“Lege” plekken zijn er op de San Giorgolaan 
en Schweitzerlaan; in de “grote” straten 
Boerhaavelaan en Pasteurlaan is een tweede 
contactpersoon welkom. Wilt u wellicht 
contactpersoon zijn voor uw straat? Wat betreft 
de functie is er houvast aan een beknopte 
taakomschrijving en een jaarlijkse evaluatie. 
Informatie bij Anja Maat (f.maat@chello.nl)  
Begin juli zullen de straatcontactpersonen zich 
aan de straat voorstellen door middel van een 
visitekaartje. 
 
Brei- en haakcafé 
Op maandag 7 september, van 19.30 tot 21.30 
uur, wil ik starten met een maandelijks brei- en 
haakcafé. Voor iedereen die kan breien en 
haken en het gezellig vindt met elkaar. Voor 
iedereen die wil leren breien of haken. De 
bedoeling is dat degenen met ervaring het 
leren aan de nieuwelingen. Voor jong en oud 
en jeugd is welkom. Graag wil ik rouleren. De 
eerste keer is bij mij Boerhaavelaan 54. Meld 
je aan of heb je vragen mail mij dan - 
rosarijn@gmail.com.  
 
Stilte wandeling/loopmeditatie 
Op het terrein van Eikenburg hebben we 1x 
per maand de stiltewandeling gedaan. 
In de vakantiemaanden juli en augustus gaat 
het niet door. In principe begint het weer iedere 
eerste zondag van de maand....In september 
is dat op 6 sept. van 10.00 uur tot 10.45 uur. 
Zie de agenda op de nieuwe website. 
Marianne Theunissen 

Senioren buurtdiner 
Een enthousiaste groep, die tientallen jaren 
ervaring heeft in koken voor familie en 
vrienden, gebruikt hun expertise om betaalbare 
maaltijden (€ 10,- incl. wijn) te bereiden voor 
de senioren in onze buurt. Want één ding heeft 
deze bijzondere kookbrigade geleerd…samen 
eten brengt mensen bij elkaar. De volgende 
dagen zijn vastgelegd (zie agenda). De animo 
is groot, wees er snel bij! 
Uitnodigingen staan op http://www.eikenburg-
deroosten.nl/. Meer informatie: 
Anja Maat:  06-52010351 
Dona Bertus:  06-51497888 
 
Jeu de boules 
Begin juni was de officiële opening van de jeu 
de boulesbaan aan de Pasteurlaan. Boulen is 
leuk! Je speelt het met anderen, leert andere 
mensen kennen, het is relaxed en je bent 
lekker buiten. Je wilt wel winnen, maar je moet 
omgaan met de omstandigheden, wat niet 
altijd lukt. Wij zijn op zoek naar mensen die 
straatteams willen vormen en tegen andere 
teams uit de wijk gaan spelen. Aanmelden bij 
“Chef de Rue” of bij Joep. Natuurlijk niet alleen 
ouderen, maar ook jonge mensen en jeugd. 
Heb je niemand om mee te spelen? Kom 
iedere vrijdag vanaf 5 uur of iedere zondag 
vanaf 4 uur langs. Jeu de Boules –  
Joep Lacor – joeplacor@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thema Sociale cohesie 
Maandag 16 november is er een thema-avond 
sociale cohesie over ‘Eenzaamheid en het 
luisterend oor’. 
 

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 ten minste als lid van de 

vereniging. www.eikenburg-deroosten.nl 

onder het kopje lidmaatschap. Doen dus!! 
 

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 
Sjoerd Bouwman – sjoerdy@dds.nl 

mailto:f.maat@chello.nl
http://www.eikenburg-deroosten.nl/

