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Nieuwsbrief Sociale Cohesie 
 
 

 Beste Buurtbewoner, 
Juni 2016 

Er gebeurt van alles in onze wijk. Op het nieuwe speelveldje, een initiatief van enkele 
buurtbewoners, zie je dagelijks spelende kinderen. Koningsdag op 27 april: het was koud, 
maar wederom een plezant feest voor jong en oud in de wijk. De lantaarnpalen in de wijk 
Eikenburg stralen in de avond en de nacht een mooie en veilige sfeer. Dankzij initiatief en 
stemgedrag van bewoners werd gekozen voor de Eindhoven Led – laag lamp en niet voor 
Eindhovens standaard lampen. Het vierjaarlijkse Eikfestijn (voor de wijk Eikenburg) komt 
eraan op zaterdag 3 en zondag 4 september. Burendag op zondag 25 september. In de 
kruidentuin gaat het vrijwilligersteam nieuwe bordjes neerzetten zodat u kruiden kunt plukken 
voor uw gerechten. Het zijn bijzondere initiatieven en steeds komen er nieuwe bij. Er is een 
nieuwe wandelgroep en er wordt gedacht over een nieuwe eetgroep (zonder leeftijdsgrenzen). 
De werkgroep Sociale Cohesie werkt zelf aan activiteiten en ondersteunt en stimuleert ideeën 
vanuit de wijkbewoners. Het laatste nieuws vindt u elk kwartaal in de nieuwsbrief sociale 
cohesie.  
 
 

Gezelschapsgroep Eikenburg-de Roosten 
 

Wij zijn een groep van 
mantelzorgondersteuners. 

 

Wij willen in deze nieuwsbrief nog eens de 
aandacht vestigen op de werkgroep die begin 
dit jaar is gestart. Het doel van de groep is om 
binnen onze wijk de mantelzorgers te 
ondersteunen. Wanneer een mantelzorger het 
wenst nemen wij hun taak voor een paar uur of 
een dagdeel over. Dit kan structureel of 
incidenteel zijn. De mantelzorgondersteuners 
(in het vervolg  
MZO genoemd)  
krijgen een  
vrijwilligers 
vergoeding van  
€4,50 per uur. 
 
Deskundigheid 
 

In principe heeft  
een mantelzorg- 
ondersteuner  
geen  
professionele  
deskundigheid.  
Hij of zij voert alleen die handelingen uit 
waarmee zij zich vertrouwd voelen. De MZO 
wordt wel geacht om zich professioneel op te 
stellen. Dat wil zeggen dat hij of zij alles in het 
werk stelt om de zorgvrager in zijn of haar 
waarde te laten. Dit wil zeggen: 
geheimhouding over de situatie van de 
zorgvrager en geen ongevraagde hulp of 
advies geven. Om dit te bevestigen vragen wij 
aan mantelzorgondersteuners om een 
gedragscode te ondertekenen. 

Informatie en aanmelden kan bij: 
Eikenburg: Marianne Theunissen (Kochlaan 4)  
mtheunissen49@gmail.com 
De Roosten: Dominique den Brok 
(Flemingstraat 5) - ddenbrok@gmail.com 
Op de website: eikenburg-deroosten.nl  vindt u 
uitgebreide informatie over deze werkgroep. 
 
 
 
 
 

In gesprek met …… 
 

Voor me zit Cecile Liesker.  
Als regelmatige gast bij het  
Senioren Buurtdiner zegt  
ze keer op keer verrast te  
zijn door de gezellige sfeer.  
Hoewel ze de eerste keer  
enigszins schoorvoetend  
de Oase binnenstapte, is  
haar snel duidelijk  
geworden dat de warme en ongedwongen 
ambiance, een prachtige basis vormen voor 
leuke gesprekken tijdens een heerlijke en 
betaalbare maaltijd. Het is een mooie manier 
om in contact te komen met mensen die bij je 
in de buurt wonen. 
Volgende keer - vrijdag 17 juni 2016 -  ben ik 
zeker weer bij! 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met:  
Anja Maat: 040-2117361 

f.maat@chello.nl 
Dona Bertus:  06-51497888 

dona@jeffbertusleisure.com      
Uitnodigingen:   
http://www.eikenburg-deroosten.nl/. 

http://www.eikenburg-deroosten.nl/


De kalender zomer 2016 
 

Vrijdag 17 juni 
Kookbrigade voor senioren  
Zondag 19 juni:  
10.00 uur: Kruidentuin onderhoud 
Zondag 17 juli: 
10.00 uur: Kruidentuin onderhoud 
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur & iedere zondag 
vanaf 16.00 uur 
Jeu de Boules aan de Pasteurlaan 
Zondag 25 september:  

Nationale Burendag 
Wij zoeken jou. Wil jij meehelpen organiseren? 
Leuke kinderactiviteiten, muziek in de wijk, of.. 
Laat het ons even weten en neem contact met 
Guido Theunissen 
 

De buurtwandelgroep 
 
Wandelen is goed voor alles. Je hart, 
bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, botten en 
spieren, gewicht en geheugen, ze gaan er 
allemaal op vooruit. En sinds kort heeft 
Eikenburg-de Roosten een buurtwandelgroep. 
Behalve dat je lekker in beweging bent, maak 
je ook op deze sportieve manier kennis met je 
buurtgenoten. En hoe leuk is dat? Het idee is 
om gedurende de zomermaanden eens per 1 
tot 2 weken in de nabije omgeving 
(Genneperparken, Leenderheide  
of iets dergelijks) een  
avondwandeling te maken  
van ca. 5 km (1-1,5 uur).  
Wandelen in een rustig  
wandeltempo. Heb je interesse  
om mee te lopen? Download  
de gratis burenapp Nextdoor  
en meld je aan bij de  
buurtwandelgroep. Of laat me weten  
op 06-13002945. PS: dit is geen 
stiltehandelsgroep, er mag gezellig gekletst 
worden! 

Cindy Mobron 
 

De oppasclub 
 

De oppasclub brengt vraag en aanbod voor 
kinderoppas bij elkaar voor de wijken 
Eikenburg en de Roosten. De vragers zijn 
jonge gezinnen die af en toe een oppas 
zoeken en dit kan vertrouwd vanuit de wijk 
gebeuren. Het aanbod is voor jongeren vanaf 
14 jaar om af en toe op te passen in de wijk en 
zo wat bijverdienen. De oppasclub wordt 
gecoördineerd door Andrea van de Boogaard 
en Eefje Meulepas. 

Zakcentje verdienen? 
Of juist een oppas 
nodig? 
Mail: eefjemeulepas@
hotmail.com. 

 

 

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!! 
 

Feestmeubilair 
 

De bewonersvereniging heeft sinds april 2016 
nieuwe feestelijke eigendommen. Het is 
mogelijk om deze spullen te huren voor 
festiviteiten in onze wijk. Wij hebben 
aangeschaft een partytent van 8 bij 3 meter en 
van 6 bij 4 meter. De huurprijs per tent is 25 
euro. Verder hebben wij 10 opklapbare 
biertafels met banken voor € 7,50 per tafel. Tot 
slot hebben wij 5 statafels te huur voor 3 euro 
per tafel. 
Het bestuur werkt met de volgende spelregels. 
Bij ‘straatoverstijgende’, non-commerciële 
festiviteiten wordt geen huursom gevraagd; 
denk daarbij aan Koningsdag, Burendag en 
het vierjaarlijkse Eikfestijn. Voor festiviteiten op 
straatniveau, bij u thuis of anders, wordt huur 
gevraagd, zodat uiteindelijk tot vervanging kan 
worden overgegaan. Het beheer van dit 
meubilair is in handen van: Mirelva Drost – 
Pasteurlaan 11 – tel: 06 523 82 068 - 
mirelva@hotmail.com 
 

Borden & bestek 
Wilt u kosteloos 2

e
 hands borden en  

bestek (max. 100) lenen? Neem dan  
contact op met: 
Dominique den Brok - Fleminglaan 5  
- 040-2126484 - ddenbrok@gmail.com 
De voorwaarde is wel schoon inleveren en u 
betaalt alleen wat niet teruggebracht wordt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

mailto:eefjemeulepas@hotmail.com
mailto:eefjemeulepas@hotmail.com
http://www.eikenburg-deroosten.nl/
mailto:mirelva@hotmail.com

