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Nieuwsbrief Sociale Cohesie maart 2017 
 
 

WIJKSOCIËTEIT Eikenburg-De Roosten start 31 maart in de “OASE” 
op landgoed Eikenburg 

 
Al lang leeft onder buurtbewoners het idee om te komen tot een 
sociale ontmoetingsplaats. In de loop van de tijd zijn gesprekken 
gevoerd met het Anna Klooster om op het landgoed Eikenburg hun 
Oase zaal meer in gebruik te gaan nemen voor buurtactiviteiten. 
Het resulteerde in de succesformule van “het Senioren Diner” en 
de jaarlijkse Sociale Cohesie thema-avond voor wijkbewoners in 
de maand november.  
De werkgroep Sociale Cohesie streeft in 2017 naar 14 ontmoetings-bijeenkomsten op de 
vrijdagochtenden voor wijkbewoners. Bij succes zal dit geleidelijk gaan uitbreiden naar meer 
ontmoetingsmogelijkheden in de toekomst. Samen met Sint Annaklooster wordt bijvoorbeeld 
binnenkort een biljart aangeschaft van het subsidiegeld voor deze activiteiten. 

 
U bent van harte welkom! Hieronder ziet u het programma voor de eerste vier bijeenkomsten:  
 
31 maart: gaat wijkbewoonster en verhalenvertelster Annemargriet Veldhorst u meenemen op reis naar 
andere plaatsen en andere tijden. Zie ook haar website: www.annemargrietvertelt.nl . Guido Theunissen 
zorgt met accordeon voor de muzikale omlijsting van de verhalen. 

 
7 april: zal wijkbewoner Guido Theunissen in gaan op het thema: “Van Peter de Grote tot Poetin, de 
Russische Tsaren “. 

 
28 april: Paul van Poppel, lid van de Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde (NVVE) en vrijwillig 
lid van de presentatiedienst van NVVE, gaat vertellen over “Waardig en in Vrijheid Sterven”. 

 
26 mei: wijkbewoonster Anneke van Eeuwijk, kunsthistorica, vertelt over “Kunst in het hiernumaals”: 
Reflectie, Troost, Doorgeven als thema’s in hedendaagse kunst en de functie die kunst kan vervullen 
bij het nemen van afscheid. 

 
Alle bijeenkomsten vinden plaats op een vrijdagochtend in de Oasezaal, van 10.30-12.30 uur.  
Na de activiteit of presentatie zal er aansluitend een eenvoudige lunch geserveerd worden.  
Kosten per bijeenkomst zijn €5,00, inclusief lunch.  Aanmelden is niet nodig. De zaal is open om 
10.15 uur. Parkeren kan bij het zwembad. Hebt u vervoer nodig: laat het een van de leden van de 
werkgroep Sociale Cohesie weten! 

 
Ook op 9 juni, 23 juni, 14 juli, 28 juli, 11 augustus, 8 september, 22 september, 13 oktober en 10 
november zullen er ontmoetingsactiviteiten plaatvinden. Zet deze data vast in uw agenda! 
 
Het idee is om buurtbewoners en of anderen uit te nodigen met verhalen/ lezingen over hun passie/ 
beroep/hobby. Mensen vertellen of verbeelden hun passie/hobby of een interessant thema. Ook gaan 
we een keer kennismaken met de mogelijkheden van de sportclub en het zwembad op Eikenburg. Dit 
alles gekoppeld steeds aan een eenvoudige lunch om bij te praten en elkaar te ontmoeten. 
 
Wij nodigen u van harte uit om uw idee voor een presentatie/verhaal van uw passie/hobby aan 
een van de leden van de werkgroep Sociale Cohesie te melden.  

 
 
 
 

http://www.annemargrietvertelt.nl/
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De oppasclub 
De oppasclub brengt vraag en aanbod voor 
kinderoppas bij elkaar in onze wijk. De vragers 
zijn jonge gezinnen die af en toe een oppas 
zoeken. Het aanbod is voor jongeren vanaf 14 
jaar om af en toe op te passen in de wijk en zo 
doende wat kunnen bijverdienen. 
Iedere oppasser die lid is van onze oppasclub 
heeft een eigen cv aangemaakt. In het cv staan 
specifieke vaardigheden, beschikbare tijden en 
interesses van de oppasser. Als ouder kun je 
een keuze maken uit de mogelijke kandidaten 
en haar/hem contacten. Ouders krijgen toegang 
tot de cv’s in vertrouwen, nadat zij zich hebben 
aangemeld bij de oppasclub. 
De oppasclub is alleen voor oppassers uit de 
wijk Eikenburg – De Roosten en voor ouders uit 
de wijk die een oppas zoeken. 
Meld je aan op:  
http://eikenburg-deroosten.nl/groups/oppasclub/ 

Andrea & Eefje 
 

Seniorendiner 
Ongeveer zesmaal per jaar kunnen oudere 
buurtbewoners, die alleen zijn of te maken 
hebben met een kwetsbare gezondheid van 
zichzelf of van hun partner, genieten van een 
heerlijk diner voor €12,50 per keer. 
Wilt u deelnemen of weet u iemand die het leuk 
zou vinden om deel te nemen, neem dan 
contact op met: 
Anja Maat  tel. 06-24822487 of 
Dona Bertus  tel. 06-5149788 
PS  lidmaatschap van de bewonersvereniging 
is verlicht. 

 
 
Werkgroep Sociale Cohesie 

 Dominique den Brok:  
ddenbrok@gmail.com 

 Marianne Theunissen: 
mtheunissen49@gmail.com 

 Anja Maat: 
f.maat@chello.nl 

 Mariëtte Roozeveld: 
mariette@roozeveldvanderven.nl 

 Guido Theunissen: 
guidotheunissen@kpnplanet.nl 

 

Oproep! 
Wij zijn dringend op zoek naar twee 
gastvrouwen/heren die samen met ons de 
wijksociëteit tot een succes willen maken. 
 
Ook zoeken we nog een lid voor de werkgroep 
sociale cohesie. Bijvoorbeeld iemand die 
contact heeft met jonge gezinnen?? 
 
MET DANK AAN ALLE MENSEN DIE 
ENERGIE EN TIJD STEKEN OM ACTIVI-
TEITEN MOGELIJK TE MAKEN IN ONZE 
MOOIE WIJK. 

 

 
 
Vrijwilligersfeest 
Op zaterdag 13 mei zal vanaf 17.00 uur een 
feest georganiseerd worden voor alle 
vrijwilligers die zich inzetten in en voor onze 
wijk. Een mooi moment om u nu ook aan te 
melden als vrijwilliger? 

 
 
 

BENT U WEL OF GEEN LID..?? 
VOOR € 5,00 PER JAAR STEUNT U DE 

BEWONERSVERENIGING 
Kijk op www.eikenburg-deroosten.nl 

De kalender voorjaar 2017 
Maandag 13 maart Algemene 

ledenvergadering  
Vrijdag 24 maart Seniorendiner in 

Oase 
Zondag 26 maart  Kruidentuin 
Vrijdag 31 maart Wijksociëteit in 

Oase 
Vrijdag 7april  Wijksociëteit in 

 Oase 
Zondag 23 april  Kruidentuin 
Donderdag 27 april  Koningsdag  
Vrijdag 28 april Wijksociëteit in 

Oase 
Vrijdag 12 mei  Seniorendiner in    
  Oase 
Zaterdag 13 mei  Vrijwilligersfeest  
Zondag 21 mei   Kruidentuin 
Vrijdag 26 mei   Wijksociëteit in  
   Oase 

 
-Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur & zondag 
om 16.00 uur: Jeu de Boules, Pasteurlaan. 
-Iedere eerste donderdag van de maand: 
werkgroep zwerfvuil doet haar ronde  
tussen 10.00 – 11.30 uur. 

http://eikenburg-deroosten.nl/groups/oppasclub/

