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Nieuwsbrief Sociale Cohesie juni 2017 
 

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

Op vrijdagochtend 31 maart is de wijksociëteit formeel van start 
gegaan. Inmiddels hebben vier goed bezochte bijeenkomsten 
plaatsgevonden rond wisselende thema’s. Bij succes wordt dit 
geleidelijk uitgebreid naar meer ontmoetingsmogelijkheden in de 
toekomst.  
De eerste uitbreiding is al gerealiseerd: er is samen met het Sint 
Annaklooster een biljart aangeschaft voor de Oase. U kunt iedere 
vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur terecht om hier gebruik van te 
maken, behalve als er een wijk sociëteit bijeenkomst is. 
 
U bent van harte welkom! Hieronder ziet u het themaprogramma tot en met augustus 2017:  
 
9 juni: imker Wil van Neerven gaat ons vertellen over de fascinerende wereld van het ‘bijen’ volk. 

 
 
23 juni: nu we voor de wijksociëteit /Oase een biljart hebben aangeschaft, gaat 
wijkbewoner Marius Elders ons vertellen over zijn liefhebberij biljarten. En hij vertelt 
hier niet alleen over, hij laat het ook zien, daagt u uit om te spelen en het biljartspel 
te leren.  
 

 
14 juli: we wandelen en/of fietsen drie kilometer vanaf de Oase naar de wijksociëteit Schuttersbos en bezoeken 
daar het verhalenmuseum. Gastvrouw Inge Vlasman vertelt ons over de historie en bewoners van het 
Schuttersbosch. 
 
28 juli: het schuttersgilde St. Joris uit Stratum vertelt ons hun rijke geschiedenis 
van verleden naar heden met trommels, kruisbogen en vaandels.   
 
11 augustus: we hebben in onze wijk een kruidentuin om trots op te zijn. 
Wijkbewoonster Marie-Thérèse van Boxtel komt ons over de historie hiervan 
vertellen. Over de werking en het plezier van kruiden in het algemeen en over 
de toepassingen van de kruiden uit onze kruidentuin in het bijzonder. 
 
8 september: we maken kennis met SPARCK sportsclub in geheel gerenoveerde 
sporthal op landgoed Eikenburg. Zie website  www.sparcksportsclub.nl 
Personal Training, Group Training en daarnaast try-outs/clinics/events waar 
iedereen welkom is (zie Kalender). 
 
Noteer ook vast de volgende data in 2017: 22 september, 13 oktober en 10 november! 
 
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 waarbij 
gelegenheid is tot napraten.  
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 of hebt u een idee voor een presentatie of verhaal van uw passie/hobby: laat het een 
van de leden van de werkgroep Sociale Cohesie weten… 

 

http://www.sparcksportsclub.nl/
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Mini Biebjes 
Wist u dat het aantal 
boekenkastjes (mini-
bibliotheken) waar u gratis 
boeken kunt lenen of ruilen 
alsmaar uitbreidt?  

Er zijn er al gesignaleerd in de Landsteinerlaan, 
Fleminglaan, Kochlaan, Eijkmanstraat, 
Ingenhouszlaan…! 

 
Vertel workshop 
Voor iedereen in de wijk die weleens een 
verhaaltje zou willen vertellen aan zijn of haar 
kind, kleinkind, oppaskind. 
Tijdens de workshop staat improviserend leren 
vertellen centraal. Maar er is ook aandacht voor de 
opbouw van een verhaal, wat voor soort verhalen 
kun je vertellen, wat is passend bij verschillende 
leeftijden, gebruik van materiaal bij het vertellen. 
De workshop wordt gegeven door wijkbewoonster 
en verhalenvertelster AnneMargriet Veldhorst.  
Zie haar website: www.annemargrietvertelt.nl 
Data en tijd: drie donderdagavonden: 28-09, 05-10, 
12-10. Van 20.00 – 22.00 uur. 
Maximaal: 12 personen.  Kosten: € 30,00 euro voor 
drie avonden. 
Locatie: wordt nader bekend gemaakt. 
Inschrijven bij info@annemargrietvertelt.nl     
of telefoon AnneMargriet: 06-43169337 
 
Feestmeubilair en beheer  
U kunt feestelijk meubilair in eigendom van de 
bewonersvereniging huren voor festiviteiten in 
onze wijk. Partytenten van 8 bij 3 meter, van 6 bij 4 
meter, huurprijs € 25,00. En van 4 bij 4 m, huurprijs 
€ 15,00. Verder zijn er 10 opklapbare biertafels 
met banken voor € 7,50 per tafel en 5 statafels 
voor € 3,00 per tafel.  
Nadere spelregels vindt u op de website. 

Het beheer van het 
feestmeubilair is in 
handen van:  
Mirelva Drost, 
Pasteurlaan 11,  
tel. 06-523 820 66 

mirelva@hotmail.com 
In juli & augustus 2017 is de beheerder: Guido 
Theunissen Kochlaan 4, tel. 2119292;   
guidotheunissen@kpnplanet.nl    
 

Kijk op www.eikenburg-deroosten.nl 

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 
 

MET DANK AAN ALLE MENSEN DIE 
ENERGIE EN TIJD STEKEN OM 
ACTIVITEITEN MOGELIJK TE MAKEN IN 
ONZE MOOIE WIJK! 
 

 
Zondag 11 juni van 12-
17 uur: picknick en 
open dag met 
rondleidingen op 
landgoed Eikenburg 

 

 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt mogelijk gemaakt door 
bewonersvereniging Eikenburg - De Roosten en 
huis aan huis verspreid. Voor € 5,00 per jaar bent 
u ook lid en steunt u ons. 

De kalender zomer 2017 
Vrijdag 9 juni Wijksociëteit in de Oase 
Zondag 11 juni  Picknick en open dag 

landgoed Eikenburg 
Zondag 18 juni Kruidentuin 
Vrijdag 23 juni Wijksociëteit in de Oase 
Vrijdag 7 juli  Seniorendiner in de Oase 
Vrijdag 14 juli Wijksociëteit in Oase 
Zondag 16 juli  Kruidentuin 
Vrijdag 28 juli   Wijksociëteit in de Oase 
Vrijdag 11 aug.  Wijksociëteit in de Oase 
Zondag 20 aug.  Kruidentuin 
Zat.+ Zon. 26 + 27 aug: Eik-festijn 
Vrijdag 1 september Seniorendiner in de Oase 
8 september Wijksociëteit in de Oase 
22 september Wijksociëteit in de Oase 
24 september  BURENDAG 

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