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Nieuwsbrief Sociale Cohesie 

Oktober 2015 
 

Het is mooi om te zien en te horen hoeveel mensen in onze wijk initiatief nemen om 
activiteiten in de straat, buurt en wijk te organiseren. Bijzondere initiatieven en steeds komen 
er nieuwe bij en ontstaan er nieuwe initiatieven. Een leefbare wijk is waar wij als bewoners 
met elkaar betrokken zijn. U woont in Eikenburg – de Roosten. Een prachtige wijk om te 
wonen voor jong en oud. De werkgroep werkt aan activiteiten van de groep zelf en 
ondersteunt/stimuleert ideeën vanuit de wijkbewoners. Wij willen iedereen graag betrekken bij 
de straat, buurt of wijk en stimuleren om zich actief op te stellen. Hiervoor geven wij ieder 
kwartaal een nieuwsbrief sociale cohesie uit, waarin wij ingaan op nieuwe en bestaande 
initiatieven. Deze nieuwsbrief staat in het teken van:  

sociale cohesie avond over Buurmanschap 

maandagavond 16 november 2015 
Locatie Eikenburg- de Oase, Aalsterweg 285C 

Eerst koffie, start om 20.00-22.00 uur
   

Sociale Cohesie gaat over het versterken van 

de buurtcontacten. Buren kunnen net zoals 
familie en vrienden een belangrijke bijdrage 
leveren aan de kwaliteit van leven van 
mensen. Dit jaar wil de werkgroep sociale 
cohesie graag samen met u stilstaan bij het 
thema ‘goed buurmanschap’. Wat verstaat u 
daaronder? Kom meepraten, meedenken en 
leren van elkaar! Het belooft wederom een 
inspirerende en afwisselende avond te worden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze avond is een vervolg op de sociale 
cohesie avond in 2014. Vorig jaar hebben we 
samen met ruim 60 wijkgenoten de behoeftes 
van onze wijk Eikenburg- De Roosten 
onderzocht. We kijken terug op een bruisende 
bijeenkomst die veel ideeën en acties heeft 
opgeleverd. Heel veel mensen blijken zich 
graag in te zetten om onze wijk levendiger te 
maken en elkaar te ondersteunen waar nodig. 
 

Een themagroep heeft zich gebogen over 
“eenzaamheid in de wijk”: komt dat voor? Hoe 
herken je dat? Wanneer stap je op iemand af? 
Hoe kun je uitnodigend zijn zonder je op te 
dringen? Er bleek interesse om dit in breder 
verband te vervolgen met een miniworkshop. 
Dat gaan we op 16 november doen! 
 

Een aantal enthousiastelingen heeft zich 
gebogen over de rol van een 
‘straatcontactpersoon. ’ Voor bijna alle  
 

 
straten in de wijk is er inmiddels zo’n 
straatcontactpersoon. Zij zullen vooral in de 
eigen straat (of een deel daarvan) een rol 
vervullen op het gebied van: 

 Het organiseren van een attentie bij lief 
en leed 

 Alarmeren en informeren over onraad 

 Coördineren of rondbrengen van 
vereniging- of wijkinformatie 

 Ondersteunen bij het ontwikkelen van 
plannen voor straatactiviteiten 

 Eventueel coördineren van hulpvraag 
en –aanbod 

De straatcontactpersonen doen dit niet zelf 
maar juist graag samen met u!  
 

Programma ‘Goed Buurmanschap’ 
Onder het genot van een kopje koffie of thee 
maken we kennis met elkaar.  
Laat u verrassen door de ludieke inleiding! 

 

                 Miniworkshop:  
               ‘Hulp vragen en bieden.’ 

 

Iedereen kan wel eens hulp 
gebruiken. De planten water 
geven op vakantie. Hoe krijg ik 
de fotolijst opgehangen? “Wilt 
u het pakketje aannemen voor 
uw buurvrouw?” vraagt de 
bezorger. Weekendje weg: 
Wie kan mijn hond uitlaten?  
De oude buurvrouw moet naar  

het ziekenhuis en de zieke buurman heeft 
dringend boodschappen nodig. Je krijgt de 
kinderen niet op tijd van school. Waar haal je 
een ladder vandaan?  
Kun je dat wel vragen? Hoe pak je zoiets aan? 
U krijgt tips over hoe en wanneer je op iemand 
af kunt stappen en over wat er zoal speelt bij 
hulp bieden en hulp vragen. 
 



Uitwerken ‘gouden’ tips. 
Welke ideeën vindt u de moeite waard om 
verder uit te werken als het gaat om goed 
buurmanschap? Een straat-app die gebruikt 
kan worden bij onraad of bij mooi weer om een 
gezamenlijke barbecue te houden? Een 
telefooncirkel van mensen die liever elkaar 
bellen dan een zorgalarm gebruiken? Een 
plattegrond van de straat maken waarop alle 
bewoners met contactgegevens staan? Hoe 
pak je dat aan als je een walking-diner wilt 
organiseren in de straat? Of…??? 
 

Afsluitende borrel 
Samen nader kennismaken. Drankjes zijn 
verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. 
Tip: neem uw buurman of –vrouw mee naar 
deze avond! Parkeren op het terrein mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Burendag - verbindingsdag!  
 

Burendag is de dag waarop wij iets goeds 
doen voor en met elkaar in de buurt. Zondag 
27 september werd burendag voor de tweede 
keer georganiseerd in onze wijk. Het was 
prachtig weer en op deze zonnige dag 
kwamen ruim 120 buurtbewoners, jong en oud, 
elkaar tegen op het grasveld bij de kruidentuin.  
 

Op de jeu de boules baan werd gestreden om 
de “Premier Grand Prix Des Rues”. 16 
straatteams uit de wijk speelden elk vier 
wedstrijden tegen elkaar op de drie banen. De 
bloedstollende finale werd geworpen door de 
teams uit de Vesaliuslaan – Semmelweislaan. 
De Vesaliuslaan ging er met de ‘Grand Prix’ 
vandoor. Boulen is ingeburgerd in de wijk. U 
kunt er altijd spelen en daag uw buurman of 
buurvrouw uit. Op het voetbalveld tegenover 
de Sweitzerlaan speelden intussen jongens en 
meisjes hun voetbaltoernooi. Ouders die 
meehielpen. Prachtig, dit zou vaker mogen 
gebeuren. 
 

De tent was de plaats voor ruil en weggeef. 
Die speelgoed oldtimers kregen een nieuwe 
jonge eigenaar. De carnavalsuitrusting heeft 
nieuwe gezichten gekregen. Boeken liggen nu 
op andere tafels. Van films genieten nieuwe 
eigenaren. Spelletjes spelen op nieuwe tafels. 
En de puzzels werpen een blik in een nieuwe 
woonomgeving. 

Twee kistbanken werden  
door handige wijkbewoners  
in elkaar gezet. Dit biedt, 
 naast zitgelegenheid,  
ruimte voor spullen van de  
kruidentuin en jeu de  
boules. Ondertussen werd  
er heerlijk in het zonnetje  
een drankje gedronken,  
met vrolijke Franse  
chansons op de  
achtergrond. Nieuwtjes uitwisselen en nieuwe 
contacten in de wijk leggen. Mensen van 
Beginhoven trakteerden ons op eigen 
gemaakte heerlijke hapjes en drankjes Zij 
verbouwen hun eigen voedsel op het 
voormalige voetbalveld tussen het Animalipad 
en de Achterbeekseweg. Er was veel 
belangstelling rondom hun kraampje en de 
Beginhovenaren vertelden hun verhaal en hun 
visie. Iedere woensdagmiddag vanaf 14.00 
treft u hen op de tuin en kunt u een praatje 
maken, iets van de oogst proeven of zelf ook 
meedoen met de arbeid.  
 
Burendag was groots, creatief en actief voor  
jong en oud. Volgend jaar weer!  
Een foto-impressie kunt u vinden op de 
website van de vereniging. 
 

De kalender 2015 
 

Maandag Breicafé: 
Breicafé. Neem contact met Rosarijn voor 
andere dagen (rosarijn@gmail.com) 
Zondag 1 november: 
10.00 uur: stiltewandeling (start Joris College) 
Maandag 16 november: 
Thema-avond ‘Goed buurmanschap’ 
Locatie: Eikenburg de Oase - Aalsterweg 285C 
Zaal open 19.45 uur – Afsluiting 22.00 uur 
Vrijdag 27 november 
Kookbrigade voor senioren  
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur & iedere zondag 
vanaf 16.00 uur 
Jeu de Boules aan de Pasteurlaan 
 

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 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 
 

http://www.eikenburg-deroosten.nl/
mailto:sjoerdy@dds.nl

