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UITNODIGING 
 

Sociale Cohesie avond over 

Oktober 2016

“Zorg, Buren en Vrijwilligerswerk” 
 

 

Maandagavond 14 november 2016 
 

Locatie Eikenburg, Oase 
Aalsterweg 285 C (parkeren bij het zwembad) 

Zaal open om 19.45, van 20.00-22.00 uur 
 

Vorig jaar hebben we op de sociale cohesie avond stil gestaan bij goed buurmanschap. Dit jaar willen we 

stil staan bij zorg, buren en vrijwilligerswerk. Aan kleine tafels bespreken we diverse thema’s, zodat we 
elkaar beter leren kennen en ook er voldoende ruimte is voor vragen en discussie. 

 

 

St. Annaklooster 

We maken nader kennis met onze buur St. Annaklooster. Wilt u weten wat er 

allemaal op Landgoed Eikenburg aan zorg plaatsvindt en wat u daar ook kunt doen 
(zoals lunchen of vlaaien kopen voor verjaardagsfeestjes)? 

 

Rode Kruis 

De mantelzorgtak van het Rode Kruis wil graag meer samenwerken met de wijk. Zij hebben projecten 

waarbij zij mantelzorgondersteuning aanbieden door het inzetten van vrijwilligers en stagiaires. Met het doel 
het voorkomen van overbelaste mantelzorgers en/of het voorkomen van afhankelijkheid. Ook nieuwsgierig 
geworden? 

 

Activiteitenochtend/middag/avond. 

De Sociale Cohesie werkgroep is samen met St. Annaklooster een opzet aan het maken voor 

activiteitenclubjes, 1 dagdeel per 14 dagen voor mensen uit onze wijk die een verzetje zoeken. 
We hebben bij de gemeente subsidie gevraagd zodat een professional ons kan ondersteunen. 
Denkt u met ons mee? 

 

100 vrijwilligers in Eikenburg de Roosten 

Wist u dat in onze wijk al zo’n 100 vrijwilligers op een of andere manier actief zijn? Hebt u tijd en zin in 

vrijwilligerswerk maar weet u niet goed wat? We lichten toe waar nu al mogelijkheden liggen, maar 
misschien heeft u nog meer ideeën? 

 

Graag nodigen we u uit op de jaarlijkse Sociale Cohesie avond om met ons over 

deze thema’s van gedachten te wisselen. Koffie en thee zijn gratis. Andere drankjes 
in de pauze en aan het eind van de avond kosten € 1.- 
Graag gepast geld meenemen a.u.b. 
 
 
 
 



Burendag, een terugblik. 
Zondag 25 september werd burendag voor de derde 
keer georganiseerd in onze wijk. Het was prachtig 
weer. 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 
wederom gestreden om de 
“Grand Prix des Rues”. Straatteams 
uit de wijk speelden, op drie banen, 
elk vier wedstrijden tegen elkaar. 
De finale werd geworpen door de 
teams uit de Vesaliuslaan en van 
Animali. De Vesaliuslaan ging er 
evenals vorig jaar met de “Grand 
Prix” vandoor. Op het voetbalveld tegenover de van 
Swietenlaan speelden intussen jongens en meisjes 
voetbal en andere spellen. Bij de kruidentuin was de 
plaats voor ruil en weggeef. Mensen van Beginhoven 
trakteerden ons op eigen gemaakte hapjes en 
drankjes. Zoals u weet werken zij iedere 
woensdagmiddag in hun tuin op het voormalig 
voetbalveld tussen het Animalipad en de 
Achterbeekseweg. Ga eens kijken, maak een praatje 
of doe zelf mee. U kunt er altijd iets van de oogst 
proeven. Kinderen maakten bij Beginhoven hun 
eigen prachtige vogelhuisje. Het Annaklooster was 
aanwezig met informatie en heerlijke cake. 

 

Boekenstalletjes. 
Het idee is om in de wijk te komen tot 
boekenstalletjes met zwerfboeken, gratis lenen en 
ruilen. Dit werd uitgewerkt op Burendag. Vijf 
boekenstalletjes werden in de grondverf gezet en 
voor een appel en een ei verkocht aan bewoners. 
Anderen vertelden naar de Emmaus te gaan om 
kastjes te kopen, te verven en in hun straat neer te 
zetten. In een van de volgende nieuwsbrieven zal 
vermeld worden waar de stalletjes zich bevinden, 
zodat u een boekenwandeling of fietstocht kunt 
maken in de wijk. 

 

Burendag was geslaagd, 
creatief en actief voor jong en 
oud. Volgend jaar weer! Een 
foto-impressie kunt u vinden 
op de website van de 
vereniging. 

 
De kalender najaar 2016 

 

Vrijdag 4 november 
Senioren diner - Locatie Oase 
Maandag 14 november 
Sociale Cohesie Avond voor alle bewoners in de 
wijk. Locatie Oase 
Maandag 16 december 
Seniorendiner. Locatie Oase 
Maandag 27 januari 
Senioren diner. Locatie de Oase 
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur & iedere zondag 
vanaf 16.00 uur Jeu de Boules -  Pasteurlaan 

Vier het Leven. Samen uit, samen genieten. Een 
bewoner in de wijk, stuurde ons het volgende bericht. 
Wij vinden het passend om het op te nemen in de 
nieuwsbrief. 
Houdt u van theater, film of musea? 

Vindt u het niet makkelijk om zelf 
erop uit te gaan en een theater, film 
of museum te bezoeken of te 
organiseren? Dan is ’Vier het Leven’ 
echt iets voor u! Stichting Vier het 
Leven geeft u informatie over wat er 
te doen is in de regio of daarbuiten. 

U wordt van huis 
opgehaald door een gastvrouw of 
gastheer, u geniet van een drankje en 

wordt na afloop weer veilig thuisgebracht (ook als u 
slecht ter been bent). Heeft u interesse? U kunt 
geheel vrijblijvend het programma voor Eindhoven 
e.o. aanvragen en zich per activiteit aanmelden. U 
betaalt per activiteit de arrangementsprijs. Die prijs 
is opgebouwd uit ticketprijs, consumptie(s), 
begeleiding, vervoer en bespreekkosten. Er zijn 
geen lidmaatschapskosten. U kunt voor meer 
informatie bellen naar het telefoonteam van Vier het 
Leven (035-5245156) of zoeken op 
website;  www.vierhetleven.nl 

 

Oproep aan bewoners met 
interesse voor deelname aan de 
werkgroep Sociale Cohesie. 
In de vorige nieuwsbrief plaatsten wij een oproep. 
Helaas geen aanmelding. Daarom opnieuw. Wellicht 
is het u ontgaan. Vindt u Sociale Cohesie in de wijk 
belangrijk en wilt u mee denken, meepraten en doen, 
dan bent u van harte 
welkom. Neem contact op met Guido Theunissen of 
Mariette Roozeveld. 
 

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. 
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