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Nieuwsbrief Burendag 2016  

 

Zondag 25 september 
13.00 – 17.00 uur 

September 2016 

Er gebeurt van alles in onze wijk. Bijzondere initiatieven en steeds komen er  
nieuwe bij. U heeft gemerkt dat de vereniging Eikenburg de Roosten een nieuw  
Logo heeft. Ontworpen door grafisch ontwerper Martin Bobbink, wonend aan de  
Pasteurlaan. Het ontwerp werd met een geweldig applaus op de Algemene Leden  
Vergadering van maart jl. begroet. De werkgroep Sociale Cohesie ziet in het Logo  
elementen van: “het eikenblad, ruimte, samenhang, verbinding en het groen in de  
wijk.” De oude lantaarnpaal als symbool van “licht op Sociale Cohesie in onze wijk”  
zal verdwijnen in de nieuwsbrief. Daarvoor in de plaats komt de vernieuwde  
lantaarnpaal. In deze nieuwsbrief plaatsen we nog eenmaal beide lantaarnpalen  
naast elkaar. Deze nieuwsbrief staat in het teken van de “Nationale Burendag”. Het  
is voor de derde keer dat wij Burendag in onze wijk vieren. Rondom de kruidentuin,  
de Jeu de Boules baan en op het speelveld vinden verschillende activiteiten plaats.  
Nationale burendag is de dag waarop wij iets leuks doen voor en met elkaar in de  
buurt. Samen met buren, buurtgenoten activiteiten doen. Samen dingen doen in de  
buurt om een buurt leuker, socialer en veiliger te maken. Graag aandacht voor de  
oproepen in deze nieuwsbrief! 
 

Wat gaan wij doen? 
 

Boulen op de Burendag 
Tijdens de Burendag op 25 september a.s. zal er 
op onze petanquebaan, bij de kruidentuin, het 
tweede buurt jeu de boules stratentoernooi 
gehouden worden! De straat –boules- teams uit 
de wijk, zullen dan wederom strijden om de Grand 
Prix Des Rues. De wijkbaan zal voor de 
gelegenheid worden omgebouwd tot een heus 
“Bouledrome” waar u kunt strijden voor de 
onmetelijke eer. Het is een prima manier om met 
andere mensen uit je buurt of straat in contact te 
komen en om het jeu de boules spel beter te leren 
kennen. Supporters zijn natuurlijk ook van harte 
welkom! 
Twijfel niet en schrijf u in en vraag uw (over-
)buurvrouw of buurman en zorg voor een volledig 
team. Uiteraard zijn meerdere teams per straat 
mogelijk. 
 
Voor iedereen vanaf 12 jaar. De spelvorm is 
triplette (teams van 3 personen). Je speelt 4 tot 5 
wedstrijden van 15 minuten. Je kunt je individueel 
of als team aanmelden bij jouw jeu de boules 
contactpersoon of bij onderstaande personen. 
Boules ballen zijn indien nodig aanwezig. Als u 
dat wilt kunt u uw eigen tuinstoel meenemen 
langs het parcours en op straat staan banken en 
tafels. 
Mark Zweegers – mail@mzweegers.nl   
Tel: 06-53223716 
Joep Lacor – joeplacor@gmail.com        
Tel: 06-42079890 
Willem Vetter – willemvetter@live.nl    
Tel: 06-21592792 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boekenstalletjes klus klaren.   
Gratis lenen en ruilen van boeken. Vanuit het idee 
dat je de sociale cohesie met elkaar  leuker maakt 
door een boekenstalletje in je straat/ voortuin neer 
te zetten. Het plan is dat er op Burendag 5 of 
meer boekenkastjes worden geverfd – deze zijn al 
gekocht bij het Goed, bij Emmaus en op de 
kringloopmarkt – en worden voorzien van een 
weersbestendig dakje. Wij willen met u, 
wijkbewoners van Eikenburg –de Roosten, deze 
stalletjes gebruiksklaar maken. De kastjes en het 
materiaal zijn aanwezig. Na het karwei is het 
mogelijk zo’n kastje voor “een appel en een ei“ 
mee te nemen, mits gestald in uw voortuin. In de 
toekomst plaatsen wij in de nieuwsbrief een 
overzicht waar boekenstalletjes zich bevinden,  
zodat u een boekenwandeling of fietstocht kunt 
maken door de wijk.  
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Weggeef- en ruilmarkt.  
Goede kleine huishoudelijke spullen, boeken, 
dvd’s, gereedschap en speelgoed, maar ook 
planten/zaden (met naam en kleur) kun je hier 
weggeven of ruilen. Heb je grote spullen plaats 
dan een foto op het vraag & aanbod bord. Wilt u 
wel wat niet is meegenomen aan het eind van de 
middag weer meenemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voetbaltoernooi en andere activiteiten.  
Voor alle jongens en meisjes uit de wijk vanaf 8 
jaar. Gewoon verzamelen tussen 13.00 en 13.30 
uur bij de koffie en theetafel op de burendag. We 
gaan spelen op het voetbalveldje in kleine teams. 
Heb je geen team! Kom gewoon en wij maken 
teams van wie aanwezig zijn. Er zullen ook 
andere activiteiten worden aangeboden rondom 
het voetbalveldje. Papa’s en mama’s helpen jullie 
ook mee? 
 

Beginhoven 
Vorig jaar presenteerde Beginhoven zich op de 
Burendag met een kraampje vol lekkere hapjes en 
groentedrankjes. Dat doen zij dit jaar weer! Op het 
voormalig voetbalveld tussen het Animalipad en 
de Achterbeekseweg wordt er iedere 
woensdagmiddag vanaf 14.00 gewerkt in de tuin. 
Beginhoven is ontstaan uit een 
samenwerkingsverband tussen mensen met een 
gezamenlijke visie. “Wij willen voorzien in 
onze primaire levensbehoefte door ons eigen 
voedsel te verbouwen en omdat gezamenlijk 
tuinieren leuk is”. Iedere woensdagmiddag bent u 
welkom om een praatje te maken, iets van de 
oogst te proeven of om zelf de groene vingers te 
laten wapperen bij Beginhoven. Zie voor meer 
informatie: www.beginhoven.nl 
 

Bar. 
Op deze dag verkopen wij koffie, thee, frisdrank 
voor 1 euro en bier en wijn voor € 1,50. Voor 
kinderen is er gratis drank. 
 

Senioren Kaartclubje(s) 
Joyce Tenzer, wonend Jennerlaan 34, wil  
kaartclubjes in de wijk opzetten en dit gaan  
coördineren. Zij zal o.a. tijdens het seniorendiner 
op 23 september de belangstelling voor dit 
initiatief inventariseren.Heeft u interesse bel dan 
Joyce 06-46061493 of mailen naar 
jdrikkie@hotmail.com 

Oproep! Help ons! 
 

Wij zijn op zoek naar mensen die willen helpen op 
deze burendag: voor de bar, het voetbal en 
jeugdspelen en boekenkastklus.  
Neem Contact met Guido Theunissen-
guidotheunissen@kpnplanet.nl.  
of Sjoerd Bouwman – sjoerdy@dds.nl 
 

De kalender 2016 
 

Maandag 12 september 
20.00 uur brei- en haakcafé – Boerhavelaan 54 
Tel: 06-40701217  
Zondag 18 september: 
10.00 uur kruidentuin 
Vrijdag 23 september: 
Senioren diner - Locatie Oase 
Zondag 25 september: 
Nationale Burendag. Locatie Rondom Jeu de 
Boules veld 
Zondag 16 oktober 
10.00 uur kruidentuin 
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 
Iedere vrijdag vanaf 17.00 uur & iedere zondag 
vanaf 16.00 uur Jeu de Boules -  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!! 
 

Oproep aan bewoners met interesse voor 
deelname aan de werkgroep Sociale Cohesie. 
De werkgroep bestaat uit 5 personen. Wij zijn op 
zoek naar versterking. Vindt u sociale cohesie in 
de wijk belangrijk en wilt u meedenken, 
meepraten en doen, dan bent u welkom. Neem 
contact op met Guido Theunissen of  
Mariëtte 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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