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Nieuwsbrief Sociale Cohesie september 2017 
 
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de Nationale Burendag op zondag 24 
september. Het is voor de vierde keer dat wij Burendag vieren in onze wijk. 
Verder vindt u informatie over de wijksociëteit en andere nieuwtjes. 
Hiernaast ziet u ook de lantaarnpaal weer terug, als symbool van “Licht op 
Sociale Cohesie in de Wijk”. De foto is gemaakt door buurtbewoner Roland 
Otter, wonend aan de Mathijsenlaan. 

 
BURENDAG ZONDAG 24 SEPTEMBER van 13.00-17.00 uur: 
JEU DE BOULES TOERNOOI VOOR JONG EN OUD  
Tijdens de burendag op 24 september zal het derde succesvolle Jeu de Boules 
straten-toernooi gehouden worden. De straat-boules-teams uit de wijk zullen 
wederom strijden om de “Grand Prix des Rues”. Uiteraard zijn meerdere teams 

per straat ook mogelijk. Er is een aparte competitie voor de jeugd; aanmelden om 12.45 uur! Iedereen vanaf c.a. 
12 jaar is welkom, hetzij individueel, hetzij als team. De banen zullen voor de gelegenheid worden omgebouwd 
tot een heus “Boules Drome”. Het is een prima manier om met andere buurtgenoten in contact te komen en om 
het jeu de boules spel beter te leren kennen. Supporters zijn natuurlijk ook welkom. 
Zoals ieder jaar is er een bar aanwezig. Met de opbrengst wordt de Burendag bekostigd. Het is dus niet nodig om 
zelf drank mee te nemen. Koffie/thee/frisdrank €1,-  Bier en wijn €1.50. Voor kinderen is er gratis limonade. 

 
Spelers graag om 12.45 uur aanwezig!  
De spelvorm is tripletten (teams van drie personen). Je speelt 4 tot 5 wedstrijden 
van 15 minuten. Je kunt je opgeven bij je eigen boules straatcoach, 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) 5322 3716 
Joep Lacor  joeplacor@gmail.com   Tel: (06) 4207 9890 
Willem Vetter    willemvetter@live.nl   Tel: (06) 2159 2792 
 
Hockeytoernooi op Burendag. 
Voor alle jongens en meisjes uit onze wijk vanaf 8 jaar tot c.a. 12 jaar. Gewoon verzamelen tussen 13.00 en 13.30 
uur bij de koffie/thee bar op de burendag. We gaan spelen in kleine teams op het hockey/voetbalveldje. Heb je 
geen team! Kom gewoon en wij maken teams van wie aanwezig zijn. Papa’s en mama’s helpen jullie ook mee? 
 

Feestmeubilair: beheer en kosten zie: www.eikenburg-deroosten.nl 
U kunt partytenten, opklapbare biertafels en statafels - in eigendom van de 
bewonersvereniging - huren voor festiviteiten in de buurt. Het beheer is in 
handen van Mirelva Drost en bij haar afwezigheid bij Hans Brandsma.  
Mirelva Drost, Pasteurlaan 11, tel: (06) 5238 2068,  mirelva@hotmail.com  
Hans Brandsma, Pasteurlaan 112, tel: (040) 213 55 62 of (06) 3403 1477, 
hansbrandsma1@gmail.com 
 

 

Mini Biebjes: hier kunt u gratis boeken en tijdschriften lenen of ruilen in de 

Landsteinerlaan, Fleminglaan, Kochlaan, Eijkmanstraat, Ingenhouszlaan en 
Verbeeklaan…!  
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WIJKSOCIËTEIT Eikenburg - De Roosten 
in de “OASE” op landgoed Eikenburg 
De Wijksociëteit gaat door met vier bijeenkomsten in 
het vierde kwartaal. Na een succesvolle start waren 
de laatste bijeenkomsten minder goed bezocht. Laat 
ons weten wat het voor u aantrekkelijk maakt om te 
komen! 
U bent van harte welkom!  
Hieronder ziet u het themaprogramma tot en met 
november 2017:  
 
8 september: we maken kennis met SPARCK-
sportclub in geheel gerenoveerde sporthal op 
landgoed Eikenburg. Een unieke combinatie voor 
training, coaching en voeding.  Zie website 
www.sparcksportclub.nl 
 
22 september: Carla Schaeffer komt vertellen over de 
relatie tussen voeding en gezondheid. Ze laat de 
verschillen zien tussen de westerse en Chinese 
benadering. Over het waarom de hype van de 
koolhydraatarme voeding zo succesvol is en ook door 
topsporters zo wordt omarmd. 
 
13 oktober: het schuttersgilde St. Joris uit Stratum 
vertelt ons hun rijke geschiedenis van verleden naar 
heden met trommels, kruisbogen en vaandels.  

 
 
10 november: wijkbewoner Guido Theunissen gaat 
verder in op het thema “Van Peter de Grote tot 
Poetin”. De tijdsduur op 7 april jl. was te kort voor dit 
boeiende thema over Rusland en de Russische 
Tsaren. 
 
Alle bijeenkomsten vinden plaats op  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.  
 

U kunt iedere vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 
uur in de Oase terecht om te biljarten, behalve als er 
een wijksociëteit bijeenkomst is. 
 

De kalender najaar 2017 (zie ook 
https://eikenburg-deroosten.nl/agenda/ 
 

 Vrijdag 1 september Seniorendiner, Oase 
 Vrijdag 8 september Wijksociëteit, Oase 
 Zondag 17 september Kruidentuin 
 Vrijdag 22 september Wijksociëteit, Oase 
 Zondag 24 september Burendag 
 Vrijdag 13 oktober Wijksociëteit, Oase 
 Zondag 15 oktober Kruidentuin 
 Vrijdag 20 oktober Seniorendiner, Oase 
 Vrijdag 10 november Wijksociëteit, Oase 
 Vrijdag 17 november Seniorendiner 
 Maandag 20 november Sociale Cohesie avond, 

Oase 
 Vrijdag 22 december  Seniorendiner, Oase 
 
Wijksociëteit ’t Schutterke van Schuttersbos heeft 
een boeiend programma van 9 t/m 17 september: 
“lokaal verhaal”. Voor meer informatie: 
www.schutterke.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! 
 
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. 
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