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Filmopnames Redbad in het Prehistorisch 
Dorp  
In november wordt drie weken gefilmd in en rondom 
het Prehistorisch dorp in de Genneperparken voor de 
film "Redbad 754 na Christus". De film is een 
spectaculair historisch epos over de kerstening, de 
Vikingen en de sagen en oude legenden van REDBAD. 
Het Prehistorisch Dorp zal figureren als Dorestad, het 
huidige Wijk bij Duurstede. 
 

 
Zie ook www.redbaddefilm.nl. 
 
Mogelijk wordt de ventweg van de Boutenslaan in die 
periode af en toe afgesloten. Behalve in het 
Prehistorisch Dorp zullen ook in de omgeving 
gevechtsscenes worden opgenomen o.a. op gronden 
van de boerderij direct achter het Prehistorisch Dorp. 

 

In gesprek met…. 
 

 
 
Het vitale, en zeer gastvrije echtpaar, Bert en Joke van 
den Broek, 84 en 80 jaar, vindt deelname aan het 
senioren buurtdiner gewoon een feestje. Het is een 
avondje uit in een vertrouwde omgeving, waar ieder 
zichzelf kan zijn. Vanuit dit waardevolle gegeven 
stimuleren Bert en Joke ook anderen om samen te 
gaan genieten van een gezellige avond. 
Zorgeloos aan tafel zitten, een glas wijn drinken en 
anderen ontmoeten geeft positieve energie. En daar 
moeten we het een beetje van hebben toch? 

Anja Maat en Donna Bertus 

Werkgroep Zwerfvuil 
Deze werkgroep bestaat al meer dan 15 jaar, onder de 
bezielende leiding van Marius Elders. Elke eerste 
donderdagochtend van de maand “prikken” zo’n 15 
personen zwerfvuil in onze mooie wijk.  
We maken veel leuke momenten mee, zoals: 
- Een keer stopte er een meneer op een fiets en 

vroeg wat ons ertoe bracht om dit te doen.  Ik 
antwoordde dat dit vanuit de buurtvereniging 
voortkwam en dat we dit al járen deden. Hij was 
zó onder de indruk dat hij zei dat hij dit direct óók 
zou gaan invoeren in zijn buurt. Ik vroeg hem: 
“Waar dan”?  In Friesland!!! 

- Soms wordt er ook gevraagd of je koffie wil. Mijn 
antwoord is dan steevast: “Tijdens het werk 
mogen we niets aannemen mevrouw!” 

- Vele, vele duimen gaan omhoog tijdens het 
vuilprikken. Dat geeft energie om ermee door te 
gaan.  

Kortom het is leuk en zinvol vrijwilligerswerk en we 
kunnen altijd nieuwe mensen gebruiken die elke 
eerste donderdag van de maand een paar uurtjes vuil 
willen verzamelen. 
Wegens ziekte van Marius, neemt Willem Nuijten 
tijdelijk de honneurs waar. Als je belangstelling hebt 
kun je je aanmelden via telefoonnummer 2111903 of 
mailen naar willem@nuijten.nu. 

 

“MENS ERGER JE NIET” 
Kent u dit spel nog? 
Spelochtend vrijdag 29 december 
voor jong en oud.  
Op vrijdag 29 december van 10.30 tot 13.00 uur is de 
Wijksociëteit in de Oasezaal geopend voor iedereen in 
de wijk, jong en oud. Neem je eigen favoriete 
gezelschapsspel mee.  Schaak- of damspel, Monopoly, 
Risk, Vier op een rij; ieder gezelschapsspel is welkom. 
Dus jongens en meisjes daag je vriendje/vriendinnetje 
en ouders uit. Wie neemt een straatgenoot, jong of 
oud mee? Het zal beslist zeer gezellig worden met 
warme chocolademelk, frisdrank en cake. Aanmelden 
is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. 
 

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. 

 

http://www.redbaddefilm.nl/
mailto:willem@nuijten.nu
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WIJKNIEUWS  november 2017 
 
Deze nieuwsbrief is de eerste wijknieuwsbrief die zowel digitaal verspreid 
wordt aan de leden van Bewonersvereniging Eikenburg De Roosten als via 
de brievenbus aan alle wijkbewoners. Het nieuws van de werkgroep sociale 
cohesie wordt aangevuld met informatie vanuit het bestuur, actueel 
nieuws van andere werkgroepen en ander wijknieuws. Hij is daarom ook 
dubbel zo dik! 
Centraal in deze nieuwsbrief staat de jaarlijkse sociale cohesie-avond. 
Daarnaast vindt u onder andere informatie over de verhuizing van 
voetbalvereniging RPC naar onze wijk, de Kloosterlofts, ’t Brei- & Haakcafé, 
de zwerfvuilwerkgroep, een uitnodiging voor de spelochtend in de 
kerstvakantie en een interview met een wijkbewoner. 
 
De foto van de lantaarnpaal, als symbool van “Licht op onze mooie wijk”, 
is gemaakt door Ronald Otter, wonend aan de Mathijsenlaan. 

 
Sociale cohesie avond: SAMEN LANGER THUIS WONEN 
Maandagavond 20 november 2017 
Locatie Eikenburg, gebouw Oase, Aalsterweg 285 C (parkeren bij het zwembad) 
Zaal open om 19.45 uur, programma van 20.00 tot 22.00 uur. 
 
Vorige jaren hebben we op de sociale cohesie avond stil gestaan bij vrijwilligerswerk en goed buurmanschap. Dit 
jaar willen we stil staan bij wat het voor u en onze wijk betekent dat mensen langer thuis blijven wonen. Er is een 
centrale inleiding en daarna praten we aan kleine tafels erover door.  Zo leren we elkaar beter kennen en is er 
voldoende ruimte voor vragen en discussie. Speciaal welkom aan de straatcontactpersonen! 
  
Hoe kun je je voorbereiden op langer thuis blijven wonen?  
Ouderen willen (of moeten?) vaak langer thuis blijven wonen maar hoe doe je dat? Waar kun je aan denken als 
je oud wilt worden in je eigen woning? Wat kun je zelf doen en wanneer begin je daarmee? Hoe kun je die dingen 
blijven doen die je belangrijk vindt? En hoe kun je straatgenoten of anderen hierbij ondersteunen?  
 
Dominique den Brok, directeur bij zorgorganisatie Laverhof (regio Schijndel), zal aan de hand van voorbeelden 
en technische vernieuwingen toelichten waar je aan kunt denken als je langer comfortabel thuis wilt blijven 
wonen. Maar niet alleen praktische voorzieningen maken het mogelijk om langer thuis te blijven wonen. Zo zijn 
naast het zorgen voor veiligheid & comfort ook leefstijl, voeding, mobiliteit, het aangaan van uitdagingen en een 
sociaal netwerk belangrijk. Samen met haar zus, Phyllis den Brok, worden al deze onderdelen besproken en wordt 
ingegaan op uw vragen. 

 
 
Graag nodigen we u uit op de jaarlijkse sociale cohesie avond 
om met ons over deze thema’s van gedachten te wisselen. 
Deelname, koffie en thee zijn gratis.  
 
U bent allen van harte welkom!  
 
 
 
 
 
 



  
 

Kamer van Koophandel: 40240080 - Secretariaat: Jennerlaan 26, 5644 DT Eindhoven 

 IBAN Bank: NL79INGB0006560066   www.eikenburg-deroosten.nl    Eikenburg - De Roosten 

Wijksociëteit Eikenburg - De Roosten in de 
“OASE” op landgoed Eikenburg 
Er is dit jaar nog één bijeenkomst gepland: 
 
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. 
 

                   
 
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdagochtend in de 
Oasezaal, van 10.30 tot 12.30 uur.  
Na de presentatie zal er aansluitend een eenvoudige 
lunch geserveerd worden waarbij gelegenheid is tot 
napraten. De 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. 
 

Brei- en haak café  
Sinds een jaar of 2 zijn inmiddels 11 buurtgenoten 
met elkaar en bij elkaar aan het handwerken. 
Eenmaal per 2 weken van september tot eind juni. 
Het zijn hele leuke en gezellige avonden waarbij 
allerlei soorten handenwerk worden gedaan. 
Mochten er nog belangstellenden zijn dan kun je 
contact opnemen met mij via de mail:  
rosarijn@gmail.com. Rosarijn de Warrimont 

 

Geslaagde Burendag 2017 
We kijken terug op een wederom zeer zonnige en 
sfeervolle burendag. Er waren ruim 75 bewoners 
aanwezig voor de strijd om de Grand Prix des Rues. 
De winnaar was team Landsteinerlaan! Proficiat! 
Onderstaande foto is van team Vesaliuslaan dat als 2e 
eindigde. 
 

 
 
Ook op burendag: Beginhoven 
Heeft u Beginhoven al een keer bezocht? Wij tuinieren 
al enkele jaren op het voormalig voetbalveld tussen 
het Animalipad en de Achterbeekseweg! Dit 
openbaar stuk grond hebben wij in bruikleen 
gekregen van de Gemeente Eindhoven. Dit veld 
toveren wij langzaam om tot een akker vol met 
aardappelen en groenten. 

U bent elke woensdagmiddag welkom om een praatje 
te maken, iets van de oogst te proeven, of om zelf de 
groene vingers te laten wapperen bij Beginhoven. 

De vrijwilligers van Beginhoven 

 

 

Wil je meer over onze wijk weten? Kijk op: 
http://www.weetmeer.nl/buurt/Eindhoven/Ro
osten/07721224 
http://www.weetmeer.nl/buurt/Eindhoven/Eik
enburg/07721225 

mailto:rosarijn@gmail.com
http://www.weetmeer.nl/buurt/Eindhoven/Roosten/07721224
http://www.weetmeer.nl/buurt/Eindhoven/Roosten/07721224
http://www.weetmeer.nl/buurt/Eindhoven/Eikenburg/07721225
http://www.weetmeer.nl/buurt/Eindhoven/Eikenburg/07721225
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 KALENDER najaar 2017.  
 Zie ook https://eikenburg-deroosten.nl/agenda/ 
 

 Vrijdag 10 nov. Wijksociëteit, Oase 
 Vrijdag 17 nov. 
 Maandag 20 nov. 

Seniorendiner 
Sociale Cohesieavond Oase 
 

 Vrijdag 29 dec.  
 
 
DATA SENIOREN-
DINER 2018  
12 januari 
23 februari 
6 april 
25 mei 
6 juli 
7 september 
26 oktober 
14 december 

Spelochtend voor jong & 
oud, Oase 
 
Aanmelden bij: 
 
Anja Maat, 06-24822487 
f.maat@chello.nl 
 
of 
 
Dona Bertus, 06-51497888 
dona@jeffbertusleisure.com 
 

 

Werkgroep Heihoef 
Op woensdag 4 oktober is Werkgroep Heihoef 
opgericht die zich, onder de vlag van de 
Bewonersvereniging, gaat bezighouden met alle 
zaken verband houdende met de verplaatsing van 
voetbalclub RPC van Sportpark Genneperparken naar 
de Heihoef. Voor deze Werkgroep hebben zich 9 
bewoners gemeld, zowel uit Eikenburg, de Roosten 
als uit het nieuwe ‘Animalipark’. 
 

 
 

Omdat de verkeersproblematiek bij het verplaatsen 
van een voetbalclub met ca. 950 leden waarschijnlijk 
een belangrijk aspect gaat worden zal er nauw 
worden samengewerkt met de bestaande Werkgroep 
Verkeersveiligheid. Een eerste overleg met de 
gemeente is gepland op 31 oktober.  
 
Een delegatie van Werkgroep Heihoef zal deelnemen 
aan de gemeentelijke klankbordgroep die zich 
specifiek met de inrichting van een nieuwe P&R op 
het huidige RPC  terrein gaat bezighouden.  
Zij zullen u over de komende ontwikkelingen graag op 
de hoogte houden.   
 

Nieuwe wijkbewoners verwacht in 2018! 

Trudo verwacht dat de oplevering van de sociale 
huurappartementen op landgoed Eikenburg voor 
een- en tweepersoonshuishoudens in het eerste 
kwartaal van 2018 kan plaatsvinden.  
 
Trudo wil graag huurders van deze Kloosterlofts die 
niet alleen de kwaliteiten van het landgoed en het bos 
waarderen, maar die er op de een of andere manier 
ook aan willen bijdragen. Bij de tegenprestatie kan 
het bijvoorbeeld gaan om het organiseren van 
activiteiten op het terrein, een bijdrage leveren aan 
de kwaliteit en het onderhoud van het bos of als 
vrijwilliger meewerken in de moestuin of gaan 
wandelen met cliënten van Annaklooster. 

 
 

 
 
Begin november gaat een delegatie van het bestuur 
en van de werkgroep Sociale Cohesie van onze 
Bewonersvereniging kennismaken met de nieuwe 
huurders. En uiteraard gaan we daarbij op zoek naar 
mogelijkheden voor samenwerking en het 
organiseren van wijkactiviteiten.  

 

Werkgroep Kruidentuin 
De groep van 17 (!) vrijwilligers heeft weer veel 
plezier beleefd aan het werken in de kruidentuin dit 
jaar. Heeft u er ook van geplukt en genoten van de 
kruiden in uw gerecht of thee? Tot in maart 2018! 

https://eikenburg-deroosten.nl/agenda/

