
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief voor de

Vughtse Hoeven. De aanleiding hiervoor is

de buurtbijeenkomst van 13-11-2019.

Er is een werkgroep gestart waar zowel

bewoners als vrijwilligers bij betrokken

zijn. Welzijn Vught heeft met de werkgroep

een aantal actiepunten op een rijtje gezet.

Hier willen wij u graag over inlichten en u

uitnodigen om met ons mee te denken,

zodat ook uw ideeën kunnen worden

meegenomen 
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Indeling koffieuurtjes



Tijdens de speciale buurtbijeenkomst op 13-11-2019 is er naar voren

gekomen dat bewoners van de Vughtse Hoeven behoefte hebben aan

meer sociale contacten en activiteiten. Koffieuurtjes zijn het meest

benoemd.

Welzijn Vught heeft samen met de werkgroepleden overleg gehad en

zijn we tot de conclusie gekomen dat het een mooi begin zou zijn om

de koffieuurtjes vanaf 2020 op te starten. 

Wat kan je verwachten wanneer je je aanmeld voor een koffieuurtje?

Dat iemand in zijn buurt stelt zijn woonkamer/ keuken beschikbaar

om hier bewoners te ontvangen. Hiervoor delen we de buurt op in 6

kleinere buurten, zie laatste pagina. Woont u in een van deze buurten

en heeft u interesse in een koffieuurtje? Het gaat dus om koffie

drinken bij u thuis. Dan kunt u dit in de activiteitenapp zetten of

vragen of  Welzijn Vught u hierbij wil ondersteunen.

De eerste 3 maanden wil Welzijn Vught de koffie/ thee/ koekjes

financieren om deze activiteit te stimuleren. 

 

koffieuurtjes
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Naar aanleiding van een gezellige bijeenkomst op 13 november in Huize Theresia. Waar we de

uitkomst van de enquête in de Vughtse Hoeven hebben bekeken, is er op deze avond ook meteen

een activiteitenapp in het leven geroepen. Ook is er op die avond een projectgroepje ontstaan die

gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een pluktuin. Superleuk! Er blijkt namelijk

voldoende behoefte en belangstelling te zijn om gemeenschappelijk iets te ondernemen met

mensen uit de wijk. 

Dat kan gaan om: samen wandelen, naar de bioscoop, een leesgroep, samen eten, samen

tuinieren, samen spelletjes zoals bv kolonisten van Catan, kaartspellen enz de mogelijkheden

zijn eigenlijk onbeperkt. Of misschien een soort Marktplaats app speciaal voor de Vughtse

Hoeven, diensten uitruilen, diensten aanbieden, we noemen dat ook wel burenhulp. 

Een leuk initiatief koffiedrinken bij bewoners thuis, Welzijn Vught wil de koffie/ thee/ koekjes

de eerste maanden wel financieren om dit te stimuleren. Het idee is om de wijk op te delen in

zessen en inventariseren wie zijn huis en tijd beschikbaar wil stellen voor het koffieuurtje. 

Gezamenlijk activiteiten ondernemen of samen korte projecten aangaan bevordert de

gemeenschapszin en de vitaliteit in een wijk. Doordat je elkaar beter leert kennen door samen

iets te ondernemen krijgen de mensen in de wijk een persoonlijk gezicht. Dat bevordert een

gevoel van betrokkenheid, veiligheid, positiviteit en heeft invloed op de gezondheid. Alles is met

elkaar verbonden. 

Inmiddels is er al een concrete activiteit: de wandeling in het Kappellebos en Elzenburg op

zondagochtend 12 januari o.l.v. Tom van Duuren van de stichting Markgraaf ( de boswachter).

Er zijn geen kosten aan verbonden, deze activiteit wordt betaald door Welzijn Vught. 

We verzamelen om 9.15 uur op kruispunt Elzenburgpad- Kraaiengatweg zandpaden grenzend

aan de woonwijk Haagwinde.

Tot 6 januari kun je je aanmelden d.m.v. een brief met naam en adres in de brievenbus van

Jeanne Tax, Boterbloemstraat 9, 5262DX Vught, of per mail; jeannetax@gmail.com.

Een grote behoefte die uit de enquête kwam is een gemeenschapshuis. Het heeft tijd nodig om

zaken van de grond te krijgen en als we laten zien dat we een verbonden wijk zijn waarin veel

gebeurt en samen ondernomen wordt, dan is de stap naar een toekomstig gemeenschapshuis niet

ondenkbaar. 

Heb je een idee, een verlangen of een ( hulp) vraag? stuur een Whatsappje naar Jannah van

Toren   06-33655942. 

Zij verzamelt alle vragen en suggesties. Samen met het team van Welzijn Vught zetten we alles

op een rijtje en komen er hopelijk veel nieuwe appjes bij met nieuwe activiteiten. We wensen

iedereen alvast een heel goed uiteinde en tot ziens in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,Jannah van Toren en het team van Welzijn Vught.

Actiepunten
Geschreven door Jannah van Toren
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Vught Voor Elkaar is een website waar je vraag en aanbod in kan plaatsen.

Heeft u een hulpvraag, neem als voorbeeld u wilt graag een wandeling maken

in het bos maar dit lukt u niet alleen dan kunt u ervoor kiezen dit op Vught

voor elkaar te plaatsen. Wanneer een buurtbewoner reageert kunt ervoor

kiezen samen een wandeling kan maken.

Het aanbod is voor buurtbewoners die iets voor een ander willen betekenen.

Of voor mensen die een (praktische) vraag hebben. Het fijne aan de website

van Vught Voor Elkaar is dat je zelf kan kiezen met wie en welke hulpvraag

je wil helpen.

Op het kaartje (een kaart van Vught) op de website kunt u direct zien wie u

in uw buurt kan helpen.

Aanmelden via Vught Voor Elkaar kunt u zelf doen maar wanneer dit niet

lukt, kunt u contact opnemen met Welzijn Vught. Wij helpen u graag.

https://www.vughtvoorelkaar.nl/

Vught Voor Elkaar
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UITNODIGING 

Beste bewoner,  

In uw buurt heeft Welzijn Vught, de vrijwillige wijkondersteuners Jos en Monique

Tychon en de buurtbewoners Annie Pieters en Jeanne Kaiser dit jaar een

buurtonderzoek gehouden. 

Onderwerpen waren onder andere: 

- uw ideeën en wensen voor de buurt 

- mogelijkheden tot buurthulp: hulp bieden aan de ander en hulp ontvangen, met en voor

   elkaar 

- leuke activiteiten voor ontmoeting en contact. 

 

Na deze enquête zijn er enkele buurtactiviteiten georganiseerd zoals burendag en een

wandeling. 

 

Uit deze enquête is ook gebleken dat er een aantal buurtbewoners zijn die graag iets voor

een ander willen betekenen door middel van burenhulp, bijvoorbeeld door doen van

boodschappen voor een ander, een klusje doen  of gezelschap houden.  

We willen graag met u in contact komen en met u bekijken hoe dit goed vorm kan

worden gegeven in uw straat en buurt. 

 

We nodigen u uit voor een speciale bijeenkomst, voor u en andere buurtgenoten die hun

hulp hebben aangeboden of daar graag verder over willen praten. 

Deze bijeenkomst vindt plaats op: woensdag 5 februari om 19.30 uur in Wijkpunt Visio

de Vlasborch, Vlasmeersestraat 99. 

Wij zien uit naar uw komst. 

 

Met vriendelijke groet, 

Frank Mulkens, wijkwerker Welzijn Vught 

06-21101698 

frankmulkens@welzijnvught.nl
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Indeling de Vughtse Hoeven
Koffieuurtjes 

Buurt 1:       

·         Vaarvonder

·         Hopakker

·         Turfveld

·         Grote Bogert

 

Buurt 2:

·         Driesedam

·         Kalverdam

·         Langedam

·         Druivenkas

·         Den Dries

·         Mastdammenhoeve

 

Buurt 3:

·         Boekweithoeve

·         Kempkeshoeve

·         Klaverhoeve

·         Veldhoeve

·         Zuringhoeve

·         Haverhoeve

·         Lopensehoeve

·         Capellebosdreef

·         Heideveldhoeve

 
 

Buurt 4:

·         Boterbloemstraat

·         Ganzeriksingel

·         Ereprijsstraat

·         Weegbreestraat

·         Scheerlingstraat

·         Haagwinde

·         Koningsvaren

·         Klaproosstraat

 

Buurt 5:

·         Walstrostraat

·         Wederiksingel

·         Madeliefstraat

·         Dovenetelstraat

·         Havikskruidstraat

·         Hondsdrafstraat

 

Buurt 6:

·         Klimopstraat

·         Zevenbladstraat

·         Kamillestraat

·         Ranonkelstraat

·         Reigersbekstraat

·         Wolfsmelkstraat

·         Witte Muntstraat

We hebben de buurt in de volgende sub-buurten opgedeeld:

Vragen of suggesties?

Bel of mail: 073-6565350

frankmulkens@welzijnvught.nl


