MAART, 2020

De Vughtse Hoeven

Welkomstwoord
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WELKOMSTWOORD
Voor u ligt de tweede versie van de

KOFFIEUURTJES

nieuwsbrief voor de Vughtse Hoeven. De
aanleiding hiervoor is de buurtbijeenkomst

ACTIEPUNTEN
NAAR AANLEIDING VAN DE

van 05-02-2020.
In deze bijeenkomst zijn een aantal punten

BIJEENKOMST DIE PLAATSVOND OP
05-02-20

besproken.
Burenhulp is hier één van. Wij willen u op

Burenhulp

de hoogte houden van de activiteiten en
gebeurtenissen die in uw wijk spelen.
In deze nieuwsbrief zullen wij de

VUGHT VOOR ELKAAR

onderwerpen van deze avond met u delen.

Indeling koffieuurtjes

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. Koffie-uurtjes zijn het meest
benoemd.
Tijdens de bijeenkomst op 05-02-2020 zijn de eerste koffie-uurtjes
opgezet. Één hiervan heeft al plaats gevonden. Deze was in buurt 3.
(zie indeling verderop in deze nieuwsbrief)
WatP Hkan
je verwachten wanneer je je aanmeldt voor een koffie-uurtje?
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Iemand in zijn buurt stelt zijn woonkamer/ keuken beschikbaar om
hier bewoners te ontvangen. Het gaat dus om koffie drinken bij uw
thuis. Hiervoor hebben we de buurt opgedeeld in 6 kleinere buurten.
(zie aangepaste indeling verderop in de nieuwsbrief). Woont u in een
van deze buurten en heeft u interesse om een koffie-uurtje bij u thuis
te laten plaats vinden? Dan kunt u zichzelf aanmelden bij Welzijn
Vught.
De eerste 3 maanden wil Welzijn Vught de koffie/ thee/ koekjes
financieren om deze activiteit te stimuleren.

Data koffie-uurtjes:
16 maart van 10:00 tot 12:00 in buurt 3
26 maart van 10:00 tot 12:00 in buurt 6

Actiepunten
Wij hebben een bijeenkomst georganiseerd op 05-02-2020. Hier zijn een aantal
onderwerpen besproken.

Burenhulp:
Naar voren is gekomen dat bewoners wel burenhulp willen verlenen maar dat zij
niet goed weten hoe zij dit het best kunnen doen.
Uitleg is gegeven over de website Vught Voor Elkaar. Dit is een website waar je
zowel vraag als aanbod op kan plaatsen. Je kan op deze website zelf beslissen wie
of met welke hulpvraag je wil helpen.
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Een ander idee was om te werken met contactpersonen in de buurt. Dit zou iemand
kunnen zijn waar je je hulpvraag of aanbod aanmeldt en deze persoon gaat dan
kijken of hij vraag en aanbod in zijn buurt kan matchen.

Koffieuurtjes:
In de vorige nieuwsbrief vroegen we of er mensen waren die hun huis beschikbaar
wilden stellen voor een koffieuurtje.
Hier zijn een aantal aanmeldingen voor binnengekomen.
Het eerste koffieuurtje heeft plaats gevonden op 12-02-2020 in buurt 3. In buurt 4
en 6 zijn we het koffieuurtje aan het plannen.
We hopen dat er vanuit de andere buurten nog aanmeldingen komen.
Wanneer er behoefte is tijdens een koffieuurtje zal Welzijn Vught helpen met de
organisatie ervan. Wij willen u bijpraten over Vught Voor Elkaar en over
contactpersonen in de buurt.

Activiteiten:
Er wordt nagedacht over het realiseren van een pluktuin. Een aantal
buurtbewoners wilden hier initiatiefnemer in zijn. Nadere informatie volgt later.
De activiteiten app, dit is een groepswhatsapp voor alle bewoners van de Vughtse
Hoeven. In deze app worden activiteiten aangekondigd.
Wilt u zich aanmelden voor deze groepswhatsapp dan kunt u een berichtje sturen
met uw gegevens naar het nummer: 06-33655942.

Burenhulp
Burenhulp is bedoeld voor mensen die een vraag hebben én voor mensen die iets
willen doen voor een andere buur.
U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:
boodschappen doen
vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis of specialist
samen een stukje wandelen
medicijnen halen
PHOTO BY MARTIN
voorlezen

R. SMITH

hond uitlaten
gezelschap bieden aan mensen die eenzaam zijn
(kleine) klusjes in en om het huis (lamp vervangen, struik verwijderen)
Bij burenhulp hoeft u niet alleen te denken aan uw directe buren. Burenhulp is
eigenlijk iemand uit de eigen straat of buurt een handje helpen, of door iemand
geholpen worden.

Tegenwoordig is het contact met de buren minder dan vroeger. Weet u wie er
een halve straat verder woont? Gaat u nog weleens bij uw buurvrouw op de
koffie? Weet u bij wie u moet zijn als u eens naar buiten wilt, maar dit
niet meer alleen kunt?
Burenhulp wil op een eigentijdse manier een steentje bijdragen.

Dit kan ook door een contactpersoon in de wijk. Dit is meer persoonlijk.
Het zou dan betekenen dat u met uw vraag naar deze persoon gaat en deze
persoon zal dan uw vraag koppelen aan iemand die heeft aangegeven te willen
helpen. Wilt u een contactpersoon daarvoor zijn? Meldt u zich dan bij Welzijn
Vught, Frank Mulkens frankmulkens@welzijnvught.nl of 06-21101698.
Wanneer u hulp nodig heeft is er altijd wel iemand die u hierbij wil helpen.
Burenhulp zorgt er ook voor dat u zich betrokken voelt,u oog voor elkaar en de
buurt krijgt en u contacten in de buurt opbouwt.

Vught Voor Elkaar
Vught Voor Elkaar is een website waar je vraag en aanbod in kan
plaatsen.
Heeft u een hulpvraag, dan kunt u ervoor kiezen dit op Vught voor
elkaar te plaatsen. Hier kan een buurtbewoner op reageren zo wordt
burenhulp bevordert.
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, wanneer dit niet
lukt, kunt u contact opnemen met Welzijn Vught. Wij helpen u graag.
Wij willen Vught Voor Elkaar graag onder uw aandacht brengen omdat
wij vraag en aanbod willen matchen.

https://www.vughtvoorelkaar.nl/

Indeling de Vughtse Hoeven
Koffieuurtjes
We hebben de buurt in de volgende sub-buurten opgedeeld:
Buurt 1:
·
Vaarvonder
·
Hopakker
·
Turfveld
·
Grote Bogert
Buurt 2:
·
Driesedam
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·
Kalverdam
·
Langedam
·
Druivenkas
·
Den Dries
·
Mastdammenhoeve
.
Achter 't schop
.
Biezenwei
.
Biezendam
Buurt 3:
·
Boekweithoeve
·
Kempkeshoeve
·
Klaverhoeve
·
Veldhoeve
·
Zuringhoeve
·
Haverhoeve
·
Lopensehoeve
·
Capellebosdreef
·
Heideveldhoeve
.
Kleine weidehoeve

Vragen of wilt u zich aanmelden?
Bel of mail: 073-6565350
frankmulkens@welzijnvught.nl

Buurt 4:
·
Boterbloemstraat
·
Ganzeriksingel
·
Ereprijsstraat
·
Weegbreestraat
·
Scheerlingstraat
·
Haagwinde
·
Koningsvaren
·
Klaproosstraat
.
Korenbloemstraat
Buurt 5:
·
Walstrostraat
·
Wederiksingel
·
Madeliefstraat
·
Dovenetelstraat
·
Havikskruidstraat
·
Hondsdrafstraat
Buurt 6:
·
Klimopstraat
·
Zevenbladstraat
·
Kamillestraat
·
Ranonkelstraat
·
Reigersbekstraat
·
Wolfsmelkstraat
·
Witte Muntstraat

