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Uitnodiging buurtbijeenkomst bij Bij Bomans 

Rosmalen, 6 november 2015 

 

 

Beste buurtbewoner, 

Bij Bomans is van start gegaan 

In de Nieuwsbrief van de Wijkraad en in de krant heeft u kunnen lezen dat het ontmoetingscentrum  

Bij Bomans in de voormalige Herman Broerenschool op 7 oktober met een open dag van start is gegaan.  

Wellicht heeft u de open dag bezocht en al kennis gemaakt met ons. Als vervolg op de open dag gaat de 

projectgroep nu bijeenkomsten organiseren voor bewoners van de Molenhoek.  

 

Uitnodiging   

De projectgroep nodigt u uit voor een bijeenkomst met bewoners van straten bij u in de nabije omgeving. Wij 

willen u dan graag nader informeren over de intenties van Bij Bomans en met u in gesprek gaan over uw eigen 

ideëen en wensen voor Bij Bomans. Vervolgens kijken we of we deze samen kunnen realiseren. Hebt u 

behoefte aan meer contacten en activiteiten in de wijk dan is dit uw kans.  

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst in Bij Bomans op  

17 november 2015, van 19.30 – 21.00 uur  

Wat wil Bij Bomans zijn?                                                                         

Het eerste doel van Bij Bomans is mogelijkheden creëren om buurtbewoners, jong en oud, bij elkaar te 

brengen door het organiseren van activiteiten die aansluiten bij hun belangstelling.  

Op de open dag van 7 oktober is bijvoorbeeld al gesproken over meer koffieochtenden, een schildergroep, 

een kaartavond, een breicafé, lees-/film-/theaterclubs, een muziek-/zanggroep, voorlichtingsbijeenkomsten 

over psychiatrie en stervensbegeleiding en het starten met een veiligheidsApp voor de buurt.  

Door elkaar beter te kennen wordt het ook gemakkelijker om buurtbewoners te ondersteunen bij de zorg voor 

een partner of andere vormen van burenhulp te bieden. Bij Bomans kan een plek in de wijk worden, waar 

wijkbewoners informatie kunnen krijgen over mogelijke hulp bij alledaagse dingen. Door het organiseren van 

ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten willen we komen tot een meer zorgzame wijk. Daarbij richten we 

ons op buurtbewoners van alle leeftijden, dus ook op jongeren.   

 

Graag zien wij u op 17 november bij Bij Bomans, Van der Leeuwstraat 2. Om parkeeroverlast te voorkomen 

verzoeken wij u te voet of met de fiets te komen. Komt u op tijd, het programma begint om 19.30 uur. 

Deze avond is niet bedoeld als een open inloopavond. Mocht u 's avonds verhinderd zijn, dan kunt u gebruik 

maken van de inloopochtend tijdens 'Koffie drinken Bij Bomans' op maandag van 10.00 tot 12.00 uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de projectgroep van Bij Bomans 

Ad Prince en Ad van Vark 


