Uitnodiging
Open Dag

Kom 9 oktober en ontmoet je

BijBomans

BijBomans houdt een feestelijke Open Dag met
een kleine informatiemarkt.

zaterdag 9 oktober
13.00 – 16.00 uur

BijBomans, een initiatief van de wijkraad
Molenhoek, is het ontmoetingscentrum in onze
wijk. Bewoners, jong en oud, groot en klein zijn
welkom. BijBomans is dé plek in de wijk waar
bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten
en elkaar leren kennen.

buurtgenoten !

Kom op de koffie
Mozartlaan 11A

Wijkbewoners, maak tijdens de Open Dag
kennis met de actieve leden van de wijkraad!

Beste wijkbewoner
Als wijkraad hebben we de afgelopen periode
een moeilijke tijd doorgemaakt. De meeste
activiteiten en bijeenkomsten gingen niet door.
Aan het begin van de zomer hebben we elkaar
gelukkig weer in levenden lijve ontmoet in
plaats van via de computer.

De coördinatoren van de activiteiten en
de gastvrouwen van BijBomans zijn aanwezig.
Zij kunnen je over de activiteiten informeren.
Hieronder zie je wat er BijBomans te doen is.

In BijBomans zijn weer allerlei activiteiten
gestart, iedereen was er ook echt aan toe.
De wijkraad vergadert weer maandelijks en
werkgroepen zijn volop aan het werk. Nieuwe
ideeën en initiatieven borrelen op en zullen
verder vorm gaan krijgen.
De viering van het vijfjarig bestaan van
BijBomans stond feitelijk gepland in 2020 maar
werd door corona uitgesteld. Samen met
de beheercommissie wil het bestuur van
de wijkraad alsnog aandacht schenken aan het
eerste lustrum van BijBomans. We vieren dit
in de vorm van een Open Dag van BijBomans en
de wijkraad. Graag ontmoeten wij je BijBomans
op zaterdag 9 oktober!

Heb jij zelf een idee om een activiteit te starten?
Vind je het leuk om andere buurtgenoten te
ontmoeten, kom langs op 9 oktober of mail ons.

Er kan veel BijBomans behalve
borrels en commerciële activiteiten,

Jan Timmers, voorzitter wijkraad Molenhoek

www.wijkmolenhoek.nl

september 2021

uitgangspunt is: voor en door
wijkbewoners

info@wijkmolenhoek.nl

Wat is er verder te doen
tijdens de Open Dag
Speelgoedmarkt
Op het schoolplein voor en door kinderen uit
de wijk. Heb je ook speelgoed over? Wil je er
anderen blij mee maken? Laat dan je kinderen
met een kleedje en hun speelgoed naar het
schoolplein van de Troubadour komen.
Aanmelden kan tot 6 oktober via
info@wijkmolenhoek.nl

Hulpdienst Rosmalen
De hulpdienst geeft senioren die zelfstandig
wonen praktische hulp. Zij bieden bijvoorbeeld:
 Vervoer indien nodig.
 Assistentie bij het doen van boodschappen.
 Begeleiding bij het bezoek aan een arts.
De Hulpdienst is onderdeel van de Vrijwillige
Thuishulp van Farent. Wil je meer weten?
Stel vragen op de Open Dag

Werkgroep Groen
De werkgroep Groen signaleert verbeteringen
en knelpunten in het groen in de wijk. Hiervoor
overlegt de werkgroep regelmatig met de
gemeente. Daarnaast organiseert de werkgroep
elk jaar de wijkschouw en de zwerfafvaldag.
Heb je vragen over het groen in de wijk, stel ze
tijdens de Open Dag aan de werkgroepleden.

Werkgroep Infra
Stichting HartVeilig
Deze stichting wil de hele gemeente hartveilig
maken. Dat betekent in iedere buurt burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en een
AED die 24/7 inzetbaar is. Heb je interesse?
Laat je informeren op de Open Dag.

Steunpunt Mantelzorg
Zorg je langdurig voor iemand uit je omgeving
met een ziekte, psychische aandoening of
handicap? Dan ben je mantelzorger.
Bij het steunpunt kun je terecht met vragen
over:
 Hoe krijg ik tijd voor mezelf?
 Kom ik in aanmerking voor een vergoeding?
 Hoe vind ik de weg in zorgland?
Herken je deze vragen of wil je meer weten?
Kom naar de Open Dag.

Meepraten over verkeer, infrastructuur en
ruimtelijke ordening in onze wijk? Kom naar
de Open Dag en laat je informeren over
de werkgroep Verkeer.

BuurtBij
Wijkbewoners zijn aan de slag gegaan met het
thema leefbaarheid en gezelligheid.
Zij willen BuurtBijen werven,
die hieraan in hun eigen buurt
handen en voeten geven.
Houdt sociale cohesie jou ook
bezig? Ga op de Open Dag dan
zeker in gesprek met de
initiatiefnemers van de BuurtBij.

Op de hoogte blijven?

Zingen en Dementie
Als Zorg-Zangeres zingt Ien Bouwmans met
mensen met geheugen problemen of dementie.
Samen bij hen thuis zingt ze zorgvuldig
uitgezochte favoriete en persoonlijke liedjes.
Ze vertelt je er op de Open Dag meer over.

Schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief:
wijkmolenhoek.nl/nieuwsbrief
of bel: 06 412 69 168

