Speel, beweeg, eet en ontmoet. Ben jij het binnen zitten
beu? Dan is het tijd om er op uit te gaan! Met Winterse
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Heide willen we een dag activiteiten aanbieden waarbij
wijkbewoners van alle leeftijden samen actief zijn.
Er is een uitgebreid programma met voor ieder wat wils. In
de ochtend en de middag kun je meedoen met verschillende workshops van
wereldkoken tot een echte workout. Tussendoor krijg je een echte (Halal)
winterlunch. Wedden dat je het warm krijgt? Deelname aan workshops en
lunch is gratis! Jumbo Nederlandplein is sponsor. Inschrijven op 20 februari
2019 om 9.30 uur bij de Eerdbrand. Een uitgebreid programma vindt je vanaf
4 februari op www.woenselse-heide.nl

Maandelijks (meestal de laatste maandag van de maand,
tussen 9-13 uur) wordt er een leuke, vernieuwende en
eigentijdse bijeenkomst, workshop of lezing georganiseerd
voor vrouwen vanaf 40 jaar. Jaarlijks is er ook een gezellig
uitje. Laten we samen het leven een stukje mooier maken!
Hoe? Er wordt een maandelijkse bijdrage van € 2,50 gevraagd, voor een deelname van minimaal één jaar, daarnaast een schappelijk bedrag per activiteit.
Je bent vrij om wel of niet deel te nemen aan een activiteit. De workshops
vinden op wisselende locaties plaats in Woensel-Noord. Het volledige programma voor 2019 volgt nog. Je kunt je
aanmelden bij Antoinette Vrijsen via antoinettevrijsen@telfort.nl. of bel Antoinette: 0652302067 of Wendy:
0633633186. Houd de Facebook-pagina in de gaten voor nieuwe activiteiten:
fb.me/beautifulconnectioneindhoven.

Zaterdag 9 maart van 10.00 tot 13.30 uur staan er kraakwagens voor het grof huisvuil op de
parkeerplaats bij de flats op de Vaalserbergweg. GEEN PUIN, AUTOBANDEN, WIT-EN
BRUINGOED (koelkast, diepvries, tv) CHEMISCH AFVAL OF ACCU’S.
Kringloopwinkel de Grootste Bazaar zal aanwezig zijn om te voorkomen dat nog bruikbare
spullen weg gegooid worden.
Bent u op leeftijd of ziek of kunt u zelf uw grofvuil niet komen brengen en u heeft ook niemand die u hierbij kan
helpen? Bel dan voor dinsdagavond 5 maart 18.00 uur naar 040-2424472.

Woenselse Heide is Hartveilig! Er hangen nu 4 AED’s in
de wijk dankzij alle gulle donateurs. Hartelijk dank hier-

*

voor! De AED’s hangen op: Schouwenlaan 15, Schoklandstraat 17, Meijerijlaan 11 en Grebbenberglaan 46.
Bent u burgerhulpverlener en nog niet bekend bij Mieke
Voll, wilt u dan a.u.b. contact op nemen? Dit om misverstanden bij het

*

gebruik van de AED te voorkomen: miekevoll@gmail.com
De kerstlichtshow heeft overigens €804,67 opgebracht voor de AED actie.
-

Breed Buurtoverleg Woenselse Heide is een maande-
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lijks overleg waaraan zowel bewoners als professionals
uit de buurt deelnemen. In het overleg bespreken we
signalen, vragen en klachten uit de buurt en stemmen
we acties op elkaar af. Onderwerp van gesprek zijn
bijvoorbeeld buurtactiviteiten, bewonersinitiatieven, de
herinrichting van straten of groen, het buurthuis, een taalproject of de com-
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municatie naar de buurt. Bewoners spelen daarin uiteraard een belangrijke
rol. Ook u bent welkom om aan te schuiven! Neem daartoe contact op met
Mieke Voll: miekevoll@gmail.nl of telefonisch: 040 2424472.

*
Op deze dag wordt het Henri Dunantpark omgetoverd
tot één groot, gezellig en feestelijk plein!
Een ontspannen feest voor jong en oud met veel live
muziek, workshops, spellen, een speelgoedmarkt en
demonstraties rondom de vijver. Met op het grote terras een bar, ijs en
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heerlijke hapjes uit diverse culturen
Dit buurtfeest komt tot stand door een nauwe samenwerking van diverse
professionele- en vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de wijken
Blixembosch, de Tempel, het Hool en Woenselse Heide. Zondag 23 juni

Henri Dunantpark, Rode Kruislaan. Aanvang 14.00 uur, einde 19.00 uur. Want, hoe leuk kan het zijn? Heel
Woensel Noord bij elkaar! www.woenselse-heide.nl
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