
Een nieuw jaar, een nieuw logo
Het is 2021 en ondanks dat er een pandemie gaande is, is de buurtvereniging zeer actief. Eind 2020 
hebben we een sprintje getrokken, wat jullie hopelijk niet ontgaan is. Onze eerste nieuwsbrief is verspreid en daar zijn vele 
positieve reacties op gekomen. Daarna hebben we een wedstrijd gehouden voor een nieuw logo. Het winnende logo hebben 
we vervolgens al vele malen ingezet op onze publicaties. Ook is het logo op allerlei reclame-uitingen te zien bij alles waar we bij 
betrokken zijn. Niet te missen dus! We zijn er dan ook erg blij mee. 
De opgehaalde wensen van de hartendames en de oliebollenactie zijn te zien geweest aan de lantaarnpalen van de Muzenlaan. 
En deze wensen hebben aan de wieg gestaan van onze plannen voor 2021. 

Tijdens onze eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) begin februari hebben we onze leden al over deze plannen geïnfor-
meerd. Uiteraard lees je hier ook meer over in deze nieuwsbrief. Maar vergeet ook niet af en toe onze website
www.oudegracht-west.nl te checken voor nieuwsberichten of aankondigingen tussendoor.

We hebben ondanks de coronabeperkingen een leuk en divers programma neergezet, dus we hopen je bij een van onze
activiteiten terug te zien. Wil je zelf graag eens een activiteit organiseren of wil je meehelpen met de reeds geplande activitei-
ten, laat het ons dan vooral weten. We komen echt handen tekort.

Activiteitenkalender 2021
De volgende activiteiten hebben we voor dit jaar al op onze kalender gezet. Zet ze dus ook in je eigen agenda. 
We zien je graag!

26 maart Online Quizshow
3 april Paaseieren zoeken (corona-proof)
24 april Opruim dag
25 september Het gigagrote Oude Gracht buurtfeest
29/30 oktober Halloween

We hebben nog meer ideeën voor activiteiten. Zodra deze het levenslicht zien, brengen we je uiteraard op de hoogte. 
Houd de site dus in de gaten!

Online QuizShow 26 maart 2021, schrijf je in!
Ben jij de slimste mens van de Oude Gracht West? Ben jij die “know-it-all”? Of ben je met je eigen gezin wel de 
briljantste van de buurt?
Op 26 maart 2021 gaan we het testen, want we gaan een online pubquiz organiseren. Je kan meedoen in je eentje, met zijn 
tweeën of met een groep. Je hebt een smartphone of tablet nodig en een apparaat om de live-uitzending op te kunnen
bekijken, zoals een tablet, laptop, of Chromecastapparaat.

Hoe doe je mee? 1 deelname kost € 2,75 en je schrijft je in op de website: www.oudegracht-west.nl/quiz
Als je lid bent van de vereniging krijg je 1 deelname gratis. Wil je samen op de bank tegen de rest, maar ook tegen elkaar 
strijden? Dat kan, maar dan moet je wel meerdere keren inschrijven. 
Naast de eer van de titel “slimste van de buurt” zijn er natuurlijk ook leuke prijzen te verdienen. 
Dus zien we jou op vrijdag 26 maart a.s.?

Pasen
Voor kinderen tot en met 12 jaar willen we een leuke paasactiviteit organiseren op zaterdag 3 april 2021. 
Dit doen we uiteraard coronaproof!
Bij interesse vragen we je om in te schrijven, zodat we weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten en 
waar jullie wonen in de wijk. Zo kunnen we een mooie locatie uitkiezen. 
Deelname is gratis en voor elk ingeschreven kind is er een gegarandeerde paasverrassing!
Schrijf je in op: www.oudegracht-west.nl/pasen
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25 september 2021 burendag kraamverhuur 
Het lijkt nog zo ver weg, maar september is er al sneller dan je denkt. Op 25 september 2021 willen we een giga 
groot feest organiseren bij stichting Aan de Meet. Het moet een gezellige dag worden voor jong en oud. Denk 
aan live muziek, spelletjes en activiteiten voor jong en oud, lekker eten en leuke marktkraampjes. Die kraampjes 
willen we aanbieden aan jullie als bewoners en ondernemers uit de buurt. Maak je mooie schilderijtjes of andere 
kunstvoorwerpen? Organiseer je workshops, of wil je de buurt kennis laten maken met jouw passie? Ben je ondernemer en wil 
je graag jouw diensten laten zien voor potentiële klanten in je wijk? Het is eigenlijk allemaal mogelijk. 
We bieden je een kraam aan die je naar eigen inzicht mag inrichten. We doen dit onder het motto: “huur een kraam, doneer 
een kraam”, waarbij we onze ondernemers vragen om 2 kramen te betalen, zodat we er steeds 1 gratis kunnen aanbieden aan 
onze niet-commerciële buurtgenoten.

Laat ons nu vooral vrijblijvend weten waar jij je kraam voor zou willen gebruiken. Dan weten we of er überhaupt animo voor is. 
Schrijf je dus gratis en vrijblijvend in op: www.oudegracht-west.nl/kraam

Vrijwilligers gezocht!
We komen handen te kort voor allerlei functies. We willen graag een vrijwilligerspool maken waar we een beroep 
op kunnen doen indien specifieke kunde of kracht nodig is. Denk aan: EHBO-ers tijdens activiteiten, website of 
nieuwsbrief makers, buurtpreventen, etcetera. Kijk op de website naar voorbeelden, en meld je aan!

facebook.com/groups/145035149008489/
Of zoek op “Wij wonen in de Oude Gracht”

www.oudegracht-west.nl redactie@oudegracht-west.nl

Word lid
Een vereniging zonder leden is geen vereniging. Word dus lid voor maar € 7,50 per jaar per huishouden. 
Als lid kunt u meebeslissen over de koers van de vereniging en de activiteiten en krijgt u soms leuke kortingen. 
Kijk op de website hoe u zich als lid kunt aanmelden.

Voorstellen Erika Overink (gebiedscoördinator)
Mijn naam is Erika Overink. Ik werk aan en voor onze stad als gebiedscoördinator van de gemeente 
Eindhoven. In het bijzonder voor de buurt waarin u woont. 

Ik ben namens de gemeente “de oren en de ogen in uw buurt” en geef uw en andere signalen aan de juiste mensen 
door. Dit kan gaan over verkeerssituaties, het groen, sociale problemen, ontmoeting, veiligheid, (jeugd)overlast, etcetera.
Het gaat dan om onderwerpen die voor meerdere bewoners van belang zijn. Welke kansen liggen er volgens u? En hoe kunt u 
daar zelf aan bijdragen? Ik help u graag op weg. 
U kunt me bellen op 040-238 5029 of mailen naar e.overink@eindhoven.nl 
Kijk voor het volledige verhaal op: www.oudegracht-west.nl/gebiedscoordinator

Ondernemersplatform
“Waar vind ik een betrouwbare loodgieter?” en “Kent iemand een goede klusjesman?” 
Deze vragen worden vaak gesteld. Daarom willen we graag het ondernemersplatform opzetten. 

We willen met de ondernemers eens in de zoveel tijd bij elkaar komen voor bijvoorbeeld een ondernemerslunch. Dan kun je 
netwerken en samen kijken wat je voor elkaar kunt betekenen, maar ook voor de wijk. Misschien wil je wel gezamenlijk dat ene 
gezin helpen dat het wat minder breed heeft.
Daarnaast creëren we een ondernemersregister, zodat je voor elkaar, maar ook voor de buurtbewoners makkelijk te vinden 
bent. Local for local start hier. 
Schrijf je in op: www.oudegracht-west.nl/ondernemer en we nemen contact met je op.

Hartjesactie
Sommige bewoners in onze wijk zijn op 2 februari 2021 verrast met hartjes op de ramen en een mooie spreuk voor 
de deur. Deze hartjes zijn ons aangeboden door het CKE. Helaas was door de regen de tekst soms al snel weggeregend, maar 
dat heeft geen afbreuk gedaan aan de bedoeling en uitstraling van deze actie. In deze sombere tijden kunnen we allemaal wel 
wat extra liefde en aandacht gebruiken, dus bedankt CKE!
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