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

2 april 14:30 - 17:30 Hartendames Koning voor 1 Dag!
3 april Paaseieren zoeken (corona-proof)
15 april Koning voor 1 Dag Buurten Battle Kwart Finale
27 april Koningsdag / Koning voor 1 Dag
1 mei Opruimdag
12 mei 19:30-21:30 Algemene Ledenvergadering
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 dus vooral de site in de gaten!

Koningsdag / Koning voor 1 Dag !
Koningsdag vieren we dit jaar (grotendeels) online. 
Daarom doen we met onze buurt mee aan het Koning voor 1 Dag evenement van de Gemeente Eindhoven.

Dit evenement bestaat uit 3 fases waarvan de eerste nu al is begonnen!

Fase 1: Wie is jouw @Koningvoor1Dag?
Is het de buurman, die boodschappen doet voor ouderen? Het buurtpreventieteam, dat op donkere avonden de straat op gaat 
om de buurt veilig te houden? Of toch die ene moeder, die altijd leuke kinderactiviteiten organiseert? Buurtbewoners mogen 
het zeggen! Nomineer voor 3 april jouw koning.

Hoe?
Maak een liggende foto van degene die je wilt nomineren.
Zet deze foto op (je eigen) Facebook of Instagram. Schrijf er kort bij waarom deze persoon voor jou een koning is!
Zet er @koningvoor1dag, #kv1d en #oudegrachtwest bij.

Is online nomineren niks voor jou? Op 2 april zullen de Hartendames een bezoek brengen aan onze 
wijk. Je kan dan in hun te gekke kleine autootje jouw Koning nomineren! Ze zijn er op vrijdag 2 april 
tussen 14:30 en 17:30.

Fase 2: Online Buurten battle
De buurten gaan online tegen elkaar strijden! Eerst in een kwartfinale op 15 april, dan de halve finale, en op Koningsdag zelf, de 
Grote Finale. De koning van de winnende buurt wordt uitgeroepen tot de Eindhovense Koning voor 1 Dag.  
Meedoen is niet moeilijk. Je hebt alleen een computer, laptop of telefoon nodig, en elke buurtbewoner kan mee doen. Later 
krijg je meer informatie over hoe je kunt inloggen. 

Fase 3: Wilhelmus op tournee  
Op Koningsdag zelf gaat het Wilhelmus op tournee, en bezoekt ook onze buurt. Dat zijn een lakei met een 
troon, een fotograaf en een groepje muzikanten. Op dat moment krijgt iederéén de kans even Koning voor 1 
Dag te zijn. Je mag op de troon zitten, je krijgt live het Wilhelmus toegezonden, én je wordt koninklijk op de 
foto gezet door een fotograaf. Die foto kun je later downloaden. Als dát geen majestueuze traktatie is! 
Leuk detail: de rondreizende tronen worden gemaakt door tien Eindhovense basisscholen.  

We hopen er met zijn allen, ondanks corona, toch een bijzondere en feestelijke Koningsdag van te maken! 

Kijk voor meer informatie over dit Eindhovense Koningsdag event op: www.oudegracht-west.nl/koningvoor1dag
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Opruimdag zaterdag 1 mei 
Op zaterdag 1 mei 2021 organiseren we in de wijk een opruimdag. Hierbij nodigen wij iedereen van harte 
uit om deel te nemen! 
Deelnemen kan eenvoudig door je eigen paadje en straatje vrij te maken van onkruid en schoon te vegen. Heb je ook nog 
rommel staan in de tuin/schuur waar je graag vanaf wilt? Dan kun je dit op 1 mei ook kwijt in de afvalcontainer die voor deze 
actie geplaatst zal worden in de buurt van het Cassandraplein. De precieze locatie wordt nog bekend gemaakt.

Om de opruimdag nog leuker te maken komt speciaal voor de kinderen Meneer Prullenbak naar onze buurt en hij nodigt jou en 
je geliefden uit om met hem mee te doen!

Meneer Prullenbak is een heel leuk monster dat dol is op rotzooi.
Voor elk afval dat hij ontvangt, geeft hij bloemzaadjes terug. 
Deze kun je zelf in de tuin, in een bloempot of op een aangewezen stukje planten. 

Laat dus bij Meneer Prullenbak al het gevonden afval, plastic en papier achter dat in onze wijk te vinden is en plant hier 
bloemen voor terug. Zo maken we de wijk samen schoner en mooier! 
 
Wil jij je bij Meneer Prullenbak en zijn team voegen?
Schrijf je in op de website: www.oudegracht-west.nl/opruimdag 
U ontvangt als bevestiging de plaats en tijd om uw pakket op te halen en de instructies voor de buurtschoonmaak.
Tijdstip en sociale afstand zullen in acht genomen worden om de Covid-19 regels te volgen en iedereen deel te laten nemen.

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. 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
Steun je ons? Word lid voor maar € 7,50 per jaar per huishouden. Je kan dan meebeslissen over de koers van de 
vereniging en de activiteiten en krijgt u soms leuke kortingen. Kijk op de website hoe u zich kunt aanmelden.

25 september 2021 burendag kraamverhuur
Op Burendag willen we een giga groot feest organiseren bij stichting Aan de Meet. Het wordt een gezellige dag 
voor jong en oud. Live muziek, spelletjes en activiteiten, lekker eten en leuke marktkraampjes. Die kraampjes wil-
len we aanbieden aan jullie als bewoners en ondernemers uit de buurt. Maak je kunst? Organiseer je workshops, 
of wil je de buurt kennis laten maken met jouw passie? Ben je ondernemer? Het is eigenlijk allemaal mogelijk. 
We bieden je een plek aan die je naar eigen inzicht mag inrichten. Ondernemers kunnen voor een geringe prijs een 
marktkraam huren (+/- 25 euro) en anderen kunnen gratis een eigen tafel neerzetten. Laat ons nu weten waar jij je kraam voor 
zou willen gebruiken. Schrijf je gratis en vrijblijvend in op: www.oudegracht-west.nl/kraam

Ondernemersplatform
Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd, willen wij een ondernemersplatform bouwen.
We willen met de ondernemers eens in de zoveel tijd bij elkaar komen om te netwerken en samen kijken 
wat je voor elkaar kunt betekenen, maar ook voor de wijk. Daarnaast creëren we een ondernemersregister, zodat je voor
elkaar, maar ook voor de buurtbewoners makkelijk te vinden bent. Schrijf je in op: www.oudegracht-west.nl/ondernemer

Geluidswal J.F. Kennedylaan petitie
2 bewoners uit onze wijk (Natacha en Sjors) zijn een initiatief gestart om onze wijk weer een stuk leefbaarder te 
maken. Hiervoor is een petitie gemaakt die aangeboden gaat worden aan de gemeente. De buurtvereniging steunt 
hen hierin. Zij willen graag een geluidswal/heuvel realiseren naast de Kennedylaan met een dubbel doel:
1. Het verminderen van geluidsoverlast van auto’s.
2. Het maken van een buurttuin en een gemeenschappelijke ontmoetingsplek voor wijkbewoners door de wal in te richten met 
(eetbare) bloemen en planten.
Onderteken de petitie op: www.oudegracht-west.nl/petitie


