
NIEUWSBRIEF 2018 

 

Beste bewoner van Boxtel Oost, 

 

Aan het einde van het jaar willen we u laten weten hoe het de 
ZorgSamenBuurt is vergaan in 2018. 

We hebben minder telefoontjes met een hulpvraag gekregen dit jaar, 
maar hebben toch de volgende hulp verleend: 

-vervoer naar het ziekenhuis 

-kleine reparatieklusjes bij een mevrouw 

-hulp in de tuin 

-hulp bij het tillen van een kind bij moeder met rugklachten 

Begin dit jaar zijn we een koffieochtend gestart in de Rots. Dit vindt 
plaats op de eerste dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur. De 
eerste keer was dit natuurlijk goed bezocht (25 personen), verder komen 
er 5-15 bezoekers. Dit is niet erg veel, maar degenen die komen vinden 
het erg gezellig. Dus we gaan voorlopig door met de ochtenden. In 
januari van het nieuwe jaar vindt deze plaats op 8 januari en in maart op 
12 maart (5 maart carnaval). Wij nodigen u van harte uit voor “Koffie 
met een Praatje”.  

In een deel van de Puccinistraat bestond al een koffieochtend. Deze lijkt 
een beetje dood te bloeden. We willen bij de bewoners vragen of er een 
behoefte is aan een andere gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Ook wordt er op donderdag in de oneven weken een fietstocht 
georganiseerd. Henk Spooren zet deze tochten uit en iedereen mag zich 
hier bij aansluiten. Aanmelden is niet nodig. Vertrek stipt om 09.30 uur 
vanaf Puccinistraat 53 (poort zijkant). De eerste fietstocht in het nieuwe 
jaar is op 17 januari.  

We hebben ons gepresenteerd bij de Boxtel Oostdag en bij andere 
gelegenheden. 



Het blijkt moeilijk om continu bekendheid te geven aan onze activiteiten. 
Daarom gaan we weer proberen om iets over ZorgSamenBuurt Oost te 
vertellen in de diverse Boxtelse krantjes, maar ook u kunt mensen in uw 
omgeving wijzen op de ZSBO.  

ZorgSamenBuurt Oost wenst iedereen fijne Kerstdagen en een mooi, 
maar vooral gezond 2019. 

 

 


