
 

 

           Nieuwsbrief 

 

Op 29 november zijn wij diep getroffen door het plotseling overlijden 

van onze voorzitter 

HENK STEGEMAN 

Wij verliezen in Henk een zeer gewaardeerde en enthousiaste persoon 

die zijn voorzitterschap met veel plezier en toewijding uitvoerde. 

Voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang 

van onze vereniging heeft gedaan 

zullen wij hem steeds met grote dankbaarheid gedenken. 

 

 
Tja..het is een vreemd jaar geweest. 
Vanaf Maart zijn wij gesloten vanwege de corona en activiteiten zijn gestopt. 
Heel triest allemaal want juist de verbondenheid is een belangrijke factor in ons bestaan. En we moeten 
vrezen dat dit nog wel een tijd zal duren. 
Door de maatregelen konden de uitgifte van ons boekje en de Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering niet 
doorgaan 
En deze ledenvergadering was natuurlijk erg belangrijk  in verband met het voortbestaan op onze 
vertrouwde plek op de Zichtstede. 
Maar ja..we hadden eigenlijk maar twee keuzes in deze: enerzijds sluiten of kiezen voor samenwerking 
kiezen in een ander gebouw bij een andere vereniging. De Gemeente liet ons geen andere keuze ondanks 
alle acties die wij hebben ondernomen zoals met 20 leden naar het stadhuis te gaan en aandacht in de 
media. 
Na 3 jaar van onderhandelen met CVO/REGIO ‘72 was het niet mogelijk de samenwerking aan te gaan. 
Wij moesten dan zelfs activiteiten inleveren..iets wat wij natuurlijk niet doen. 
Ook moesten wij dan onze zaal delen met CVO wat zou kunnen leiden tot problemen met het uitvoeren 
van al onze activiteiten. Kortom daar was geen plek voor ons. 
Begin van dit jaar bood Triton ons een oplossing aan. Dit gebouw is gevestigd aan de Jasmijnstraat 36  en 
ligt in de wijk Heggerenk. 
Natuurlijk is dit in een andere wijk maar onze naam blijft  bestaan en het gebouw ligt niet zo ver 
verwijderd vanaf  onze eigen wijk. 
Wij krijgen daar een eigen zaal ter beschikking omdat zij al hun activiteiten naar een andere zaal hebben 
verplaatst. 



Dus houden wij onze eigen identiteit en gezelligheid om al onze activiteiten te blijven organiseren. Er zal 
voor de Jeu de Boules  een nieuwe baan worden aangelegd. Ook zullen er meer parkeerplaatsen 
aangelegd gaan worden. 
En natuurlijk zal het wennen zijn om ons vertrouwde gebouw te moeten verlaten maar het kan niet 
anders omdat ons gebouw helaas aan het einde van zijn bestaan zit. Wij zitten er immers al 7 jaar!! 
langer  dan de bedoeling was en de slijtage begint al aardig  zichtbaar te worden. 
Maar we zijn er nog lang niet. Er moet een flinke verbouwing plaatsvinden van Triton om het gebouw 
aan alle eisen van deze tijd te laten voldoen. Ook moeten de behoorlijke verbouwingskosten nog 
goedgekeurd worden door de Gemeente. Wij zijn bezig fondsen te werven  om het kostenplaatje naar 
beneden te krijgen. 
Als bestuur vonden wij het geen gemakkelijke beslissing om onze plek aan de Zichtstede te gaan verlaten 
maar de samenwerking met Triton ziet er goed uit. Wij krijgen alle medewerking om ons “”eigen 
stekkie”” weer opnieuw op te bouwen en in de wijk Heggerenk wonen  veel mensen die zitten te 
springen om meer activiteiten.  
En die kunnen wij dan samen  met Koppel-Swoe tot een bruisend nieuw centrum realiseren!! 
Wij hopen dan ook dat al onze leden mee zullen gaan naar deze nieuwe plek en onze plek aan de 
Zichtstede in goede herinnering zullen moeten achterlaten. Dus laat u zien. Wij gaan ervoor!!  
Momenteel zijn wij bezig als bestuur om de onderhandelingen met Koppel—Swoe tot een realiseerbaar 
geheel te krijgen. Er zullen nog heel wat vergaderingen nodig zijn om dat goed af te ronden. 
Zoals het er nu naar uitziet zullen de verbouwing aan Triton in Mei 2021 starten en deze zullen ongeveer 
4 maanden duren. Daarna zal onze verhuizing plaatsvinden en zal het gebouw aan de Zichtstede worden 
afgebroken. Da’s effe slikken …..maar onze nieuwe toekomst gaan wij met groot vertrouwen tegemoet! 
Oh ja...hier alvast een kleine kennismaking met onze nieuwe zaal. Deze zal ook worden aangepast  om 

ruimte te maken voor ons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk zal het een hele klus worden om dit allemaal te realiseren. Alleen de bestuursleden kunnen 

dat  niet doen. Bij deze kunnen onze leden met zelfwerkzaamheid de kosten verbouwing  aanzienlijk 

verlagen.  

Wij vragen dan ook jullie hulp om het samen te volbrengen. 

Onder aan deze brief vind u de uitleg hierover. 

 



 

VERZOEKJE 

Omdat de huidige communicatie steeds vaker via de media (facebook-Twitter) of via de E-mail 

worden gedaan vragen wij u—als lid—uw E-mail adres door te geven zodat wij u op de hoogte kunnen 

houden over het “”wel en wee”” van onze Wijkvereniging. 

Vanzelfsprekend zullen deze gegevens vertrouwelijk zijn bij ons! 

U kunt dit doorgeven aan : info@wijkvereniging-oosterhof.nl 

Alvast onze hartelijk dank voor de medewerking. 

 

 

 

 

 

 

JA ...wij willen het bestuur helpen om de verbouwing/herinrichting 

van onze nieuwe plek te realiseren. Te denken aan hulp bij verhuizing, 

leegmaken oude gebouw en werkzaamheden bij Triton zoals sloopwerkzaamheden, schilderen, 

herinrichting. 

 

U kunt zich aanmelden door middel van invullen onderstaande strook en deze in te leveren op de 

Oldehofstede 1  

Ook kunt u zich opgeven per mail : info@wijkvereniging-oosterhof.nl  

of via het telefoonnummer 0578 576658 van Boudewijn Hubèr. 

 

Naam:                                                   

Adres:   

Tel.nr: 

 

E-mail adres:  

 

Ik kan :  overdags / ‘s avonds / weekend /  

Ik kan hulp geven als:  

 

*deze gegevens zullen als vertrouwelijk behandeld worden. 

Met dank namens het bestuur: 

Boudewijn Hubèr, secretaris. 

 

Met de beste wensen en in goede gezondheid 

voor 2021. 

Hopenlijk zullen wij uiteindelijk in het nieuwe 

Jaar onze aktiviteiten weer kunnen starten!! 

En..het belangrijkst..dat wij ons 35 jubileum kunnen vieren!! 


