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Sociale cohesie eigen dorp
vraagt actieve bewoners
Sociale cohesie eigen dorp vraagt actieve inzet bewoners.
Zelf activiteiten ontwikkelen, gericht zijn op de integratie van sociale
netwerken. Zo kunnen bewoners bijdragen aan het behouden en
versterken van sociale cohesie. Dit is een van de belangrijkste
conclusies uit onderzoek dat de wetenschaps- winkel van Wageningen
UR (University & Research centre) deed naar de leefbaarheid in het
Brabantse dorp Nederwetten.
Op grond van literatuurstudie,
interviews, observaties en een
enquête komt de wetenschapswinkel met een aantal aanbevelingen. Kern hiervan is dat de
bewoners van Nederwetten zich actief
moeten (blijven) inspannen en
deelnemen aan het dorpsleven als zij
de sociale cohesie willen behouden.
Direct na de afronding van de
enquête zijn er vier projecten gestart.
Twee leden van de denktank zijn
gestart met respectievelijk onderzoek
naar het verbeteren van het openbaar
vervoer en het inrichten van een
boodschappen dienst. Over het
resultaat berichten wij in de volgende
nieuwsbrief.

Nederwettense bibliotheek
Een van de ideeën die naar aanleiding
van het onderzoek naar voren is
gebracht is om aan bewoners in
Nederwetten te vragen om boeken
die men toch niet meer leest gratis ter
beschikking te stellen. Deze worden in
een kast gezet in “de Koppelaar”. Alle
bewoners uit het dorp kunnen deze
boeken lenen en het liefst daarvoor
zelf ook weer een boek terugplaatsen.

REDACTIE GEZOCHT!
Wij zoeken redactieleden die samen
met ons deze nieuwsbrief inhoud
willen geven. Heb je interesse neem
dan contact op met Wendy Renders.
040-2843055

OPROEP VOOR COPY

In de vergaderruimte van “de
Koppelaar” wordt een kast geplaatst
met een aantal boeken die inmiddels
al verzameld zijn.
Op zaterdag 1 juni tussen 11.00 uur
en 13.00 uur wordt de “bieb”
geopend en kunnen bewoners uit
Nederwetten boeken komen lenen en
uitlenen.
Spelregels
 Boeken halen en brengen
kan gedurende de
openingstijden van de St.
Jozef school.
 Boeken moeten wel in
redelijke staat verkeren.
 Bij het lenen het logboek
invullen voor o.a. vragen,
opmerkingen of suggesties
 .Leen je een boek, zet er een
ander boek voor terug
Wij rekenen op veel enthousiaste
lezers!!!
Voor vragen kun je terecht bij:
Piet van Genugten en Leo Evers.

 Heb je als vereniging iets
leuks te melden?
 Wil je publiciteit geven aan
een activiteit?
 Heb je een vraag voor de
inwoners van Nederwetten?
We willen dit jaar nog twee keer een
nieuwsbrief uitbrengen.
Laat even iets van je horen via
info@nederwetten.org

• Sociale cohesie in Nederwetten
• Column Jan Friso Groote
• Vrijetijdsbesteding april en mei
• Start kookclub op 1 mei
• Bibliotheek terug in Nederwetten

Mag ik me even voorstellen?
De tijd vliegt voorbij. Ik ben al bijna
10 jaar lid van de dorpsraad. En of
het de moeite waard geweest is?
De dorpsraad heeft op veel punten
verschil gemaakt. Veel van de
verbeteringen in de afgelopen 10
jaar zouden zonder dorpsraad niet
gerealiseerd zijn. Het klapstuk is
natuurlijk de brug over de Dommel,
maar daarover moeten we pas
juichen als die er echt is.
En is de dorpsraad de komende
jaren nog nodig? Ik denk het wel.
De school is niet uit de gevaren zone, er dreigen bezuinigingen op
verenigingen en er is een plan voor
een vierbaansweg ten noorden van
Nederwetten die als het slecht
uitpakt de Hoekstraat nog kan
kruisen.
Waar ik me zorgen over maak is of
er wel genoeg belangstelling bestaat
voor de nieuwe dorpsraad.
Bij te weinig belangstelling heft de
gemeente de dorpsraad op.
En dat zou heel jammer zijn.

De Dorpsraad ……iets voor u?
Praat mee, doe mee!

De Dorpsraad zoekt nieuwe leden.
Meer weten?
Neem contact op met
Jan Friso Groote
Tel: 040-2845414
info@Nederwetten.org

Zoek je vrijetijdsbesteding?!
Ga mee fietsen! Op zaterdag 20
april & 25 mei zijn fietstochten
gepland over een afstand van 30
km.
Natuurlijk is er ook een stop waar we
gezellig een kop koffie kunnen drinken
(eigen rekening). Op 20 april heeft
Geert Beuving een tocht uitgezet naar
St. Oedenrode. In mei voert de tocht
door het Brabantse land naar Mariahout
(uitgezet door Els Vanhees). Na deze
eerste twee tochten zal er eind mei een
evaluatie plaatsvinden. Iedereen, van
jong tot oud, alleen of met groep is
welkom. Opgeven is niet nodig, er zijn
geen kosten aan verbonden!! Kom om
09.30 uur met fiets en goede zin naar
de Koppelaar. We vertrekken stipt op
tijd. Nadere informatie is te verkrijgen
bij Ben van de Biggelaar (283 7230).

Ga mee wandelen in de natuur op
zondag 21 april.
De tocht loopt buiten de doorgaande
wegen in de directe omgeving van
Nederwetten. We vertrekken om 8.30
uur bij de kerk in Nederwetten. Om
zoveel mogelijk te kunnen genieten
van de vogels en dieren is het meenemen van huisdieren niet mogelijk.
We bewandelen ook onverharde
paden dus goede schoenen is een
must. De wandeltocht die Wim van
Ruiten en Marcel van Leest hebben
uitgezet zal ongeveer 12 km lang zijn
en ca. 2.5 uur duren. Tot zondag!

Kookclub Nederwetten 1 mei van start
Iedere eerste woensdag van de
maand gaan wij koken voor
alleenstaande 65 plussers. Woensdag
1 mei zal de eerste keer zijn. In het
dorpshuis worden de eerste gasten
om 12.00 uur verwacht. Zij krijgen
een lekkere 3 gangen maaltijd en ter
afsluiting nog een kopje koffie of
thee. De kosten bedragen € 6,- p.p..

Wij hopen dat onze gasten dit als een
gezellig maandelijks ritueel zullen
gaan zien, waarbij naast het samen
eten ook het onderlinge contact heel
belangrijk is. Voor meer inlichtingen
kunt u bellen met Corrie Beuving tel.
2417105 of met Mieke Willems tel.
2839067.

