Beste Buurtbewoners,
Jazeker, af en toe doen we weer eens een papieren versie. Want nog niet iedereen kent ons en heeft zich
aangemeld voor de elektronische nieuwsbrief. En we willen jullie toch graag op de hoogte houden,
daarom in deze nieuwsbrief voor jullie de volgende onderwerpen:






Even voorstellen (voor wie ons nog niet kent)
Wandelen en borrelen 6 okt
Samenvatting jaarvergadering
Toekomstbestendig tuinclubje – 17 okt start
AED oproep gebied

En wil je de nieuwsbrief voortaan in je mailbox ontvangen (ca 8 keer per jaar met leuke en nuttige info
over de buurt), meld je aan via nieuwsbrief@mooi-straten.nl en volg ons op de twitter:@mooistraten

Even voorstellen
Met Mooi Straten proberen wij (ook gewoon buurtbewoners) mooie initiatieven en ideeën op te pakken
die buurtbewoners op een leuke manier met elkaar in contact brengt, kennis laat maken met de rijke
omgeving en plannen uit te voeren die de buurt beter maken.
Mooi Straten is een stichting die ruwweg het gebied van de 4 buurtverenigingen; Bijsterveld, Sint Joris,
Papketel en ’t Zand beslaat. We doen vooral dingen die niet zo goed bij een buurtverenigingen passen of
die wat breder liggen, daarbij hebben we hebben wat meer contact met de gemeente. De projectgroep
bestaat momenteel uit: Marieke Peelen, Laura van Overbeek, Jan-Willem dan de Noort, Paul Henst,
Wiljan Rooijakkers, Nick Weijers en de website wordt beheerd door Kees Beekmans.
Meer weten? Zie ook onze webiste: www.mooi-straten.nl Daar staan onze projecten en kun je al onze
nieuwsbrieven nalezen.

Wandelen en borrelen op 6 okt
Vorig jaar organiseerden we al een leuke cultuur-historische fietstocht door onze buurt. En dit jaar gaan
we gaan we op zondag 6 oktober wandelen met Leon Vingerhoeds in het gebied rondom het cafe
Vingerhoeds. Want ook hier zijn vele mooie verhalen over te horen.
Mooi Straten nodigt jullie van harte uit voor deze koffie, wandeling en aansluitende barbecue.
Alle buurtgenoten zijn van harte welkom! Vaste bezoekers van onze activiteiten, maar ook
buurtbewoners die minder vaak of nog nooit gekomen zijn. Een bezoekje lijkt ons namelijk zeer de
moeite waard en we hechten veel waarde aan het nog beter leren kennen van elkaar binnen onze buurt.
Graag rekenen we dus op uw komst. Wel graag even reserveren (zodat we kunnen inschatten met hoe
velen we zijn). Reserveren kan tot woe 2 oktober door een mailtje te sturen naar info@mooi-straten.nl
met de namen van de mensen die je wilt opgeven.
Onze planning:
- Koffie met ontvangst bij cafe Vingerhoeds tussen 13.00uur
- Start wandeling met Leon Vingerhoeds om 14.00uur (niet al te ver, maar door de verhalen zijn we
wel een poosje onderweg)
- Borrel en afsluitende barbecue bij cafe Vingerhoeds vanaf ca. 15.30/16.00uur.
Mocht het weer wat tegenvallen dan kunnen we ook binnen terecht, het gaat dus zeker door. Graag tot
zondag 6 Oktober, leuk als jullie erbij zijn!
z.o.z.

Jaarvergadering
In juni was onze jaarvergadering. Het moment om te laten zien wat we het afgelopen jaar hebben kunnen
doen en wat we het komende jaar willen gaan doen. Maar ook het moment om in gesprek te gaan met
de buurtbewoners om te kijken wat er speelt en waar Mooi Straten kan bijdragen. O.a andere kwamen
ter sprake: de Japanse Duizendknoop, de bloemenbermen en de opschoondag. Lees het allemaal na in
het verslag op: http://www.mooi-straten.nl/nieuwsbrief-archief.html

Toekomstbestendig tuinerenclubje – 17 okt start
Ben je vaak lekker bezig in je tuin en hou je van een
biodiverse omgeving? Zou je graag willen weten hoe je
bepaalde plaagdieren op een milieuvriendelijke manier
de baas kunt blijven? Wat je allemaal wel en niet kunt
eten uit eigen tuin of hoe je je oogst zo kunt verwerken
dat er niets weggegooid hoeft te worden? Ideeën
uitwisselen over composteren, inmaken, vlinders lokken,
luizen aanpakken, bijen huisvesten, moestuinieren of
recepten uitwisselen of zaden of stekjes of…
En misschien zelfs nadenken hoe je ook stukjes in de
buurt kunt meenemen zodat je mooier en diverser
worden.
Ook helemaal jouw ding? Graag willen we jullie uitnodigen samen te komen om hierover ideeën uit te
wisselen. Op basis daarvan willen we met enige regelmaat bijeen komen om van elkaar te leren en ideeën
op te doen.
Marieke en Hester nodigen je van harte uit op woensdag 17 oktober om 19:30 op Straten 13B.
Kun je er dan niet bij zijn maar wil je wel op de hoogte blijven? Stuur een berichtje naar biodivers@mooistraten.nl

AED update
Mede dankzij Mooi Straten hebben we verschillende AED apparaten (automatische defibrillator) in ons
gebied. HartslagNu, het landelijk oproepsysteem, is op dit moment zo ingericht dat burgerhulpverleners
binnen een straal van 750 meter van het slachtoffer worden opgeroepen. In de buitengebieden van
Nederland is het wenselijk om deze straal te vergroten. We hebben deze wens uitgesproken bij
HartslagNu. Door hen wordt naar verbetering gezocht van de huidige alarmering, zij verwachten dat eind
september het onderzoek is afgerond.
Als u al een reanimatietraining gevolgd heeft, kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener via
HartslagNu.nl. Mocht er zich een noodgeval in uw buurt voordoen dan kunt u daarvoor opgeroepen
worden. Op die website kunt u ook beschikbare AEDs opzoeken. In mei 2020 wordt er vanuit Mooi
Straten weer een AED training georganiseerd.

Meedoen, ideeën of tips? Laat het ons weten via info@mooi-straten.nl

✿

We zoeken nog een droge stalling voor onze tandemasser met oa de feesttent. Wie heeft er
een overdekte ruimte beschikbaar van ca 1,8x3,5m? Vergoeding in overleg.

✿

✿

Volgend jaar voorjaar gaan we ook weer aan de gang voor bloeiende bermen en tuinen. Er
komt weer bloemenzaad en waar nodig: hulp om stukjes te frezen voor het inzaaien.
Houd de nieuwsbrieven in de gaten!

✿
z.o.z.

Straten Kermis!
Rabobank ClubSupport
Breng uw stem uit en steun het verenigingsleven!
Rabobank Regio Eindhoven incl. Het Groene Woud Zuid draagt het
verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de
Rabobank ClubSupport speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank
Regio Eindhoven stelt zelfs in 2019 € 400.000,- beschikbaar! Ook Straten Kermis
doet hieraan mee!
Stemmen
Van 27 September t/m 11 Oktober 2019 mogen leden van Rabobank Regio
Eindhoven 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal een
op dezelfde club of doel. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt
bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 400.000,- te delen door het
aantal uitgebrachte stemmen. Wij, Straten Kermis ontvangen het aantal op ons
uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.
Oproep aan alle leden
Het is voor Straten Kermis belangrijk om deze actie onder de aandacht te
brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Vorig jaar bracht dit ruim 350
Euro op en dat hebben wij besteed aan een mooiere draaimolen, klimtoren en
eendjes vangen attractie. Dit heeft duidelijk bijgedragen aan een groot succes.
We waren op 08 September weer terug op de oude gildewei aan de Bollen, in
nauwe samenwerking met de nieuwe eigenaar Mart Habraken, in combinatie
met mooi weer, een groot succes!
Het zou fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden stemmen geven aan Straten Kermis
tijdens de Rabobank ClubSupport van Rabobank Regio Eindhoven Meer informatie over
de Rabo ClubSupport kunt u vinden op

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/regio-eindhoven/rabo-clubsupport-vanstart/
Bedankt voor uw steun!

Rabobank

Het Groene Woud Zuid

