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en ook is er een rommelmarkt ten bate van
ons project in Tànzania. Dat laatste wordt
eveneens samen met werkgroepen uit de
wijk gedaan.

Programma í3 september

1 0.30 uur: gezamenliike oecumenisch
viering in de tent door de parochie
Woensel-Oost, de Reformatorische Ge_
meente Woensel-Oost (Morgenster), de
Reformatorische Gemeente Nuenen, de
parochie Woensel-Zuid en Eckartdal,
voorgangers: pastorA. v. Beers,
ds. H. Hessels, dhr. p.v. Kampen en
pastor. W. v.d. Wouw;
koren: Thomaskoor en koor Eckartdal

12.00 - 14.00 uur: kennismaking. Rondleiding voor wijkbewoners door be_
woners;

. video-presentatie'Zin in zorg,;. workshop over de plaats van de mens
met een verstandelijke handicap in de
geloofsgemeenschap naar aanleiding
van de videoÍilm 'Meer dan je denkt,;. huifkartocht voor kinderen en
hun ouders;

. springkussen en midget-golf voor
kinderen;

. informatiestand;

. lunchmogelijkheden.

14.00 - 16.30 uur: optreden, crea_doe_
markt en rommelmarkt
. Optredens door een van de Woenselse

koren, jongerenkoor, mondharmonica-
groep van senioren en gilde uit Nuenen,
Drumband van Eckartdal, kinderzang_
groep WoenselZuid;

. crea-doe-markt voor en door wijkbewo_
ners en bewoners;

. personeel en vrljwilligers van Eckartdal. rommelmarkt m.m.v. de werkgroepen
ontwikkelingssamenwerking uit de wijk
en commissie Tanzania van Eckartdal

Het spreekt vanzelf dat ook Íamille, perso_
neel en vrijwilllgers van harte welkom zijn
op deze dag, die wordt gehouden in en
rond de tent op de Grote Brink.

Voor nadere informatie:
Ontspanning Eckartdal.

Werner van de Wouw,
geestelijk verzorger
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Jubleumviering met de wijk

Op 13 september vierden we het 60-jarig
ubileum met de wijk.

l-let thema van de dag was 'Van bewoner
tot naaste buur'. Hiermee werd inge-
sprongen op de ontwikkelingen, dat

kerken. Een vijftal voorgangers van de r.k.
en reformatorische kerken van Woensel-
Oost, de r.k. kerk van Woensel-Zuid en de
ReÍormatorische kerk van Nuenen leidden
de viering. Het Thomaskoor van Woensel-
Oost en het bewonerskoor van Eckartdal

::l

steeds meer bewoners van Eckartdal naar
:e wijk verhuizen en daarmee buur wor-
:en van de wijkbewoners.
le dag werd begonnen met een geza-
-enlilke vierlng van Eckartdal met de wijk-

luisterden de viering muzikaal op.
Zo werd concreet gemaakt. dat bewoners
met hun mogelijkheden ook van betekenis
kunnen zijn voor wijkbewoners. Zo'n 5OO

mensen woonden de viering in de tenï bil.

Na de viering werd door de
gezamenlijke kerken aan
Eckartd al ee n m oe rbe iboo m
aangeboden. Een boom die
staat voor vriendschap en
geluk. De boom werd ge-
planl achter het Koetshuis
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