
BERICHTEN VAN HET WIJKPLATFORM 

 

Maandagavond 18 mei kwam het Wijkplatform Brukske een half uur later dan 

gebruikelijk bij elkaar. Dat de vergadering van april niet doorging, was niet algemeen 

bekend gemaakt. Daardoor zijn er bezoekers voor niets gekomen, wat natuurlijk niet 

de bedoeling is. Voortaan zullen wijzigingen via twitter en de website doorgegeven 

worden. 

 

MFC 

De opening van het nieuwe Multifunctionele Centrum (MFC) nadert. Na de verhuizing 

van het wijkcentrum op 8 juni, zal er de volgende dag al gekookt worden. Naar wat nu 

bekend is zal de officiële opening 12 juni plaats vinden tijdens een Bridgetoernooi. 

Wijkopbouwwerker 

Mike Smits vervangt Karlijn als wijkopbouwwerker voor acht tot tien uur per week. Hij is 

al bekend met onze wijk omdat hij hier actief is geweest als jongerenwerker. Daarnaast 

werkt hij als zelfstandige in Eindhoven in de wijk Woensel. Bestaande activiteiten 

vanuit bewoners lopen vanzelf wel, denk aan voetbal en kookgroepen. Bij het opzetten 

van nieuwe activiteiten zal hij zich zo snel mogelijk overbodig maken. 

Brukske cheques 

De oude ronde bewonerscheques is nu definitief gesloten. Er was soepel omgegaan 

met de sluitingsdatum omdat straten niet goed wisten hoe zaken aangepakt moesten 

worden. Na de zomervakantie komt er een nieuwe ronde waarbij meer ruimte wordt 

gegeven voor het indienen van plannen. Hierover komt een publicatie in de INFO. 

Wijkteams 

Er was nogal wat onduidelijkheid over hoe in het Brukske een wijkteam opgezet moest 

worden omdat er al van alles is. Diverse groepen gaan nu met elkaar in gesprek om 

een klein compact ondersteunend team te vormen. 

Huiskamer 

Nu de Huiskamer in het nieuwe gebouw een andere vorm zal krijgen was het voor een 

van de meidengroepen aanleiding om met een kleine attentie te bedanken voor het 

gebruik van de huiskamer en bijdrage van het wijkplatform bij het uitstapje. Dit werd 

erg gewaardeerd en is natuurlijk in dank aanvaard. 

De eerstvolgende vergaderingen van het Wijkplatform Brukske op 15 juni en 20 juli 

zullen niet meer in de Kiosk gehouden kunnen worden, maar in het nieuwe MFC. Hou 

twitter en de website in de gaten voor de precieze tijd en plaats. 


