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nieuwsbrief 23 - maart 2017

Beste Eikpunters, leden en belangstellenden,
Het is weer tijd voor een nieuwsbrief. Het plan is om deze wat
vaker te laten verschijnen. Elke keer zal begonnen worden met
een klein thema, ditmaal: aarde(n). Én we starten met een
heuse nieuwe rubriek, De mensen van Eikpunt, waarin een kort
interview met een bewoner. Onderaan de nieuwsbrief vind je
de links naar onze website en facebookpagina. Mocht je nieuws
hebben voor de nieuwsbrief, stuur deze naar Miranda.

Agenda
4 maart - Rondleiding vanaf 15 uur
Voor iedereen die graag eens wil
komen kijken en ervaren hoe wij leven.
Aansluitend is er soep en een vuurtje.
Graag van tevoren opgeven in verband
met koffie/thee/soep. Een vrijwillige
bijdrage hiervoor is welkom.

5 maart - Reclaim the Seeds!
zie verderop in deze nieuwsbrief
19 maart - Zookafee

Aarde(n)
Nu de eerste bewoners alweer een jaar in Eikpunt wonen en de laatste
mensen hun intrek hebben genomen in de koopwoningen, kunnen we
zeggen dat we zijn aangeland in Eikpunt. Wat hebben we veel werk verricht! De Stilteruimte wordt binnenkort in de aarde (lees: leem) gezet,
er is een begin gemaakt met de aanleg van de bestrating, en op 5 maart
gaan we met elkaar bomen planten. We kunnen dus wel stellen dat we
bezig zijn met de aarde en met aarden:
je plek vinden, wennen aan je nieuwe
woonomgeving, aan de woongemeenschap; wennen aan elkaar. Het hoort
allemaal bij aarden. Bij het fysiek in
de weer zijn met de aarde om Eikpunt
vorm te geven is het volgende verhaal
over Grootmoeder Schildpad wel toepasselijk. Een kort scheppingsverhaal
over Aarde(n):
Maheo
In het begin woonde Maheo, de grote
geest, in de grote leegte. Er was niets te
zien, niets te voelen en niets te horen.
Hoewel Maheo niet eenzaam was vroeg
hij zich af wat zijn macht waard was
als het niet werd gebruikt. Hij schiep
een grote bak zout water. Maheo wist
dat dit water al het leven zou bevatten.
“Ik zal waterdieren maken,” zei hij. Allerlei soorten vis en zeebewoners

26 maart - ALV Wijkvereniging

zwommen in het water of bleven op de modderige bodem. Maheo proefde hoe
zout en voelde hoe fris het water was. “Ik zal wezens maken die op het water
leven.” En er waren vogels die zwommen op het wateroppervlak. In de duisternis kon Maheo horen hoe ze hun
vleugels uitspreiden en in het water spartelden. “Nu wil ik
zien wat ik gemaakt heb,” sprak Maheo. Hij zag hoe het
licht begon te veranderen van zwart naar grijs naar goud
totdat de wereld vervuld was van licht. Maheo keek en
zag hoe mooi het was om hem heen.

De mensen van Eikpunt
Leon, een van de initiatiefnemers van Eikpunt.
In Eikpunt zoekt hij het avontuur om te wonen met mensen, die een weg gaan
in persoonlijk bewustzijn. Vooral de pijler stilte en bezinning is daarin voor hem
belangrijk, maar ook het aspect van ecologie en duurzaamheid.
Een inspiratiebron voor een woon-leefgemeenschap is voor hem Auroville
in India, een ontwikkelingsproject en woongemeenschap waar spiritualiteit
centraal staat.
Leons kwaliteiten liggen in het vormen van nieuwe ideeën en het zoeken
naar verbindingen tussen mensen en instanties.
Zijn wens wat betreft Eikpunt is dat de stilte en de bezinning een levende
plek krijgen. Dat hoeft niet alleen in de vorm van meditatie te zijn. Het lijkt
Leon mooi als we af en toe iemand uitnodigen in de Stilteruimte die vanuit
zijn of haar geestelijke beleving iets komt delen. Hij vindt het belangrijk dat
er een wisselwerking ontstaat met de samenleving buiten de gemeenschap
en spreekt de hoop uit dat mensen ‘van buiten’ het gevoel krijgen dat de
woongemeenschap iets voor ze kan betekenen. Dat men ervaart dat we
‘ergens voor staan’.
Binnen vijf jaar ziet Leon hier een groene, uitnodigende wijk met inspirerende
mensen ontstaan.

Eikpunt ontvangt € 25.000 van het Oranje Fonds
Woongemeenschap Eikpunt krijgt een bijdrage van € 25.000 van het Oranje
Fonds voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes die dienst doen als
‘wijkcentrum’. In het wijkcentrum worden uiteenlopende activiteiten voor de
woongemeenschap, voor leden en voor de buurt georganiseerd.
De wijk Vossenpels is een nieuwbouwwijk in de gemeente Nijmegen. De woningen zijn allemaal in 2015/2016 opgeleverd. De wijk moet zich in sociaal opzicht
nog gaan vormen. Door de ontmoetingsruimtes van de woongemeenschap ook
open te stellen voor wijkbewoners, vormt Eikpunt een belangrijke schakel in de
verdere sociale ontwikkeling van de wijk. In de ontmoetingsruimtes kan men o.a.
terecht voor yoga, muzieklessen, koffie-ochtenden en een repair-café. Met de
bijdrage van het Oranje Fonds worden de gemeenschappelijke ruimtes verder
geschikt gemaakt voor uiteenlopend gebruik. Zo wordt de muziekkamer geïsoleerd, de keuken verder afgebouwd en de ontmoetingsruimte zo multifunctioneel
mogelijk ingericht.
In de week van 5 t/m 10 juni loopt Eikpunt collecte voor het Oranjefonds. Daarbij
is de helft van de gegeven donaties voor Eikpunt.

Help mee onze prachtige woongemeenschap groen te maken!
Reclaim the Seeds 2017: Plant het voort: 4 maart zadenbeurs met
workshopprogramma in De Vasim in Nijmegen, 5 maart aanleg
eetbaar groen in onze eigen nieuwe ecologische wijk Eikpunt.
De aanleiding voor het organiseren van het eerste Reclaim the Seeds
weekend vormden de plannen van de Europese Commissie om de
zadenwetgeving aan te passen. Deze voorstellen waren ongunstig
voor boeren, kleine zaadveredelaars en de agrarische biodiversiteit in het algemeen. Vanaf de eerste Reclaim the Seeds is er ruim
aandacht voor duurzame en rechtvaardige landbouw maar ook voor
ontwikkelingen die daarvoor hinderlijk zijn of een bedreiging vormen. Vanwege recente ontwikkelingen besteden we dit jaar extra
aandacht aan patenten op gewassen.
Meer informatie op: http://reclaimtheseeds.nl/

Activiteiten in de Gemeenschappelijke Ruimte, de ‘GER’
Alle activiteiten zijn voor iedereen (leden, belangstellenden, buurtbewoners) toegankelijk. Er
staat een potje voor vrijwillige geldelijke bijdragen
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van de maand

Marjolein,
Marja
Marja
Anne van L,
Marja
Susanna
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huiskamer

9.00 11.00-14.00

activiteitengroep

Meer informatie...
facebook: https://www.facebook.com/MeergeneratieWonen
website Eikpunt: www.woongemeenschapeikpunt.nl
contact: 06-49430257
ruimte huren/reserveren: annekecomello@outlook.com
Heb je een nieuwtje, b.v. een nieuwe cursus of activiteit die je op Facebook wilt hebben? Stuur
dan je bericht, liefs beknopt en met een foto of tekening, naar Marijke (marijkeeikpunt@gmail.com)
of Miranda (miranda@atelieranderson.nl) . Of als je ons wilt liken 

