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Stuur deze nieuwsbrief gerust door! 
Wil je deze nieuwsbrief elke twee weken in je mailbox ontvangen? Stuur dan 

een mailtje naar oekrainers@nuenen.nl. Vermeld in de onderwerpregel 

‘aanmelding nieuwsbrief’. Je kunt de nieuwsbrieven ook lezen op onze 

website: https://www.nuenen.nl/oekrainers. 

 

Het leven in de opvanglocatie 

Ook in de opvanglocatie is de zomervakantie voorbij. Er wonen momenteel 52 ontheemde 

Oekrainers in de Vrouwkensakker. De meeste volwassenen werken. De kinderen gaan weer 

naar school. Voor enkele kinderen die na de vakantie naar het middelbaar onderwijs zouden 

gaan is nog geen plek beschikbaar. De scholen kampen met hoge aanmeldcijfers en kunnen 

niet alle kinderen nu plaatsen. We zoeken naar een oplossing hiervoor. 

 

De Oekrainers hebben gisteren een BHV-training gevolgd. Zij hebben tijdens de training 

geleerd hoe zij moeten reageren op eventuele onveilige situaties in het gebouw. Zij zijn 

daarna samen door het gebouw gelopen en lieten meteen zien dat hun actieve deelname 

aan de training nut heeft gehad. Voor een koelkast die verplaatst werd en een nooduitgang 

dreigde te blokkeren, werd meteen een passender plekje gevonden. Er was een tolk bij de 

training aanwezig en dat is als zeer fijn ervaren. 

 

Activiteiten 

Komende zondag is er van 13:00 tot 19:00 uur een ‘afterparty’ van Proms by the Lake bij 

strandbad Enode. Diverse muziekgezelschappen treden dan op. Van jazzband tot 

blaaskapel en van smartlapzanger tot rocker. De Oekrainers zijn hier ook van harte welkom. 

De Lions Club heeft de bewoners van de Vrouwkensakker een consumptiebon aangeboden 

voor tijdens de afterparty.  

 

De bewoners kunnen op zondag 18 september om 13:00 uur deelnemen aan een wandeling 

onder begeleiding van het IVN. De wandeling maakt deel uit van de activiteiten van NGN200 

rond het 200-jarig bestaan van de gemeente Nuenen. Het startpunt van de wandeling is 

Dorpsboerderij Weverkeshof aan de Jonkheer Hugo van Berckellaan 5. 

 

Burendag 

Burendag is bedoeld om zoveel mogelijk buren met elkaar in contact te brengen. Waarom? 

Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen 

en zich samen inzetten voor de buurt. In 2022 vieren we Burendag op 24 september. De 

bewoners van de Vrouwkensakker zijn volop bezig met de voorbereidingen.  

 

Oekraïners die in Nuenen in gastgezinnen verblijven en graag mee willen helpen met het 

organiseren van Burendag kunnen zich aanmelden bij Mirjam de Groot, tel. 06 40 65 46 31. 
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Uitreiking verblijfsstickers gepauzeerd 

Vanwege een tekort aan grondstoffen voor het echtheidskenmerk op de verblijfssticker heeft 

de levering van de verblijfsstickers vertraging opgelopen. De IND kan daarom momenteel 

geen verblijfsbewijzen (zowel stickers als O-documenten) uitreiken. Dit betekent dat het voor 

Oekraïense ontheemden sinds 1 september tijdelijk niet mogelijk is om een online afspraak 

te maken voor het ophalen van een verblijfsbewijs. De verwachting is dat het uitreiken van 

de verblijfsbewijzen medio oktober hervat kan worden. Op 25 augustus hebben de 

Oekrainers die op dat moment in de gemeentelijke opvang in Nuenen verbleven, hun sticker 

opgehaald. 
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