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Week Gelukvan 
het

Tijdens de Week van het Geluk organiseren wijkbewoners, welzijnsorganisaties en ondernemers diverse 
activiteiten waarbij ontmoeten, genieten en het creëren van ‘geluksmomentjes’ centraal staan. Ontmoet jij 
graag je wijkgenoten en lijkt je het leuk om iets met elkaar te doen? Sluit dan aan bij een of meerdere van 
de activiteiten. 

Wees een geluksbrenger
Wil jij iemand ook een geluksmomentje bezorgen? Nodig dan een buur of familielid uit om met je mee te 
gaan. Of verblijd deze week een ander met een glimlach of een vriendelijk gebaar. Want we wonen allemaal 
het prettigst in een wijk waar iedereen naar elkaar omziet.

Wijkagenda
Buiten de Week van het Geluk kun je het hele jaar door op allerlei plekken in Oost terecht voor een kopje koffie, 
een praatje en deelname aan activiteiten. Je vindt het volledige programma op wijkportaal.oostpactdoor.nl.

Over de Week van het Geluk

1 t/m 8 oktober 2019



Dinsdag 1 oktober

Woensdag 2 oktober

Gelukssoepje
Elke woensdag kun je genieten van goed gezelschap en een heerlijk kopje verse soep, bereid door 
wijkbewoners. Neem je buren mee en schuif gezellig aan of haal een portie af om thuis op te eten. 
Wees er snel bij want op is op!

Mobiele Buurtpost (Dieselstraat, tegenover de Lidl), 12.00-14.00 uur
Een kopje soep kost deze week niet € 1 maar € 0,50

Welkom in de Bibliotheek Oost
Tijdens de Week van het Geluk word je extra warm onthaald met koffie, thee of limonade met een 
koekje. Laat je rondleiden of snuffel zelf tussen de boeken en tijdschriften. De collectie is bestemd 
voor kinderen en jongeren. En tot 17 jaar is het lidmaatschap helemaal gratis!

Bibliotheek Oost (Singel 24), 12.15-14.30 uur
Toegang is gratis

Workshop Portretfotografie
Amateurfotografen en Oosterlingen Cees Kroone en Piet Most leren je hoe je een mooie portretfoto 
maakt. Neem je telefoon of eigen camera mee, of vraag bij aanmelding of er voor een leencamera 
kan worden gezorgd. Voor kinderen vanaf 9 jaar én volwassenen.

Bibliotheek Oost (Singel 24), 12.30-14.30 uur, deelname is gratis
Aanmelden kan via Cees (06-81966835) of Piet (06-47167998) of post@stichtingmooiwerk.nl

High Tea
In Eetcafé Tante Sjaan kun je tegen een kleine vergoeding aanschuiven voor een lekkere maaltijd. En 
wie wordt er nu niet gelukkig van een kopje thee met heerlijke hapjes?

Wijkhuis Oost (Boerhaavelaan 79), 15.00-17,oo uur 
Er wordt een bijdrage van € 2,50 per persoon gevraagd
Aanmelden kan via vanoeveren@wotschiedam.nl of in het wijkhuis

Geluksyoga
Soepel in je lijf, rustig in je hoofd. Na dit ontspannen yoga-uurtje met Melissa voel je je weer kiplek-
ker. Of je nu jong of oud, stram of lenig bent: de oefeningen zijn voor iedereen goed te doen. Trek 
makkelijke kleding aan en doe mee!

Wijkhuis Oost (Boerhaavelaan 79), 19.00-20,30 uur 
Deelname is gratis

Excursie Stedelijk Museum Schiedam
Het staat weliswaar niet in Oost, maar is wél verkozen tot ‘meest publieksvriendelijke museum’ van 
Nederland. Ga mee op excursie en geniet van de prachtige collectie kunst uit de 20ste en 21ste 
eeuw én van een lunch na afloop. 

Verzamelen bij het wijkhuis om 10.00 uur, eindtijd 14.30 uur.  Er is plek voor 40 deelnemers
Kosten: € 0,50 per persoon. Aanmelden kan bij Sharda (ramjiawan@icloud.com of 06-42730682)

Opening Familieverhalen uit Oost
100% made in Oost! Bekende en minder bekende gezichten uit Oost vertellen over hun familie. Vro-
lijke verhalen, verdrietige verhalen en bijzondere verhalen over liefde en gemis. Van de vertellers 
zijn ook portretten gemaakt. Loop binnen en kom kijken en luisteren!

Bibliotheek Oost (Singel 24), 17.00-19.00 uur, toegang gratis
De expositie is de hele week toegankelijk



Donderdag 3 oktober

Vrijdag 4 oktober

Tai Chi en taart
Bij Tai Chi maak je rustige, vloeiende bewegingen en concentreer je je op je ademhaling. De oefe-
ningen zijn eenvoudig en geschikt voor alle leeftijden. Doe mee en laat je verrassen door het 
ontspannende effect op lichaam en geest. En na afloop heb je wel een stukje taart verdiend.

Mobiele Buurtpost (Dieselstraat, tegenover de Lidl), tai chi 10.00-10.30 uur, taart 10.00-13.00
Deelname aan tai chi kost deze week niet € 1 maar € 0,50

Beauty Verwenochtend
Laat je verwennen en ga stralend de deur uit met een prachtig opgemaakt gezicht, vlechtjes in je 
haren of strak gelakte nagels. Na afloop kun je genieten van een soepje en een broodje. Bij grote 
drukte geldt een beperking van maximaal 2 behandelingen per persoon.

Huis van de Wijk Oost (Boerhaavelaan 79), 10.00-12.00 uur
Deelname is gratis

Welkom in de Bibliotheek Oost
Tijdens de Week van het Geluk word je extra warm onthaald met koffie, thee of limonade met een 
koekje. Laat je rondleiden of snuffel zelf tussen de boeken en tijdschriften. De collectie is bestemd 
voor kinderen en jongeren. En tot 17 jaar is het lidmaatschap helemaal gratis!

Bibliotheek Oost (Singel 24), 14.30-17.00 uur
Toegang is gratis

Bouwen aan Geluk
Bij De Buren kun je alles maken! Ben je in de basisschoolleeftijd en houd je van klussen? Neem dan 
je (groot)ouder(s) mee en kom timmeren, zagen, lijmen en schilderen. Je bepaalt zelf wat jullie gaan 
doen. En het eindresultaat mag uiteraard mee naar huis!

Buurtwerkplaats De Buren (Parallelweg 403), 15.00-17.00 uur
Deelname is gratis

Ladies Only Multiculti Dansfeest
Voor en door vrouwen uit Oost. Kom kletsen, lachen, eten en je heupen en billen los schudden! 
Wat kun je verwachten? Een vrolijke sfeer, een creatieve workshop, heerlijk eten en opzwepende 
muziek uit alle windstreken. Kom alleen of neem een vriendin mee. Kinderen tot 12 jaar zijn welkom!

Huis van de Wijk Oost (Boerhaavelaan 79), 17.00-22.00 uur
Kosten: € 2 per persoon (inclusief eten en drankjes)

Straatfeest Stationstraat
Een aantal bewoners van de Stationstraat organiseren een gezellig feestje voor buren en voorbij-
gangers. Het wordt een feest voor jong en oud, met kleurplaten, spelletjes en gezonde hapjes en 
drankjes. Kom kennismaken met de bewoners én met Puk de straatkat. 

Speeltuintje Stationstraat, 15.00-18.00 uur
Toegang is gratis

Linedancen
Van dansen word je vrolijk, maar van samen dansen nog veel meer! Bij linedance maak je in rijen 
naast en achter elkaar dezelfde bewegingen. Kom kijken of het iets voor jou is! Ervaring is niet 
nodig, het gaat erom dat je er plezier in hebt.

Huis van de Wijk Oost (Boerhaavelaan 79), 19.00-20.00 uur
Deelname is gratis

Kijk voor meer activiteiten op wijkportaal.oostpactdoor.nl



Zondag 6 oktober

Dinsdag 8 oktober

Maandag 7 oktober

Geluksyoga Kijk voor de omschrijving bij woensdag 3 oktober.
Basisschool De Peperklip (Fahrenheitstraat 2-4), 11.00-12.30 uur, deelname is gratis

Fietsmaatje
Ben je dol op fietsen maar kun je dat door een beperking niet (meer) zelfstandig? Laat je dan rijden 
op de riksja en ervaar dat geluksgevoel van vrijheid en de wind door je haren. Je wordt thuis opge-
haald en afgezet. Neem iemand mee of laat je verrassen met een ‘mystery reisgenoot’.

Reserveren kan via Jeannette (06-28575773)
Een rit is gratis. Bij slecht weer wordt een ander moment afgesproken

Oud-Hollandse spelletjes voor senioren
Voor spelletjes ben je nooit te oud. Kom gezellig sjoelen, een kaartje leggen of - bij mooi weer - je 
fitheid testen op de beweegapparaten op het Archimedesplein. De middag is voor bewoners van 
Marconihove maar zeker ook voor senioren uit de wijk.

Marconihove (Marconiweg 2), 13.00-15.00 uur
Deelname is gratis

Basketbalworkshop door en voor kids 
Slam-dunk-da-funk ... Kom je een balletje gooien? De jongeren van de YETS Foundation leren je 
tijdens deze workshop de coolste basketbaltrucs. Iedereen tussen de 8 en 12 jaar kan meedoen. 
Kom alleen of neem je broer, zus, vriend(in) of klasgenootje mee!

Basketbalveld Edisonplein, 16.00-18.00 uur, deelname is gratis
Meer informatie is verkrijgbaar via 06-45234024 of marthy@yetsfoundation.nl

Buurthap
Elke week bereidt een keukenprins(es) uit de buurt een smakelijke ‘buurthap’. Iedereen is welkom 
om mee te eten én om mee te helpen met de voorbereidingen of de afwas. Laat van tevoren even 
weten dat je wilt komen in verband met de boodschappen.

Mobiele Buurtpost (Dieselstraat tegenover de Lidl), 17.00-19.30 uur
Een maaltijd kost deze week niet € 3,50 maar € 2 (kinderen € 1)

Mobiele wijktafel: Welkom in Oost!
Aan alle bewoners van de nieuwe woningen: welkom in Oost! Aan welke informatie, ondersteuning 
of activiteiten heb jij behoefte? Heb je een goed idee voor de wijk en wil je daarmee aan de slag? 
Ga erover in gesprek met de professionals, buurtinitiatieven en vrijwilligers. 

Nieuwe Wetenschappers, 18.30-20.00 uur
De wijktafel staat buiten en er wordt huis aan huis aangebeld

Acoustic Monday
Elke maandagavond swingt Oost de pan uit. Neem je instrument mee en kom een potje jammen of 
pak de microfoon en deel jouw lied met de wijk. Alleen komen luisteren onder het genot van een 
drankje mag natuurlijk ook! 

Café Pleinzicht (Singel 234), 19.30-23.00 uur
Toegang is gratis

Zaterdag 5 oktober



Winkeliersacties

Boekhandel ‘t Centrum Korte Singelstraat 20b
Ben je liefhebber van Kuifje, Suske & Wiske en andere stripboekhelden? Dan heb je deze week geluk: 
Bep en Mar van de stripboekenwinkel bieden tijdens de Week van het Geluk een leuke korting voor 
Oosterlingen.

Van Speijk Tweewielers Broersvest 40
Hier worden jij en jouw fiets gelukkig van: Tijdens de Week van het Geluk knapt Van Speijk Tweewielers 
jouw fiets op tegen 10% korting. Deze korting geldt ook als je een nieuwe fiets komt kopen. Zo ben je snel 
bij je vrienden!

Café ‘t Centrum Stationsplein 1
Kom gezellig een drankje drinken bij Mehmet en zijn team. In de Week van het Geluk kunnen alle bewo-
ners van Oost een drankje krijgen voor een ‘burenprijsje’, namelijk € 1. Dit aanbod geldt alleen voor 
non-alcoholische dranken en één keer per persoon.

Snackbar De Pinguïn Van Swindenstraat 37
Pinguïns houden van ijs, jij ook? Neem dan je opa, buurvrouw, vriendjes of vriendinnetjes mee en haal 
tijdens de Week van het Geluk een gratis ijsje bij Soe en Mee. Alle Oosterlingen kunnen één keer een 
gratis ijsje halen. 

Schoenmakerij Henk Vol Ampèrestraat 47
Breng je lievelingsschoenen tijdens de Week van het Geluk voor een opknapbeurt naar dé schoenma-
ker van Oost. Henk Vol weet raad! Neem je tijd, want Henk zit vol verhalen over de wijk en heeft tijd voor 
een babbel.
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