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 Bogerd-Vijfhuis

Eerste nieuwsbrief voor Bogerd-Vijfhuis

Beste bewoners, 

 

Hier is dan de eerste nieuwsbrief voor 

Bogerd-Vijfhuis met allerlei leuke 

nieuwtjes uit de wijk!  

 

Wat kun je in deze nieuwsbrief lezen ? 

- vrijwilligers gezocht!

- klankbordgroep

- Buurtboom Kindcentrum 

Aventurijn

- wandeling langs versierde 

huizen

- Facebook

en nog veel meer!

Een fijne decembermaand en veel 

leesplezier! 

We zijn alvast met een klein clubje 

begonnen met de klankbordgroep, 

maar wat is de klankbordgroep nu 

eigenlijk?  

 

Heel kort: In de klankbordgroep denken 

bewoners uit Bogerd en Vijfhuis mee en 

geven adviezen over wat er nodig is in 

de wijk om er fijn te kunnen (blijven) 

wonen. Dit doen we door ongeveer 7 

keer per jaar bij elkaar komen en te 

bespreken wat de wensen zijn.           

We horen graag wat jij in de wijk zou 

willen, dus laat het ons vooral weten als je 

een idee hebt! 

 

We  zoeken nog meer mensen voor in de 

klankbordgroep! Lijkt het je leuk om mee 

te denken? En heb je tijd om een paar 

keer per jaar bij elkaar te komen? Of wil je 

wat meer informatie? 

Neem dan contact op met Maaike, 
wijkondersteuner voor Bogerd-Vijfhuis. 
Contactgegevens vind je onder deze 
nieuwsbrief. 

Contact-info:  
Wijkondersteuner Maaike Riswick, tel. 06-42494589, email: wijkondersteunerbogerd-vijfhuis@uden.nl  

Wist je dat… 

 

Er iedere woensdagmiddag tussen 

13.30 en 15.30 uur een 

wijkverpleegkundige en wijkwerker van 

Ons Welzijn inloopspreekuur hebben in 

de Nieuwe Pit? Alle volwassenen vanaf 

18 jaar zijn van harte welkom om te 

praten of vragen te stellen op het 

gebied van wonen, zorg en welzijn. 

Maak je liever een afspraak? Bel of 

mail naar wijkverpleegkundige Chantal: 

tel. 06-10910139 of 

c.toonen@interzorgthuiszorg.nl 
 
 
 
 
 
 
Vrijwilligers gezocht ! 
 

- Wil je helpen met het 

verspreiden van bijvoorbeeld 

deze nieuwsbrief ? 

- Heb je een idee voor een 

leuke activiteit in de wijk ? 

- Wil je meedenken in de 

klankbordgroep ? 

- Of denk je dat je op een 

andere manier iets voor een 

ander of de wijk kunt 

betekenen?  

 

Laat het weten aan Maaike! 

Contactgegevens vind je onder deze 

nieuwsbrief. 



 

Nieuwsbrief december 2020

Wijk Bogerd-Vijfhuis

Buurtboom met lieve wensen voor  alle mensen !
Vanaf woensdag 9 december staat er 

een versierde buurtboom op het plein 

bij Kindcentrum Aventurijn. Kinderen 

van de school, ouders, maar ook 

bewoners van Bogerd-Vijfhuis mogen 

hier een wens in hangen. Dit kan een 

wens voor jezelf zijn, voor een ander of 

een wens voor de wijk. Wil je graag een 

wens in de boom hangen? Het 

schoolplein is via het poortje aan de 

rechterkant van het schoolplein (bij het 

speeltoestel) toegankelijk, ook in de 

kerstvakantie.  Dus schrijf thuis een 

mooie wens en hang ‘m in de boom! En 

wie weet komt jouw wens wel uit… 

Gezocht: versierde huizen!

In december zijn er altijd veel mensen 

die hun huis van buiten extra gezellig 

maken. Hoe leuk is het als iedereen 

hiervan kan mee genieten? Daarom is 

het idee om in de kerstvakantie een 

wandelroute langs deze versierde 

huizen uit te zetten.  

 

Heb je je huis met lichtjes versierd? Heb 

je een kerststal voor het raam? Of een 

leuke raamtekening gemaakt?  

Geef je dan op zodat jouw huis in de 

wandelroute opgenomen kan worden. 

Iedereen die zin heeft in een wandeling 

kan deze route dan volgen en 

onderweg heel wat zien.  

Het wandelen is natuurlijk vrijblijvend 

en doe je op een moment dat het jou 

uitkomt.  

 

Vind je het leuk als mensen naar jouw 

versierde huis komen kijken? Of wil je 

graag weten langs welke huizen je kunt 

wandelen?  Laat het vóór 18 december 

weten aan Maaike!

Contact-info:  
Wijkondersteuner Maaike Riswick, tel. 06-42494589, email: wijkondersteunerbogerd-vijfhuis@uden.nl  

Activiteiten in De Nieuwe Pit 
 

Open atelier 
In wijkgebouw De Nieuwe Pit is er 

iedere donderdagochtend van 9.30 tot 

11.30 uur een open atelier. Je kunt er 

handwerken, naaien, spelletjes doen, 

figuurzagen, iets lekkers bakken in de 

super mooie nieuwe keuken èn er is 

meer dan genoeg tijd voor een praatje. 

Natuurlijk met een lekker  en gratis 

kopje koffie of thee erbij! 

In verband met corona is het fijn als je 

je van tevoren aanmeldt op 

denieuwepit@uden.nl 

 

Kinderclub 
Zit jij op de basisschool? En vind je het 

leuk om te koken, knutselen, spelletjes 

te spelen of andere leuke dingen te 

doen? Dan is de Kinderclub in De 

Nieuwe Pit misschien wel wat voor jou! 

Iedere woensdagmiddag (behalve in de 

vakanties) van 13.30 tot 15.00 uur ben 

je van harte welkom om mee te doen! 

Kijk voor meer informatie op 

www.facebook.com/dekinderclub/ 

Kosten: €0,50 per kind per keer 

Als je lid wordt van de Kinderclub mag 

je ook meedoen aan de feesten en 

uitstapjes. 

 

 

 

 

 

 

 

Bogerd-Vijfhuis op Facebook! 

Er wordt hard gewerkt aan een Facebookpagina voor 
Bogerd-Vijfhuis. Hierop komen allerlei berichten te staan 
die bedoeld zijn voor alle wijkbewoners die graag op de 
hoogte blijven van wat er in de buurt te doen is. Iedereen 
die iets wilt plaatsen kan dat doen.  

Dus heb je een leuke idee, zoek je iets of iemand in de 
wijk of wil je een activiteit onder de aandacht brengen? 
Dan kun je hiervan gebruik maken. Ook als je een ander 
bericht hebt dat je wilt delen met wijkbewoners, kun je 
dat hier doen. 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/dekinderclub/

