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Alex stelt zich voor

Mijn naam is Alex van der Heijden 

en ik werk als opbouwwerker bij 

Ons Welzijn. Dat deed ik 13 jaar in 

de wijk Schadewijk in Oss en sinds 

januari in de wijk Bogerd/Vijfhuis. 

Een opbouwwerker brengt mensen 

samen om knelpunten of kansen 

aan te pakken in hun woon- en 

leefomgeving. In Oss heb ik een 

ruilwinkel opgericht, Quiet Oss, voor 

mensen in armoede (zie Quiet.nl), 

Gered Gereedschap gestart 

(gereedschap opknappen voor de 

derde wereld) en aan de wieg 

gestaan van Met je Hart Oss 

(bestrijden eenzaamheid bij 

ouderen door samen te eten). Ik 

heb veel zin in nieuwe uitdagingen 

in Bogerd-Vijfhuis. Wat die 

uitdagingen zijn, bepaal ik graag 

samen met jou. Maar gezien de 

mooie keuken in de Nieuwe Pit lijkt 

een kookgroep mij een goed idee of 

samen een buurttuin inrichten 

achter de Nieuwe Pit of…. Daag me 

uit en bel of mail mij gerust!  

Mijn contactgegevens staan 

onderaan deze nieuwsbrief. 

Maaike stelt zich voor 

 Ik ben Maaike Riswick en sinds 
augustus de wijkondersteuner voor 
Bogerd-Vijfhuis. Hiervoor heb ik als 
leerkracht op o.a. Kindcentrum 
Aventurijn gewerkt. Samen met 
jullie, de bewoners, probeer ik 
allerlei manieren te vinden om het 
wonen in Bogerd-Vijfhuis nog leuker 
en fijner te maken! Ik werk veel 
samen met Alex en andere collega’s 
uit het wijkteam.  

Heb je een vraag over bijvoorbeeld 
eenzaamheid, financiën of 
opvoeding? Heb je ergens hulp bij 
nodig? Heb je een goed  idee?  Of 
zou je iemand anders willen helpen?  
 
Bel, mail of app dan vooral! Samen 
komen we er altijd uit en kunnen 
we veel voor elkaar krijgen! 
 
 

Contact info 
Alex van der Heijden:  alex.vanderheijden@ons-welzijn.nl  06-14342781 (maandag t/m donderdag) 

Maaike Riswick: maaike.riswick@uden.nl  06-42494589 (maandag t/m donderdag)

 

Facebook 

Misschien had je het al gezien: we 
hebben sinds kort een 
Facebookgroep voor Bogerd-
Vijfhuis! Alle bewoners kunnen hier 
lid van worden en zo op de hoogte 
blijven van allerlei nieuwtjes in en 
uit de wijk. Er kan door iedereen 
een bericht op de groep geplaatst 
worden. Dus... wordt vooral lid! Je 
vindt de groep op: 
www.facebook.com/groups/bogerd
vijfhuis  
 

Leuke acties in de wijk 
Op 28 december hebben we met 
een aantal mensen van het 
wijkteam oliebollen uitgedeeld in 
verschillende straten. Helaas 
konden we niet bij alle bewoners 
langs, maar we verzinnen steeds 
nieuwe dingen! Op dit moment 
gaan Alex en Maaike rond met Het 
Rad van Geluk. Wie aan het rad 
draait heeft altijd prijs. Dus wie 
weet staan we binnenkort bij jou 
aan de deur !

Maaike (links) en Alex (rechts) in 
actie met het Rad van Geluk 
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Carnavalswedstrijd voor kinderen

Helaas kunnen we dit jaar door 
corona geen carnaval vieren. Maar 
om het toch een beetje gezellig te 
maken, hebben we iets leuks voor 
de kinderen bedacht! 
 
Kinderen die op de basisschool 
zitten kunnen namelijk een 
mondkapje versieren. En wie dit het 
mooist doet, kan hiermee een super 
leuke prijs winnen! 
 
Hoe werkt het?  
Geef bij Alex of Maaike aan dat je 
graag een werkblad voor een 
mondmasker wilt hebben. Versier 

dit op je allermooist! Ben je klaar? 
Maak er dan een foto van en plaats 
deze op de Facebookgroep van 
Bogerd-Vijfhuis of app/mail een foto 
naar Alex of Maaike.   
Niet vergeten om je naam en 
leeftijd erbij te zetten natuurlijk! 
 
De drie mooiste maskers belonen 
wij met een leuke prijs. 
 
Tip: is je masker af en heb je een 
foto ingeleverd? Hang ‘m dan voor 
het raam zodat iedereen jouw 
masker kan bewonderen! 
 

De Kleerezolder 

Wist je al dat we in de Nieuwe Pit 
een Kleerezolder hebben? 
 
Deze is speciaal voor (ouders van) 
kinderen van groep 1 t/m 8 die niet 
veel te besteden hebben. 
 
Hebben jouw kinderen nieuwe 
kleding nodig? Maak dan gauw een 
afspraak met Cis!  
 

Nadat je een afspraak hebt gemaakt 
kom je samen met jouw kind(eren) 
naar de Kleerezolder. Hier kan 
kleding uitgezocht en meteen 
gepast worden. Wat naar wens is, 
mag je gratis meenemen!  
 
Wil je meer informatie of een 
afspraak maken? Bel dan naar Cis: 
06-49442404.  
 

Contact info 
Alex van der Heijden:  alex.vanderheijden@ons-welzijn.nl  06-14342781 (maandag t/m donderdag) 

Maaike Riswick: maaike.riswick@uden.nl  06-42494589 (maandag t/m donderdag)

 

Wie wil er helpen? 

Wij zijn altijd op zoek naar mensen 
die willen helpen!  

 Wil je meehelpen met het 
rondbrengen van de 
nieuwsbrief in jouw straat?  

 Wil je meedenken in de 
Klankbordgroep? 

 Wil je een ander helpen 
door bijvoorbeeld een 
boodschap te doen? 

 Of wil je op een andere 
manier helpen? 

Neem dan even contact op met Alex 
of Maaike, we horen graag van je! 
 
De Nieuwe Pit 
De Nieuwe Pit is door corona helaas 
grotendeels gesloten. Maar zodra 
het mag, gaan we weer open!  
We horen graag van jou als 
bewoner van Bogerd-Vijfhuis wat JIJ 
graag zou willen! Daarom hebben 
we een vragenlijst gemaakt die je bij 
deze nieuwsbrief vindt. Vul jij ‘m 
ook in? Dank je wel! 


