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Beste bewoners,

Hier is weer een nieuwsbrief vol 
met informatie over Bogerd-
Vijfhuis. Er gebeuren allerlei mooie 
dingen in de wijk die we graag met 
jullie willen delen! 
 
Heb je zelf leuke ideeën, heb je tips 
voor ons of kun je ergens hulp bij 

gebruiken? Neem dan contact op 
met Alex of Maaike.  
We komen graag in contact met je! 
Onze contactgegevens vind je 
onderaan deze nieuwsbrief.  
 
Veel leesplezier! 

Koffiemoment 
Vind je het leuk om andere mensen 
te ontmoeten en graag een keer 
buiten de deur koffie/thee te 
drinken? Dan ben je van harte 
welkom in de Nieuwe Pit! 
Op maandagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur en woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.00 uur staat er (gratis) 
koffie/thee/water voor je klaar. 
Schuif gezellig aan, doe een 

spelletje, speel een potje biljart,  
lees een krantje of praat met 
andere bezoekers. Welkom! 
 
Aanmelden is niet nodig, maar 
vanwege de coronamaatregelen 
mogen er maximaal 30 personen 
komen. 

Contact info 

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

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

Inloop 
Eindelijk kunnen we weer starten 
met een inloopmoment in De 
Nieuwe Pit! 
Vanaf 9 juni zijn Alex, Maaike en 
wijkverpleegkundige Chantal iedere 
woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.00 uur aanwezig. Heb je een 
vraag voor ons of wil je iets met ons 
bespreken? Loop gerust binnen!  
Als je liever een afspraak wilt 
maken kan dat natuurlijk ook. De 
gegevens van Alex en Maaike staan 
onderaan deze nieuwsbrief. 
Chantal kun je mailen: 
c.toonen@interzorgthuiszorg.nl of 
bellen: 06-10910139 
 

Zomersluiting 
In de zomervakantie is de Nieuwe 
Pit van 2 augustus t/m 27 augustus 
gesloten. Vanaf maandag 30 
augustus gaan de deuren weer 
open! 
 

 
 

 

 

 

 

 

Activiteiten in de Nieuwe Pit 
De Nieuwe Pit mag weer open en dat betekent dat 
we weer dingen mogen organiseren! 
 
Maandagochtend 10.00 – 12.00 uur:  

 Inloop met koffie/thee 
Woensdagmiddag 13.30 – 15.00 uur:  

 Inloop met koffie/thee 

 Aanwezigheid van Alex, Chantal en Maaike 

 Kinderclub 
Woensdag 14, 21 en 28 juli 12.00 – 13.30 uur: 

 Broodje Pitstop (meer informatie hierover is 
te vinden in deze nieuwsbrief) 

Donderdagochtend 9.30 – 11.30 uur: 

 Open atelier 
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Nieuws uit de Nieuwe Pit 
Na onze oproep om mee te 

tuinieren bij de Nieuwe Pit, kregen 

we veel positieve reacties van 

bewoners. Met deze mensen zijn 

we aan de slag gegaan om de 

buurttuin te realiseren. Inmiddels 

zijn er 12 moestuinbakken, een 

insectenhotel en 2 bloembakken 

gerealiseerd waarin 18 mensen hun 

groene vingers laten wapperen. 

Ondanks corona is het keigezellig en 

groeien de plantjes al behoorlijk.  

Er kunnen nog 2 hoge bakken bij 

geplaatst worden.  

Heb je interesse? Geef dat dan door 

aan Maaike of Alex. 

 

Binnen wordt er ook hard gewerkt  

door vrijwilligers om de Nieuwe Pit 

gezelliger te maken! De 

lambrisering is vervangen door 

stoere steigerhouten planken, er 

komen nieuwe lampen en het 

meubilair wordt deels vernieuwd. 

Nieuwsgierig? Loop gezellig binnen! 

Energiebesparing
Zoals je waarschijnlijk al gehoord 
hebt, moet Nederland voor 2050 
van het gas af. Ook de gemeente 
Uden moet daarmee aan de slag.  

Dit jaar moet bekend zijn in welke 
wijk(en) de gemeente Uden gaat 
starten. Als er voldoende interesse 

is vanuit Bogerd-Vijfhuis is de kans 
groter dat de gemeente hier begint. 
Dus als je interesse hebt, geef dat dan 
door aan Alex. Als er meer bewoners 
geïnteresseerd zijn wordt er een 
bewonersavond georganiseerd. 

Contact info 

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

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

Kan Bogerd-Vijfhuis 

groener/mooier/veiliger/gezelliger? 

Heb je een geweldig idee voor jouw 

buurt of straat? Iets waar je samen 

met anderen de schouders onder 

wilt zetten maar weet je niet precies 

hoe? Geef dat dan door aan 

wijkondersteuner Maaike of 

wijkwerker Alex. Zij nemen dan 

contact met je op, denken mee en 

indien nodig helpen ze met het 

zoeken naar een geldpotje om het 

idee echt uit te kunnen voeren.  

En voor de duidelijkheid; een idee 

waar meer mensen enthousiast van 

worden heeft veel meer kans, dus 

neem je buren mee in je plan! 

Mooie voorbeelden hiervan zijn de 

lampjes die in december op de 

IJsselkers/Ringbaan-Noord zijn 

gehangen en de oranjeversiering in 

de appelbuurt. 

 
 

 

 

 

Titel 
Tekst  

Broodje Pitstop 
Vind je het ook zo saai om je boterhammen alleen op te moeten eten? 
Kom dan naar de Nieuwe Pit! Op woensdag 14, 21 en 28 juli van 12.00 
uur tot 13.30 uur ben je van harte welkom om bij ons te lunchen. Je 
neemt zelf je lunch mee, wij zorgen voor gratis koffie, thee en een lekker 
vers soepje. Graag 2 dagen van tevoren aanmelden zodat wij weten voor 
hoeveel mensen we soep we moeten maken. Aanmelden kan bij Alex of 
Maaike.  
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Financiën
Heb je moeite om rond te komen? 
Of heb je vragen over geldzaken of 
zou je graag in aanmerking komen 
voor een extraatje? Er zijn allerlei 
regelingen om je te helpen. Het zijn 
er best veel en ze hebben allemaal 

andere voorwaarden. Dat is soms 
best lastig. Daarom leggen we in 
de komende nieuwsbrieven één 
regeling uit. 

Activiteitenfonds 
Wanneer je een laag inkomen hebt 

is het soms lastig om mee te doen 
aan een sport of om een dagje uit 
te gaan. Je kunt hiervoor een 
aanvraag doen voor het 
activiteitenfonds. 

Het activiteitenfonds bedraagt dit 

jaar € 200,56. Je kunt hier 1x per 

jaar een bijdrage voor aanvragen.  

Voorwaarden: 

 Je bent 18 jaar of ouder en 
woont in de gemeente 
Uden. 

 Jij en jouw eventuele 
partner hebben langer dan 
12 maanden een inkomen 
onder de 120% van het 
sociaal minimum. 

 Jij en jouw eventuele 
partner hebben samen 
weinig of geen eigen 
vermogen. 

 Je hebt in de afgelopen 12 
maanden nog geen bijdrage 
uit het activiteitenfonds 
gekregen. 

Wil je meer informatie of het 
activiteitenfonds aanvragen? Kijk op 
de website van Gemeente Uden en 
zoek naar “laag inkomen”. 

Wil je liever iemand spreken over de 
regelingen of wilt je graag geholpen 
worden met het aanvragen?  

Neem gerust contact op met  

Maaike. We kijken dan samen waar 
we jou het beste mee kunnen 
helpen. 
 

Jouw inkomen niet 

hoger dan 

21 jaar t/m 

pensioenleeftijd (per 

maand) 

Pensioenleeftijd en 

ouder (per maand) 

Alleenstaande € 1.290,53 € 1.435,16 

Gehuwden  € 1.843,61 € 1.944,89 

Jouw vermogen is 

niet hoger dan 

  

Alleenstaande € 6.295,00 € 6.295,00 

Alleenstaande ouder € 12.590,00 € 12.590,00 

Gehuwden € 12.590,00 € 12.590,00 

Contact info 

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

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

Burendag 
Op zaterdag 25 september is het 
Burendag, een mooi moment om 
gezellig samen te komen met de 
buren in jouw straat/wijk. De 
buurt wordt namelijk nóg leuker 
en gezelliger als je elkaar kent! 
 
Je kunt van alles organiseren: een 
talentenjacht door de wijk, een 
speeltuintje opknappen, een jeu 
de boules-straattoernooi (wat een 
wijktoernooi zou kunnen worden), 
een rommelmarkt, enz.  
 
Heb je een leuk idee? En zou je 
iets willen organiseren? Alex en 
Maaike helpen je graag om het 
een succes te laten worden! Ook 
kunnen wij je helpen met het 
aanvragen van subsidie hiervoor. 
 
Laat ons vóór maandag 12 juli 
weten wat voor geweldig idee je 
hebt. Zo kunnen we je op tijd 
helpen als dat nodig is en, samen 
met de Klankbordgroep, een 
inventarisatie maken van wat er 
allemaal in Bogerd-Vijfhuis te 
doen is.  

Dus… Doe je mee??? 
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Klankbordgroep

Misschien heb je er al eerder van 
gehoord of heb je een oproepje 
voorbij zien komen, maar in 
Bogerd-Vijfhuis hebben we een 
Klankbordgroep. In deze groep 
zitten een aantal bewoners die 
meedenken, meepraten en 
advies geven over wat goed zou 
zijn voor Bogerd-Vijfhuis.  
Door corona hebben we nog niet 
veel bij elkaar kunnen komen en 
dus ook niet veel kunnen 
bespreken met elkaar, maar nu 
mag het gelukkig weer! 
 
Op dit moment hebben we 7 
leden uit alle delen van Bogerd 
en Vijfhuis en komen ongeveer 
1x in de 2 maanden bij elkaar.  

Lijkt het jou leuk om ook mee te 
denken en mee te praten over de 
dingen die in de wijk gebeuren of 
volgens jou zouden moeten 
gebeuren? Dan zijn we op zoek 
naar jou! We kunnen zeker nog 
wel wat versterking gebruiken! 
 
Wil je meer informatie hebben? 
Of wil je je aanmelden voor de 
Klankbordgroep? Laat het dan 
even aan Maaike weten.  
 
In de volgende nieuwsbrief 
stellen we de Klankbordgroep 
graag aan je voor! 

Enquête 
 Deel jouw mening met ons!  

Hoe vind je het om in Bogerd-
Vijfhuis te wonen? Kom je 
weleens bij de Nieuwe Pit? Heb 
je hulp gekregen van Alex of 
Maaike? Ben je ergens heel blij 
mee of mis je nog iets? Wij zijn 
heel benieuwd naar jouw 
mening! 

Om alle meningen te kunnen 
verzamelen is er een digitale 

vragenlijst gemaakt die je binnen 
15 minuten kunt invullen.  

Wil je ons helpen door een 
vragenlijst in te vullen? Stuur dan 
een mail/appje naar Maaike.  

Dank je wel alvast!  

Contact info 

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

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

Kookgroep 
De Nieuwe Pit is weer open en 
dat betekent dat we eindelijk 
ook gebruik mogen maken van 
de geweldige nieuwe keuken! 
 
We hebben al een aantal  
aanmeldingen om een 
kookgroep te starten, maar er is 
nog meer plek!  
 
Vind je het leuk om te koken? En 
zou je dit graag met andere 
mensen willen doen?  
Geef je dan snel op bij Alex of 
Maaike. 
 
Waarschijnlijk gaat de 
kookgroep na de zomervakantie 
van start.  

 


