
Voor u verzameld

Advies van de wijkagent
Geachte heer/mevrouw,

Graag zou ik als wijkagent willen vragen of u in
de contacten met de ouders van uw
schoolgaande kinderen wellicht kan meegeven
dat er de afgelopen twee maanden een vijftal
bakfietsen zijn gestolen van het merk Urban

Arrow. Deze
bakfietsen zijn
zeer in trek bij
(jonge) gezinnen
en vandaar ook de
vraag om het via
de scholen onder

de aandacht te brengen.

Van alle vijf de aangiftes blijkt dat de bakfietsen
op slot waren gezet en in de tuin of oprit
stonden. En zeer vermoedelijk zijn de bakfietsen
in de nachtelijke uren gestolen.

Het advies is om de bakfietsen niet alleen op
slot te zetten, maar ook om ze met een stevig
kettingslot vast te zetten aan een vast object.

En uiteraard mag er bij een diefstal heterdaad
gelijk 112 worden gebeld!

Met vriendelijke groet, Jan Jaap van Eckeveld,
Wijkagent

Voorjaarsvakantie vol Cultuur
Van 26 februari t/m 6 maart organiseert
Heuvelrug JONG weer de Vakantie Vol Cultuur.
Er zijn 27 workshops voor deelnemers tussen de
4 en 20 jaar. Deelname is tussen de €2,- en €6,-
per activiteit. Er zijn live workshops (op locatie
of online) en activiteiten die je thuis op je eigen
moment kunt doen. Gezinnen die het financieel
zwaar hebben, kunnen zich voor aanmelding
wenden tot cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl
voor gratis deelname.

Bekijk hier het hele programma of ga naar:
http://heuvelrugjong.nl.

Zondag 6 maart: Speurtocht voor het hele
gezin! Na het succes van de Vossenjacht op
Nieuwjaarsdag sluiten we ook deze Vakantie Vol
Cultuur af met een bijzondere speurtocht over
de Paralympische Spelen.

● Probeer verschillende paralympische
sporten uit.
● Ervaar - voor even - hoe het is om
zintuigelijk beperkt te zijn.
● Sta op het podium terwijl - het Wilhelmus
speelt en de vlag wordt gehesen!

Zondag 6 maart, starttijden vanaf 12:00 uur.
Op het Militair Revalidatie Centrum, Doorn
Kinderen €4,-/begeleiders vanaf 14 jaar gratis

https://ticketview.nl/shop/heuvelrugtheater
http://heuvelrugjong.nl/


Uitnodiging deelname onderzoek
‘Hoe gaat het met de Jeugd van Tegenwoordig’
is de titel van onderzoek door de afdeling
ontwikkelingspsychologie van de Universiteit
Utrecht. De Jeugd van Tegenwoordig heeft de
afgelopen twee jaar veel veranderingen en
beperkingen meegemaakt. Voor sommigen was
dit heel lastig door het gebrek aan sociale
contacten of door de moeite met online les. Door
beter te begrijpen hoe het nu met de jeugd van
tegenwoordig gaat kunnen we kinderen en
jongeren beter helpen. Het onderzoek bestaat
uit het invullen van een online enquête, waar
ouders eerst toestemming voor moeten geven.
Als dank voor deelname mag iedere
deelnemende jeugdige namens het project een
euro doneren aan een goed doel naar eigen

keuze! Help je ons De Jeugd van Tegenwoordig
te helpen? Klik dan op deze link voor meer
informatie en deelname:
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbha
bgG.

Met vriendelijke groet, Kiki Visser, namens de
onderzoekers van het onderzoek 'Hoe gaat het
met de Jeugd van Tegenwoordig'

Bericht over ons oude schoolmeubilair
Bussum, 15 februari 2022

Wat een schitterende activiteit ontstond er
afgelopen maand nadat jullie ons het aanbod
deden om jullie ‘oude’ meubilair een tweede
leven te geven. Wij gaven hier met veel plezier
gehoor aan. Binnen zeer korte tijd en met jullie
en onze mankracht en materieel haalden we
ruim 200 leerlingensetjes op. Geweldig veel
dank voor deze actie, jullie inzet en
enthousiasme.

Voor ons was het ook héél bijzonder dat binnen
één week het meubilair van Driebergen naar
Roemenië verhuisde. Vrijdag 14 januari haalden
wij het in Driebergen op, 15 januari ging het
mee op transport en dinsdag 18 januari stonden
de tafels en stoeltjes in Roemenië.
Supersupersnel dus!!

Eenmaal in Roemenië moest er nog wel e.e.a.
gebeuren. Zoltan, onze contactpersoon, reed
honderden kilometers op slechte, gladde en
besneeuwde wegen om het meubilair naar de
scholen te transporteren. Het meubilair moest
van regeringswege ook nog eens ontsmet
worden. Desondanks zaten Roemeense
leerlingen tot hun grote verbazing en blijdschap
binnen zéér korte tijd aan een ‘nieuwe’ tafel en
op een fraaie stoel. Voor hen een buitengewone
luxe….

Namens deze kinderen en hun juffen en
meesters héél hartelijk dank.

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG


Jullie zien, dat we met elkaar heel wat moois
kunnen bereiken.

Met vriendelijke groet, namens Stichting
Kinderen in Nood, Anjo van ’t Hof, secretaris


