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Nieuwsbrief november 2016 

 

Van het bestuur 

Graag kijken we met u terug naar de momenten in de 

afgelopen maanden, waarbij we elkaar als wijk-   

bewoners; sportief en ontspannen ontmoet hebben. 

Daarnaast leest u in deze nieuwsbrief ook over de 

versterking van het bestuur en alweer het eerstvolgende 

evenement. 

Peter Nugteren - voorzitter  

 

 

St. Maarten op 11 november a.s. 

Als u wilt, dat er kinderen langskomen op St. Maarten, zet 

dan een kaars voor het raam! Ze zullen voor u zingen in ruil 

voor een kleine traktatie.  

Net als vorig jaar is er na een lampionnentocht door de 

wijk Valckenbosch weer de gelegenheid om onder het 

genot van een warme chocolademelk of een gloeiwijntje 

(met of zonder alcohol) St. Maarten te vieren.  Vanaf 18.30 

uur staat er in de Dieptetuin een tafel met lekkers klaar 

voor iedereen uit de wijk Valckenbosch. Er is ook een 

vuurtje waarboven marshmellows geroosterd kunnen 

worden! 

Dus deelnemers aan de tocht, kinderen, ouders, opa’s en 

oma’s, tantes en ooms en iedereen die van gezelligheid 

houdt, SGV nodigt u uit en biedt u deze tractatie graag 

aan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een geslaagde burendag op 24 september jl. 

 

Zaterdag 24 september bleek een geslaagde keuze om 

het Wijkfeest in de Dieptetuin te houden. De zon scheen 

volop.  

Na een enerverende warming up vond de familie-run 

plaats, waar meer dan 50 deelnemers aan hebben 

meegedaan.  Zij kregen allen een schitterende medaille 

met de Valckenbosch kleuren en een toepasselijke 

gegraveerde Valk. De run ging vloeiend over in een mooie 

Valkenshow waar jong en oud aan hebben meegedaan. 

De gevaarlijke capriolen van de verschillende vogels 

werden met verbazing gade-geslagen door tientallen 

kleine en grote toeschouwers, zittend op het gras of op 

een gemakkelijke stoel in de Tuin of op het terras van Huize 

Valckenbosch.  

De valkenier bleek een uiterst amusante man te zijn die het 

hart van de toeschouwers deed smelten. De borrel met 

heerlijke hapjes, sapjes en wijntjes werd zeer 

gewaardeerd. Er was voldoende gelegenheid om elkaar 

te ontmoeten en bij te praten. Voor de frietkraam van 

Franklin Food werd een lange rij gevormd om heerlijke 

hapjes te bemachtigen. Tenslotte kon muziek niet 

ontbreken, die werd verzorgd door 2 jeugdige en 

professionele DJ’s uit de wijk.  

Dit geslaagde wijkfeest kwam tot stand mede dankzij 

donaties van onze inmiddels overleden oud-voorzitter, 

Johan Uiling en zijn weduwe Jackie Senior, Gemeente 

Zeist, het Oranjefonds, Jumbo Zeist, De Groene Winkel, 

Olijfje, Franklin Food en Kaasboer Enrico. Natuurlijk ook 

veel dank voor de hulp van vrijwilligers uit de wijk en de 

Vrienden van de Dieptetuin.  
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Preventieavond 24 oktober 2016 

Maandagavond 24 oktober jl. lieten ruim 60 wijkbewoners 

zich voorlichten over het voorkomen van woninginbraken, 

deelnemen aan What's App Alert groepen en het 

herkennen van vreemd gedrag. Verder waren ook 

aanwezig, wijkwethouder Fluitman, Bram Wispelweij, de 

opbouwwerker voor onze wijk en twee wijkagenten.  

 

 

 

’s Avonds toonde een ex-inbreker foto’s met daarop goed 

of minder goed in te breken situaties in onze wijk; die 

waren soms best confronterend.  

Dezelfde dag zijn borden ter afschrikking van ongenode 

gasten geplaatst op de straten waar al What's App alert 

groepen actief zijn.  

Tijdens de avond hebben zich 20 nieuwe deelnemers voor 

een What's App groep gemeld. In onze wijk zijn inmiddels 

vier groepen actief. Nieuwe deelnemers kunnen zich nog 

steeds aanmelden.  

Natuurlijk kunnen ook  nieuwe groepen gevormd worden 

in delen van onze wijk waar nog geen groepen actief zijn. 

Meer info: info@SGV.nu 

 

 

Antonie Vos, nieuw SGV bestuurslid 

Mijn naam is Antonie Vos en ik woon sinds 1996 aan de 

Bergweg, samen met mijn vrouw Monique en twee zonen 

Marc en Rick. Naast mijn werk rij ik graag motor, repareer 

horloges en scuba-dive regelmatig met mijn zoon. 

Wij wonen met veel plezier in deze wijk en genieten van al 

het groen en vogels om ons heen. 

Stichting Groen 

Valckenbosch 

organiseert activiteiten 

die voor iedereen een 

veilige en prettige 

woonomgeving 

probeert te creëren en 

sociale contacten te 

stimuleren. Ik wil 

daar graag mijn 

steentje aan 

bijdragen.   
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