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Beste leden van de Steinwijk, 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de ontwikkelingen in het wijkbeheer 
en de initiatieven en activiteiten vanuit het Steinwijk bestuur. Wij vragen uw 
speciale aandacht voor het initiatief van een ‘clubhuis’, lees hierover ver-
derop meer.. De informatie die u in deze nieuwsbrief kunt lezen, treft u ook 
aan op onze site - www.steinwijk-ede.nl – onder de rubrieken agenda en 
nieuws.  
   
Veranderende tijden; de burger aan zet! 
De economische situatie in ons land dwingt de gemeente tot het maken van 
keuzes. De zorg staat onder druk met alle mogelijke nadelige gevolgen van 
dien ook voor ons in de Steinwijk. De gemeente zal steeds meer een beroep 
doen op de zelfredzaamheid van mensen in de wijk. Dit vraagt van iedereen 
een andere houding: meer initiatieven en meer samenwerking (de verzor-
gingsstaat wordt omgevormd wordt naar een verzorgingssamenleving).

Samen werken in de Steinwijk; wat is nodig?
De gemeente Ede wil wijkgericht werken, waarbij vragen vanuit de wijk cen-
traal staan. Er wordt gezocht naar samenwerking met bewoners(groepen). 
Om als BBV Steinwijk mee te gaan in deze ontwikkeling, is het belangrijk 
om te weten wat de inwoners van de Steinwijk nodig hebben. Hiervoor heeft 
de wijkcoördinator Robert van Rheenen gevraagd om projecten en/of activi-
teiten aan te dragen voor het Wijkactiviteiten-programma 2012”. Te denken 
valt aan bijvoorbeeld straatspeeldag, burendag, kunst in de wijk,  …..... . 
Kom met voorstellen, zodat wij deze samen met u en andere partijen verder 
kunnen brengen. U kunt ons mailen.
   
‘Clubhuis’ initiatief 
Het bestuur van de BBV Steinwijk is de laatste jaren vooral druk geweest 
met een aantal grote projecten, zoals de speeltuin, de kinderboerderij, het 
Proosdijpark, parkeeroverlast en jeugdoverlast.  Deze projecten zijn we nu 
min of meer aan het afronden. En er is tijd en ruimte voor andere plannen. 
Het bestuur wil haar aandacht meer gaan richten op het contact met onze 
leden, u dus!  Buiten de vrijwilligers, die aan een aantal projecten hebben 
meegewerkt, blijft het contact vaak beperkt tot de Algemene Leden Verga-
dering. En dat vinden we jammer – tijd voor verandering dus. Vanuit het 
bestuur is het initiatief ontstaan voor een ‘clubhuis’ met als mogelijke locatie 
de kinderboerderij. De bedoeling is om op een informele wijze het contact 
met elkaar, maar vooral het contact te bevorderen. Bijvoorbeeld door het 
organiseren van workshops, lezingen, kaartavonden etc. Alle ideeën zijn 
welkom en bespreekbaar. Wij willen graag uw mening horen. Wat vindt u 
van dit initiatief? Bent u geïnteresseerd en hebt u ideeën of suggesties? Wij 
stellen het op prijs als u met ons mee wilt denken.

Mail uw reactie graag vóór 15 december a.s. 

Maak gebruik van de Wijkwaardebonnen en realiseer 
je eigen buurt/straat/wijkproject 
Als inwoner van de Steinwijk kunt u gebruik maken van de wijkwaardebon. 
Een bedrag tot maximaal 5.000 euro (!) staat tot uw beschikking wanneer 
u samen met de straat/buurt of wijk een project indient dat bijdraagt aan de 
bevordering van de leefomgeving. Tot op heden hebben de bewoners van 
de Steinwijk hier nog geen gebruik van gemaakt, maar we willen u aan-
moedigen om hier verandering in te brengen. U kunt bijvoorbeeld denken 
aan het organiseren van een sport-en spelactiviteit voor jongeren. Maar ook 
een bloembak in uw straat. Of kunst in de buurt samen met kinderen. U ziet 
het, er zijn veel mogelijkheden. Voor meer informatie over de mogelijkheden 
kunt u terecht op http://www.edeveldhuizen.nl . Onder het kopje wijkwaar-
debonnen treft u de spelregels en de mogelijkheden aan. Doet u mee om de 
Steinwijk nog meer elan te geven?!

AGENDA

Ontmoeting in gebouw de Pleinen; 
schilderen en rondleiding  
12 november 

Op zaterdag 12 november bent u van 
harte uitgenodigd op de Pleinen, Pol-
lenstein 174. 
Van 13.30- 16.30 uur kunt u schilde-
ren aan een drieluik, waarmee gestart 
is op de Burendag van 24 september 
j.l. Dit drieluik staat voor de samen-
werking tussen de BBV-Steinwijk, 
Vilente de Pleinen en het Wijkcen-
trum de Velder. Er staat een lekker 
kopje koffie of thee voor u klaar. Ook 
kunt u nog een kijkje nemen bij de 
Pleinen. Els Meulbroek laat u graag 
het woonzorgcentrum zien.
Van harte welkom!

Kunst in de Wijk: eindmanifestatie 
– 11 en 12 november in de Pleinen

Op 11 november van 18.30 – 20.30 
uur en op 12 november van 13.30 tot 
16.30 kunt in het gebouw de Pleinen 
getuige zijn van de slotmanifestatie 
Kunst in de wijk Veldhuizen. In het 
gebouw de Pleinen kunt u een schilde-
rijenreeks bewonderen, die Barbara 
Recourt (kunstenares) maakte voor de 
bewoners van het Groepswonen voor 
dementie, op basis van hun verhalen. 
Ook vindt er op enkele momenten een 
dansmanifestatie plaats.

Omgaan met hangjongeren; training 
door Hans Kaldenbach – 28 novem-
ber en 21 december -

Mede naar aanleiding van de overlast 
van hangjongeren vorig jaar in delen 
van de Steinwijk biedt Welstede u 
de mogelijkheid om deel te nemen 
aan een training ‘Hoe om te gaan met 
hangjongeren’. 
Een trainingsavond voor bewoners en 
professionals. Situaties met hangjon-
geren worden gespeeld door opvoed-
kundige / trainer Hans Kaldenbach en 
een acteur. Manieren van benaderen 
van jongeren worden gedemonstreerd: 
de judo aanpak, de karate aanpak. 
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Doe mee(r) met de Steinwijk

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u richten aan:
 
Jan Wagenaar;  bbvsteinwijk.ede@hotmail.com  
Blijdestein 5, 6714 DX, Ede

Mark Obbink; voorzitter@steinwijk-ede.nl. 
Floreslaan 74, 6714 AT, Ede

Om het milieu te sparen en u snel van dienst te kunnen 
zijn, ontvangen wij graag uw mailadres.

Donaties voor ’s Heeren-Loo (volière) en 
de Pleinen (interieurbeplanting)
Op de algemene leden vergadering is besloten 1.500 euro als donatie be-
schikbaar te stellen aan de kinderboerderij ’s Heeren – Loo (1.000 euro) en 
Vilente de Pleinen (500 euro). Met veel enthousiasme hebben beide organi-
saties gereageerd op de donatie. ’s-Heeren-Loo heeft aangegeven van het 
bedrag een volière te gaan bouwen en Vilente zal de ontmoetingsruimte op-
fleuren met interieur beplanting. De donatie zal later nog formeel aan beide 
organisaties worden overhandigd met een mooie cheque. In een volgende 
nieuwsbrief hierover meer.

Proosdijpark: dit jaar vernieuwing van de paden  
Robert van Rheenen, de wijkcoördinator Veldhuizen, heeft namens de ge-
meente Ede  een toezegging gedaan voor het Proosdijpark. Dit jaar wordt 
nog een begin gemaakt met het vervangen van de asfaltpaden. Het zal er in 
dezelfde stijl uit gaan zien als bij de nieuwe entrees van het park. Hiermee 
wordt een goede impuls gegeven aan de kwaliteit van het park. Daarnaast 
wordt in kaart gebracht waar verdere  verandering van de padenstructuur 
nodig is. 

Initiatief Goede Buur Veldhuizen: 
elkaar helpen, samen dingen doen en leren 
GoedeBuur is een marktplaats voor burenhulp in Ede-Veldhuizen en is een 
initiatief van Hester Bast, mede-inwoner van de Steinwijk. Via advertenties 
van vraag en aanbod kunt u buurtbewoners helpen, elkaar iets leren of sa-
men dingen doen. Zo maak je de buurt met elkaar prettiger om in te wo-
nen. 

Wilt u ‘bouwen’ aan de wijk? 
Kom en versterk het bestuur en wordt bestuurslid
Het Steinwijk bestuur is een team van mensen, dat met plezier en onderlin-
ge gezelligheid een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Ver-
sterking van het team is wenselijk. Op dit moment zoeken wij nog iemand 
die zich wil bezighouden met PR en Communicatie. Het zou fijn zijn om nog 
een vrouwelijk bestuurslid er bij te hebben. Heeft u tijd en wilt u uw talenten 
inzetten voor de wijk, neem dan contact met ons op.
Wij wachten op u.....

 

Er is de keuze uit 2 trainingsavonden 
(19.30 – 22.00 uur):
Maandag 28 november 
Buurtcentrum Veldhuizen, 
Katenhorst 16 

OF

Woensdag 21 december  
19.30 – 22.00 uur 
Wijkcentrum De Velder, 
Munnikenhof 17 

Alle aanwezigen krijgen na afloop een 
boek naar keuze mee: “Hangjongeren, 
99 tips voor Buurtbewoners en Voor-
bijgangers” òf “Respect, 99 tips voor 
het Respect, 99 tips voor het omgaan 
met jongeren in de Straatcultuur”. 

De entree is gratis, maar: vol = vol. 
Opgeven kan tot 21 november per 
mail: aegger@welstede.nl 

Deze trainingsavonden worden ge-
organiseerd door Welstede i.s.m. 
gemeente Ede, Woonstede, BuurtBe-
langenVereniging Steinwijk, bewoners 
van de Mariëndaalflats en de Honden-
kop-buurt.

Uitnodiging multicultureel centrum 
26 november
Opening wissellokaal West en onder-
komen huize El Karam in de voorma-
lige Juliana van Stolbergschool.

Het thema is: Diversiteit. 

Tijd: van 13.00 - 16.00 uur 

Opening is om 13.30 uur 

Vanaf 14.00 uur rond kijken, mee 
dansen, proeven, elkaar ontmoeten, 
creatief bezig zijn. Alle gebruikers 
presenteren zich die dag met ver-
schillende activiteiten/workshops. 
Burgemeester v.d. Knaap en Wethou-
der v.d. Pol zijn van plan om ook een 
kijkje te komen nemen (we hopen dat 
dat lukt!)
 


