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Van Veen is er speciaal voor u, de wijkbewoner
Wilt U iets mededelen, iets kwijt, een activiteit opstarten in welke vorm dan ook, schrijf naar het redactieadres.
De redactie houdt zich het recht voor een kopij te weigeren als de inhoud vervelend voor anderen kan zijn.
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Burenhulp Venenwijk
Hebt u behoefte aan ondersteuning (bijvoorbeeld gezondheid en zorg, kleine klusjes in en om het huis, techniek, internet en
computer, huisdieren of wilt u iets samen met iemand uit de buurt ondernemen), neem dan contact op met:
Cock van Adrichem
Petra Rouss
Mark de Brabander

- telefoon 226086 of per e-mail cjvadrichem@caiway.nl
- telefoon 298075 of per e-mail p.rouss@kpnplanet.nl
- telefoon 06-10492748

Wilt u zich aan- of afmelden voor de burenhulp, meldt dit dan bij Cock of Petra.
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Veensnippers
Inventaris “De Venen”

Nieuwe Buurman /
Buurvrouw?
Laat het ons weten zodat we hem/haar op
gepaste wijze kunnen begroeten in "de
WIJK".
Bel dit door: Mariette van Leeuwen, tel:
0174-297703

Mini

Artikel
Ladder
Tafels
Klapstoelen
Stapelstoelen
Prikkabel
Feestverlichting
Koffieketel
Bartafel
Moker
Partytent 4X4

Prijs per dag
€ 2,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 0,50
€
€
€
€
€

5,00
5,00 (40 kopjes)
5,00
1,00
10,00

Minimaal 48 uur vooraf reserveren!
Coördinatoren:
Ard van Schie, Hoogveen 2, tel: 294597
Ton v.d. Helm, Dalveen 22, tel: 290676 (b.g.g.)

Verhuizen

Contactadressen

Indien u uit de wijk verhuist, kunt u dan
ook ons secretariaat of onze
penningmeester hiervan op de hoogte
brengen d.m.v. een verhuisbericht.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het Bestuur

Voor storingen aan de
poortverlichting
Ton de Vreede Tel: 06-29521999
Bij storingen graag het nummer van de
lamp doorgeven
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Okidoki kinderopvang

www.okidoki-kdv.nl
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Van de voorzitter
Beste Veners,

Bijna is zijn de Veners terug van een welverdiende vakantie en pakken
we de draad van iedere dag weer op. Dagen worden korter en langzaam
tellen we af naar 2020.
We kijken terug op de afgelopen maanden met gemengde gevoelens wat activiteiteten
betreft. De buitenspeeldag viel letterlijk in het water. De organisatie dacht op enig moment
dat buienradar offline was gegaan aangezien er lange tijd een groot grijs vlak zichtbaar was.
Helaas bleek het toch de radarbeelden van buien.
Bij de bbq waren de weergoden ons betere gezind. Mooie opkomst van 60 personen, hoewel ik
nog altijd hoop dat het speelveld volgend jaar helemaal vol staat. Mooi om te zien dat het
bereiden van vlees op een bbq zoveel verbroedering schept. Op enig moment stonden er meer
mensen rond de bbq dan bij de (sta)fels.
Veners ook voor het bestuur is de vakantie ten einde en betekent dit dat het bestuur de
tafel weer gaat opzoeken om uw belang in de Venen weer te behartigen.
Met Vriendelijke Groet
Hans Zuiderwijk

Sudoku
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Venenwijk Energie(k) Anders
Venenwijk Energie(k) Anders – waar zijn we momenteel mee bezig?
Nu de zomer op zijn eindje loopt, is het weer tijd u op de hoogte te brengen van de stand van
zaken van onze initiatiefgroep om de wijk aardgasvrij te maken. We hebben hard doorgewerkt
en staan nu op het punt om de opdracht te verlenen aan een extern onderzoeksbureau om de
studie uit te laten voeren of het technisch en financieel haalbaar is om onze wijk aardgasvrij
te maken volgens onze uitgangspunten. En die uitgangspunten zijn nog steeds:
1. Een collectieve gasloze verwarming oplossing voor een wijk is voor alle partijen beter
dan losse individuele maatregelen,
2. Maar voor een collectieve oplossing is een hoge graad van acceptatie door de bewoners
noodzakelijk (meer dan 75% moet zich bij de start willen aansluiten). Dat vereist weer
dat er geen hoge investeringen bij bewoners neergelegd mogen worden,
3. En de totale kosten voor verwarming en tapwater voor de bewoner mogen niet hoger
uitvallen dan bij de huidige gas-gebaseerde situatie (totaal van aansluitkosten, vaste
kosten, kosten verbruik, kosten onderhoud en afschrijving).
Dat betekent dat we ook intensief in overleg zijn met gemeente en provincie om de benodigde
subsidie voor dit onderzoek aan te vragen. En daarvoor zijn we weer druk bezig om – enigszins
versneld – een coöperatie op te richten.
Waarom een coöperatie?
Het is altijd handiger om een rechtspersoon te hebben, die een bankrekening kan openen en
waar de aansprakelijkheid ligt dan dat individuele personen hoofdelijk aansprakelijk zouden
zijn. Een coöperatie is een rechtsvorm waar leden deel van uitmaken. Deze leden hebben
stemrecht op de ledenvergadering en kunnen het beleid bepalen. Een coöperatie is specifiek
bedoeld om in “stoffelijke behoeften van haar leden te voldoen” zoals het zo mooi in de wet
staat. Dat is een verschil met een vereniging, zoals de bewonersvereniging, die ook uit leden
bestaat en activiteiten kan organiseren maar niet specifiek gericht is op materiële zaken.
Daarbij is het voor een coöperatie mogelijk om – op termijn – winst te gaan uitkeren of in
ieder geval gezamenlijk te besluiten wat er met de eventuele winst gedaan gaat worden.
Bijvoorbeeld lagere tarieven voor de warmte, die geproduceerd wordt voor de leden, of
andere duurzame doelen zoals het plaatsen van laadpalen in de wijk of zelfs het gezamenlijk
delen van een elektrische auto – allemaal nog toekomstmuziek natuurlijk. Laten we allereerst
maar eens kijken of de plannen om aardgasvrij te worden technisch en financieel haalbaar
zijn! Maar die coöperatie wordt toch al binnenkort opgericht vanwege de subsidieaanvraag.
Voorlopig zullen alleen de leden van de initiatiefgroep deel uitmaken van de coöperatie; zodra
dat mogelijk is, zullen we alle bewoners gaan benaderen en uitnodigen lid te gaan worden, met
vanzelfsprekend uitleg over alles wat daarmee samenhangt.
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BBQ
De jaarlijkse BBQ op 30 augustus was weer een
groot succes.
Een groot aantal zo’n 60 leden van de
Bewonersvereniging De Venen hadden zich weer
aangemeld. Waarbij ook een aantal nieuwe
bewoners/leden van onze wijk.
Het weer was prachtig dus niets kon ons tegen
houden om er weer een feestje van te maken.
Zoals altijd bij zo grote activiteit kunnen we
extra handjes goed gebruiken.
Onze dank gaat dan ook naar André de Niet, Peter Scholten, Johan van Toor, Jan van Rijn en
Brian van der Westen. Brian was de barkeeper en heeft ook de foto’s gemaakt. Daarbij nog
wat buurtbewoners die ook hebben geholpen, mijn excuses dat ik namen niet weet.
Verder kwam de fam. Timmers met een heerlijk pasta salade en Henry Mosterd met heerlijke
meloenen.
Aan het eind van de gezellige avond kwam er ook
een ijsboer langs.
Een beginnend bedrijfje, de advertentie vinden
jullie terug in De Venen. Altijd leuk zo’n ijsboer
als afsluiting van een familiefeestje of
kinderverjaardag.

Verder natuurlijk mijn dank aan de
bestuursleden die aanwezig waren.
Tot volgend jaar zou ik zeggen,
Jenny Zwart

Website
Kijk ook eens op de website van de wijkvereniging: http://www.devenenwijk.nl/
Hier staan ook alle foto’s van de diverse activiteiten.
Vanaf nu ook op facebook https://www.facebook.com/devenenwijk
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ijsboer

Nieuwsbrieven ontvangen per e-mail?
Als je een mailtje stuurt naar vanveen@devenenwijk.nl dan ontvang je voortaan de flyers en
nieuwsberichten ook per mail.
Kijk ook eens op onze facebookpagina. Door te liken en/of te reageren vergroot je onze
naamsbekendheid.
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Klaverjassen en Jokeren
Elke laatste woensdag van de maand

Klaverjassen en Jokeren.
Beste buurtbewoners,
Elke laatste woensdag van de maand wordt er een
“Venen-klaverjas en Joker avond” gehouden. Er
zijn weer vele prijzen te winnen. Als je met
kaarten geen prijs wint is er altijd nog een super
loterij met vele schitterende prijzen.
Data:
Woensdag 25 september, 30 oktober, 27 november2019.
Woensdag 18 december KERST Klaverjassen en Jokeren.
Woensdag 29 januari, 27 februari, 25 maart, 29 april en 27 mei 2020.
De avond vindt plaats in “De Vang” en begint om 19.30 uur tot 22.00 uur.
Kosten : 2 euro voor leden en niet leden 3 euro.
Lijkt het jullie wel wat om in gezellige sfeer te klaverjassen of te Jokeren kom gezellig op de
avonden langs. We zijn altijd opzoek naar nieuwe kaarters. Je kunt zo langs komen om een
keertje mee te doen, maar het is handig i.v.m. de organisatie als je aanmeldt op onderstaand emailadres.
Met vriendelijke groet,
Jenny Zwart, Woudveen 10. Jennyzwart@hotmail.nl

Agenda activiteiten
Activiteit

Datum

Locatie

Klaverjassen/Jokeren

De Vang

Halloween

Iedere laatste woensdag van de
maand 19:30
1 november

Darten

24 november

Nederland 3

Sinterklaas

29 november

Venenwijk

Kerstcrea

11 december

Westland Florada

Kerstcrea Kinderen

11 december

De Vang
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Dalveen
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