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Beste wensen voor 2019
Ook al is het jaar alweer een maand oud, de leden van de wijkcommissie wensen u allen nog
graag een goed en vooral gezond 2019. Het was weer een uitbundig oudejaarsfeest met veel mooi
vuurwerk. Alleen vernamen we (en ondervonden het ook zelf) dat er wel erg lang werd doorgegaan
met het afsteken van hard knalvuurwerk. We begrijpen best dat het soms moeilijk is te stoppen
met iets wat je leuk vindt om te doen, maar het is ook prettig als er rekening wordt gehouden met
mensen die willen slapen; er zijn mensen die op nieuwjaarsdag moeten werken.
We hopen daarom van harte dat daar volgende keer rekening mee gehouden kan worden.
Ook dit jaar gaan wij ons weer inzetten om onze wijk mooi en leefbaar te houden en, waar nodig
en mogelijk, te verbeteren. Onze eerste activiteit is een wijktafel op dinsdag 19 februari a.s.,
waarover u hieronder meer informatie vindt.
Wijktafel dinsdag 19 februari in de R.K. Verrijzeniskerk
Dinsdag 19 februari a.s. organiseren wij weer een wijktafel in zaal 4 van de R.K. Verrijzeniskerk,
Reigerskamp 611. Aanvang is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur en dan staat de koffie/thee al
voor u klaar. Deze avond zullen ook onze wijkagent, Julian Steenbeek, en de wijkregisseur van de
gemeente, Olivier de Jonge Oudraat, aanwezig zijn. U wordt door hen geïnformeerd over onze wijk
op het gebied van o.a. veiligheid en onderhoud en u kunt dan ook vragen aan hen stellen. De
avond wordt om ca. 22.00 uur afgesloten, waarna u nog tot ca. 22.30 uur kunt napraten onder het
genot van een hapje en een drankje.
Helpen bij de Struintuin woensdag 13 en 20 februari
Van het MEC ontvingen we de volgende aankondiging:
“De aanleg van de struintuin naast het MEC in het wijkpark gaat van start. Vanaf begin februari
gaat de aannemer aan de slag om de basis van het plan neer te leggen, zoals het grondverzet,
beekloop met waterpomp, boomstammen en een omheining.
Hierbij kan de aannemer alle hulp gebruiken! Zowel van volwassenen als van kinderen. Dus sta je
graag met je voeten in de klei en steek je graag je handen uit de mouwen? Kom dan helpen!
Met elkaar gaan we aan de slag om te snoeien, takkenrillen te maken (dit zijn natuurlijke heggen),
stapstammen te plaatsen, nieuwe boompjes en struikjes te planten, het terrein te egaliseren, etc.
Dus ga je graag aan te slag en heb je wel zin om een handje te helpen? Kom dan op woensdag 13
februari 2019 tussen 15.30 en 17.30 uur of op woensdag 20 februari 2019 van 14.30 tot 17.00 uur
naar de struintuin nèt naast het MEC. De warme soep staat klaar!”
Doe-Café “Gezonde Buurt” in het MEC
Dit is op 13 februari van 18.30 tot 20.00, aansluitend aan de soep. U bent van harte welkom om
van te voren mee te eten, ook als u niet heeft deelgenomen aan de struintuin.
In vervolg op eerdere bijeenkomsten binnen het project Gezonde Buurt (zie EVD eerder
nieuwsbrieven) is er een Doe-Café voor iedereen die werk wil maken van één van de volgende

ideeën: activiteiten in het wijkpark rond samen eten & elkaar ontmoeten, samen bewegen, het
maken van een wijkpark-glossy, de struintuin en de ontdekroute. Het is een bijeenkomst waarin
concrete acties worden besproken en afgesproken.
Warmtebeeldcamera te leen
De wijkcommissie Reigerskamp heeft de beschikking over een warmtebeeldcamera en daarmee
kunt u juist bij kouder weer goed zien waar uw huis warmte lekt en waar het huis (beter) geïsoleerd
of afgedicht kan worden.
Door uw woning gericht te isoleren kunt u besparen op stookkosten, tevens verhoogt u uw
wooncomfort.
Ga voor duurzaam en verminder de uitstoot van C02, zodat het klimaat minder wordt belast en de
aarde leefbaar blijft voor toekomstige generaties.
Nieuwsgierig hoe uw huis er bij staat?
Hiervoor kunt u gratis gebruik te maken van de warmtebeeldcamera.
Meldt u aan bij klimaat@reigerskamp.nl en doe zelf uw gratis warmtecheck
Kinderboerderij Otterspoor zoekt vrijwilligers
De volgende oproep ontvingen wij van Kinderboerderij Otterspoor in wijkpark Reigerskamp:
“Wij zijn op zoek naar weekendvrijwilligers, want zonder hen kunnen wij in het weekend niet open
zijn. Een keer per 6 weken ben je een dag de boer of boerin. Je verzorgt de dieren en bent er ook
gastvrouw/gastheer voor onze bezoekers en met name voor de kinderen. Voordat je zelfstandig
begint, wordt je ingewerkt en dat is gelijk een proef om te kijken of het je bevalt.
Voor meer informatie kijk op onze facebook pagina. U kunt zich daar ook aanmelden door middel
van een privé bericht of mail naar kinderboerderij.otterspoor@gmail.com of kom eens langs en
informeer bij de beheerder”
Cursus AED hulpverlener
In onze wijk hangt in een aantal gebouwen een zogenaamde AED en er hangt er ook één de
schuur van huisnummer 719 (zie onze nieuwsbrief van oktober 2018). Bij snelle inzet kan hiermee
de kans dat iemand die getroffen wordt door een hartstilstand het overleefd aanzienlijk worden
vergroot.
Om een AED goed te kunnen bedienen kan men een cursus volgen. De cursus wordt op één
avond gegeven en kost ± € 40,- per deelnemer. Door een aantal zorgverzekeringsmaatschappijen
wordt zo’n cursus vergoed, maar niet door alle. Wilt u zo’n cursus volgen, maar krijgt u die niet
vergoed door uw verzekeraar, dan kunt u bij ons een verzoek indienen deze kosten voor u te
betalen. Dit kan via ons contactformulier op onze website. Wel vragen we u dan de afwijzingsbrief
van uw verzekeraar te tonen.
Nationale Opschoondag zaterdag 23 maart
Op zaterdag 23 maart a.s. wordt weer de nationale opschoondag gehouden. Wij hopen dat u dan
ook weer mee wilt helpen het zwerfvuil uit onze wijk weg te halen. Meer informatie volgt in onze
volgende nieuwsbrief, maar wellicht kunt u de datum alvast in uw agenda zetten.
Wat is er nog meer te doen in Maarssenbroek?
 Met het programma van “Kom Erbij” kunt u zien welke activiteiten er worden georganiseerd in
Maarssenbroek. De nieuwe editie is inmiddels uitgekomen en de link hiervan vindt u op pagina 3
van onze website via www.reigerskamp.nl
 Nieuwsgierig naar nog meer nieuws over Reigerskamp? Bezoek ook de facebookpagina voor
Reigerskamp. Dus neem ook hier eens kijkje en vindt u het leuk, meldt u dan aan.
Let wel: deze facebookpagina Reigerskamp staat los van de wijkcommissie Reigerskamp.

