
 

 
Nieuwsbrief februari 2019 
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• Flyeren voor wijktafel levert zes nieuwe abonnees op 
• Nationale opschoondag zaterdag 23 maart       aanvangstijd gewijzigd 
• Struintuin MEC begint vorm te krijgen 
• Geslaagde actie Buurt AED-pakket 
• AED hulpverlener 
• Wat is er te doen in Maarssenbroek? 

 
Wijktafel dinsdag 19 februari jl. 
 

De op dinsdag 19 februari jl. gehouden wijktafel is goed verlopen, maar helaas waren er slechts elf 
bewoners gekomen. 
De belangrijkste punten: er werden vooral zorgen geuit over de overlast door jongeren bij de 
sportveldjes op de grens met Fazantenkamp, zwaar knalvuurwerk dat tot lang na oud en nieuw 
doorging, onjuist parkeren en te hard rijden.  
De jongeren die de overlast veroorzaken zijn bekend bij de politie en worden bij constatering altijd 
aangesproken. Voor alle zaken geldt: altijd melden bij de politie. Want als er niets wordt gemeld, 
krijgt de wijkagent dit niet door en kan er dus niet gehandhaafd worden. 
De overlast van zwaar knalvuurwerk is een landelijk probleem en moeilijk te handhaven, omdat je 
vrijwel nooit op tijd bent om daders daadwerkelijk te betrappen. 
Door de gemeente werd informatie gegeven over hoe we onze tuinen zodanig kunnen inrichten dat 
bij veel regelval in korte tijd de kans op wateroverlast wordt verkleind. 
Tevens waren er vragen over het snoeibeleid en ook hier geldt: geef problemen altijd door aan de 
gemeente, hetzij via Fixi of telefonisch, dan komt er iemand kijken wat er aan gedaan kan worden. 
Het volledige verslag vindt u binnenkort op onze website: www.reigerskamp.nl  Wilt u het verslag 
ontvangen via de mail, vraag dit dan aan met behulp van ons contactformulier op de site. 
 
Flyeren voor wijktafel levert zes nieuwe abonnees op 
 

Wellicht leuk om te melden, is dat het flyeren voor de wijktafel ons zes nieuwe abonnees voor onze 
digitale nieuwsbrief heeft opgeleverd. Daar worden wij blij van, want dat betekent dat er weer meer 
bewoners op de hoogte kunnen worden gehouden over nieuws en ontwikkelingen in de wijk. 
 
Nationale Opschoondag zaterdag 23 maart     LET OP  aanvangstijd gewijzigd naar 09u30 
 

In onze vorige nieuwsbrief maakten wij al melding dat op zaterdag 23 maart a.s. weer de nationale 
opschoondag wordt gehouden. We gaan dan weer, met hopelijk veel bewoners, het zwerfvuil in de 
wijk opruimen. Zoals gebruikelijk starten we bij de kantine van Tennisvereniging De Blauwe Reiger 
in het wijkpark. We verzamelen daar om 09.30 uur voor een kopje koffie/thee of limonade. Daarna 
gaan we in groepjes de wijk in. Om 11.00 uur komen we terug bij de kantine om onszelf met de 
“buit” op de foto te zetten. Dan nog iets te drinken voor iedereen en een aardigheidje voor de 
kinderen. Vervolgens kunnen we dan tevreden naar huis, omdat we onze wijk weer wat schoner 
hebben gemaakt. Wij zien u graag op zaterdag 23 maart a.s. 
 
Struintuin bij het MEC begint vorm te krijgen  
 

Op de woensdagen 13 en 20 februari kon er worden geholpen bij de aanleg van de Struintuin, 
naast het MEC. Er waren vooral kinderen gekomen om het stukje park naast het MEC om te 
toveren tot een avontuurlijk stukje natuur. Het is de bedoeling dat op 8 mei de Struintuin feestelijk 
in gebruik zal worden genomen. Meer informatie hierover in één van onze volgende 
nieuwsbrieven.  

http://www.reigerskamp.nl/


 
Geslaagde actie Buurt AED-pakket  
 

Waarschijnlijk heeft ook u afgelopen week een flyer in de brievenbus gehad van Mark Schellevis, 
die een actie op touw heeft gezet om nog een AED in Reigerskamp op te hangen.  
Hiermee kunnen levens worden gered, maar daarbij is het van belang dat zo’n apparaat niet te ver 
uit de buurt aan een buitenmuur hangt. Daarom deze actie voor een tweede AED in de wijk (er 
hangt er al één aan de buitenmuur bij huisnummer 719). 
 

Door middel van crowdfunding is net voor verschijning van deze nieuwsbrief het doelbedrag van 
€.2735 gehaald dankzij een flink aantal donateurs. Wij feliciteren dhr. Mark Schellevis met het 
slagen van deze actie en danken iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd.  
 
Cursus AED hulpverlener    
 

Om levens te kunnen redden is het ook van belang dat er genoeg mensen zijn die een 
AED kunnen bedienen. In onze vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat men hiervoor een cursus 
kan volgen. De cursus wordt in 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. 
 
 
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.  

http://www.reigerskamp.nl/

