
 

 
Nieuwsbrief september 2019 

In deze editie : 
 

• We zijn weer begonnen 
• Ontdek- en beweegroute in wijkpark 
• Vlinder- en bessentuin in wijkpark 
• Extra Opschoondag op zaterdag 5 oktober  
• Wat is er te doen in Maarssenbroek? 
• Kaartje Ontdek- en beweegroute 

 
Welkom weer thuis 
 

De zomervakantie zit er alweer even op en dus moet er weer gewerkt worden en naar school 
gegaan. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad; in het buitenland of ergens hier in 
Nederland of thuis. Ook wij als wijkcommissie pakken de draad weer op en zullen u via deze 
nieuwsbrief weer op de hoogte houden van alle ontwikkelingen die voor u als bewoner van belang 
kunnen zijn, of nieuwtjes die gewoon leuk zijn om te weten. 
 
Ontdek- en beweegroute in wijkpark 
 

Op 17 juli was de officiële feestelijke opening van de ontdek- en beweegroute. Intussen zijn de 
laatste puntjes op de i gezet. In het park zijn nu dus alle beelden te vinden, inclusief de QR-codes 
die leiden naar de pagina van Sportpunt Stichtse Vecht.  
Daarop staat voor elk beeld een oefening voor de categorieën ‘licht’, ‘middel’ en ‘zwaar’, zodat zelf 
kan worden bepaald hoe intensief de route wordt gemaakt. Hieronder staat een kaartje waarop de 
plekken van de beelden in het park staan aangegeven. Als je zin hebt, kun je dus nu al de route 
mét beweegoefeningen lopen! 
Op de site van Sportpunt Stichtse Vecht zal de opmaak van de pagina’s nog wat aangepast 
worden. Waarschijnlijk zullen er korte filmpjes met de uitvoering van de oefening op komen te 
staan. Na een aantal maanden zullen deze oefeningen worden verwisseld voor andere 
oefeningen.  
Iedereen is van harte uitgenodigd om op dinsdag 24 september gezamenlijk met medewerkers 
van Sportpunt Stichtse Vecht de route te lopen. Iedereen is weer welkom; de route kan immers op 
eigen tempo worden gedaan. Het is die week Nationale Sportweek, dus dat komt mooi uit!  
De start is weer bij tennisvereniging de Blauwe Reiger om 19:30 uur. Leuk als u/je erbij bent! 
Aanmelden kan bij leonie@sportpuntstichtsevecht.nl  
 
Vlinder- en bessentuin in wijkpark 
 

De Vlinder- en bessentuin wordt steeds mooier; de diverse planten en struiken staan nu 
volop in bloei en trekken niet alleen veel bijen en vlinders, maar ook andere insecten zoals 
zweefvliegjes, wantsen en libellen. Wilt u ook meehelpen ons park mooier te maken? Of 
heeft u suggesties om de website aan te vullen? Aanmelden kan via de wijkcommissie 
Reigerskamp commissie@reigerskamp.nl ; die stuurt uw aanmelding/bijdrage dan door naar 
de juiste personen. 
 
Opschoondag op zaterdag 5 oktober 
 

Het is ook dit jaar weer de bedoeling dat we een extra opschoondag in de wijk houden. De datum 
die we hiervoor gekozen hebben is zaterdag 5 oktober. We hopen weer op een goede opkomst, 
want vele handen maken licht werk. We verzamelen zoals gebruikelijk om 10.00 uur bij de 
kantine van Tennisvereniging De Blauwe Reiger in het wijkpark en gaan pas op pad na het 
gebruikelijke kopje koffie/thee of fris. Daarna gaan we in groepjes het zwerfvuil verzamelen en 
komen om 12.00 weer terug bij de kantine voor nog een verfrissing. Kinderen zijn uiteraard ook 
weer van harte welkom; voor hen ligt er weer een leuk presentje klaar. Graag tot zaterdag 5 
oktober. 
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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/

