
 

 
Nieuwsbrief oktober 2019 

In deze editie : 
 

• Extra Opschoondag was weer succes 
• Halloween op zaterdag 26 oktober: nog heksen gezocht voor opbouwen tent 
• Idee voor uw buurt? Aanmelden bij “Kern met Pit” kan tot 31 oktober 
• Tweede jaar Gezonde Buurten: ideeën aanleveren en ideeëndiner 6 november 
• Wat is er te doen in Maarssenbroek? 

 
Extra opschoondag was weer succes 
 

Onze extra 
opschoondag van 
zaterdag 5 oktober was 
weer een succes. Maar 
ondanks dat de 
weergoden ons die dag 
zeer gunstig gezind 
waren, viel het aantal 
deelnemers een klein 
beetje tegen.  
Maar misschien was dat 
mooie weer ook wel de 
spelbreker: na al die 
regen wilde men liever 
iets leuks doen in plaats 
van zwerfvuil opruimen.. 
In totaal waren we met 
12 personen, waarvan drie kinderen. Na eerst een drankje met wat lekkers, hebben we in 
ongeveer anderhalf uur tijd de nodige rommel verzameld. Toch valt het ons op dat de 
hoeveelheid zwerfafval iedere keer weer ietsje minder is. Daar zijn we heel blij mee, maar 
het kan natuurlijk altijd beter. Daarom doen we ook volgend jaar maart weer gewoon mee 
met de Nationale Opschoondag. Tegen die tijd leest u in de nieuwsbrief wanneer dat precies 
is. Voor nu alle deelnemers weer heel hartelijk bedankt voor het meehelpen opruimen en 
heel fijn dat er ook weer kinderen hebben meegedaan. Top! 
 
Halloween op zaterdag 26 oktober: nog heksen gezocht voor opbouwen tent 
 

Op zaterdag 26 oktober verandert Reigerskamp weer in een 
enge buurt vol angstaanjagende figuren! Inmiddels zijn de flyers 
met informatie verspreid in de wijk. Belangrijk om te weten is dat 
dit jaar de partytent voor een hapje en een drankje op het 
pleintje bij huisnummer 632 staat, van 19:30 tot 21:30 uur. 
Iedereen die mee wil doen wordt gevraagd de posterzijde van de 
flyer vanaf 24 oktober aan de straatzijde op het raam te plakken, 
zodat duidelijk is waar kan worden aangebeld door de kinderen. 
Speciaal voor kleine of bange kinderen wordt deelnemers 
gevraagd om tussen 18:00 en 18:30 uur geen kettingzagen etc. 
in te zetten. We wensen alle spoken, piraten, heksen, boeven of engerds een zinderende 
griezelavond toe! 
N.B.: in de flyer wordt gevraagd of er nog heksen zijn die kunnen helpen bij de op- en 
afbouw. Aanmelden kan bij de Halloween Commissie via reigerskamphalloween@gmail.com  
Verder wordt geadviseerd de Reigerskamp pagina op Facebook in de gaten te houden voor 
de laatste updates.  
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Idee voor uw buurt? Aanmelden kan bij “Kern met Pit” tot 31 oktober 
 

Hebt u een goed idee om uw buurt te verbeteren? En wilt u daar werk van maken? Meld uw 
idee dan aan bij “Kern met Pit” en krijg tips en advies om uw plan uit te voeren. Aanmelden 
kan tot en met 31 oktober 2019. 
Wilt u bijvoorbeeld een speeltuin of een pluktuin in uw buurt maken? Of een toneelstuk 
maken met jongeren uit uw wijk? “Kern met Pit” staat voor u klaar met tips en advies en 
brengt u in contact met mensen die u kunnen helpen uw plan uit te voeren. Ook kunt u gratis 
meedoen aan interessante workshops. Lukt het om uw idee binnen een jaar uit te voeren? 
Dan ontvangt u het predicaat Kern met Pit en € 1.000, = voor het project. 
U kunt zich tot 31 oktober 2019 aanmelden via  www.kernmetpit.nl   Daar vindt u ook meer 
informatie over de voorwaarden, workshops en andere projecten.  
De provincie Utrecht wil dat goede ideeën voor de leefbaarheid de kans krijgen zich te 
ontwikkelen en is daarom partner van Kern met Pit. Kijk voor meer informatie op de website: 
www.provincie-utrecht.nl  of  www.stichtsevecht.nl   
 
Tweede jaar gezonde buurten: ideeën aanleveren en ideeëndiner op 6 november 
 

Vorig jaar is gestart met het project “Gezonde Buurten” in het wijkpark van Maarssenbroek. 
Aanvankelijk was er een goede opkomst van bewoners tijdens de bijeenkomsten, waarbij er 
met elkaar ideeën werden verzameld. Maar gaandeweg haakten er helaas steeds meer 
bewoners af. Toch kon dit eerste project succesvol worden afgesloten met de realisatie van 
de Struintuin (naast het MEC), de Ontdek- en beweegroute en de Vlinder- en Bessentuin in 
het wijkpark.  
Nu wordt er gestart met de tweede ronde met de aftrap op woensdag 6 november.  
Dan wordt er tussen 17.00 en 19.00 uur een ideeëndiner georganiseerd in het MEC in het 
wijkpark. Aanmelden voor het ideeëndiner kan bij Leonie Schreurs via  
leonie@sportpuntstichtsevecht.nl    Dan kunnen de inbrengers hun idee toelichten en wordt 
er op een ludieke wijze een keuze gemaakt. Ook als u zelf geen idee heeft om in te brengen, 
maar wel wil meebeslissen of wil meehelpen met de uitvoering van een idee van iemand 
anders, bent u van harte welkom op 6 november. Ook kinderen zijn van harte uitgenodigd. 
Bewoners kunnen tot 31 oktober 2019 ideeën voor het park aandragen via  
www.sportpuntstichtsevecht.nl/wijkparkwensen . 
 
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.  
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