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 Afvalcontainers afgesloten rond de 
jaarwisseling 

 Wat is er te doen in Maarssenbroek? 
 

 
Fijne feestdagen gewenst 
 

Het is eigenlijk bijna niet voor te stellen, maar het 
jaar zit er alweer bijna op. Sinterklaas zit alweer 
lekker met zijn voeten in zijn zwembad in Madrid 
(althans, zo stellen wij ons dat voor ....) en hier zijn 
de meesten druk met de voorbereidingen voor Kerst 
en Oud en Nieuw. We wensen iedereen prettige 
Kerstdagen en een mooi en feestelijk Oud en Nieuw. 
 
Warmtebeeldcamera te leen 
 

Sinds eind 2014 is de Wijkcommissie Reigerskamp 
in het bezit van een warmtebeeldcamera.  
En het is nog steeds mogelijk om deze camera van 
ons te lenen, om te zien of en waar uw woning 
warmte “lekt”. Met de energietransitie voor de deur 
en het advies om uw huis (beter) te isoleren, kan dit 
een heel goed hulpmiddel zijn. Nu de temperaturen 
weer lager zijn geworden, is warmtelekkage met 
deze camera heel goed zichtbaar te maken. Met 
deze informatie kunt u veel gerichter aan de slag 
met het verhelpen van dergelijke warmtelekkages. In 
de afgelopen jaren hebben al veel inwoners uit 
Stichtse Vecht hiervan gebruik gemaakt en de 
reacties waren positief. Er waren zelfs bewoners die 
na de verbouwings- en/of isolatiewerkzaamheden de 
camera nog eens hebben geleend om het resultaat 
zichtbaar te kunnen maken. Heeft u ook interesse 
om de warmtebeeldcamera te lenen?  
Via klimaat@reigerskamp.nl  kunt u dit bij ons 
aanvragen.  
 
Geen vuurwerk bij de Kinderboerderij 
 

In het park in de omgeving van de kinderboerderij is 
een vuurwerkvrije zône ingesteld. Dat houdt in dat 
daar geen vuurwerk mag worden afgestoken.  De 
dieren kunnen van het vuurwerk enorm schrikken en 
zouden als ze in paniek willen wegvluchten 
verwondingen op kunnen lopen als ze tegen de 
hekken botsen.  Door de BOA’s zal toezicht worden 
gehouden en er zal worden ingegrepen bij 
vuurwerkoverlast. 

mailto:klimaat@reigerskamp.nl


Afvalcontainers afgesloten rond de jaarwisseling 
 

In verband met mogelijk vandalisme / vuurwerkschade worden de afvalcontainers voor PMD 
(plastic, metaal en drankenkartons), Textiel en Oud Papier bij de Verrijzeniskerk rond de 
jaarwisseling afgesloten.  
De afsluiting duurt van dinsdag 31 december  tot en met woensdag 1 januari. 

Wij verzoeken u dringend gedurende die tijd geen afval achter te laten bij de containers.  
 

TIP : maak vuurwerkafval eerst goed nat voordat u het bij het restafval gooit. 
 
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.  

 

De leden van de wijkcommissie wensen u allen 

prettige Kerstdagen, een feestelijke en vooral veilige 

jaarwisseling en een heel voorspoedig 2020 
 
 
 
 

http://www.reigerskamp.nl/

