
 

 
Nieuwsbrief augustus 2017 

 
In deze editie :   

• Zomervakantie is alweer voorbij .... 
• Skeelerronde Maarssenbroek zondag 10 september 
• Verkeersveiligheid tijdens skeelerronde 
• Vanaf 14 september iedere donderdag wandelen voor de buurt 
• Extra Opschoondag zaterdag 16 september 
• Bijeenkomsten over kinderspeelplaatsjes Reigerskamp 
• Speeltoestellen in het SuperSpeelSpoor 
• Oproep voor hulp Halloween zaterdag 29 oktober 
• (Bijzondere) natuur in Maarssenbroek 
• Wat is er te doen in Maarssenbroek? 

 
Zomervakantie is alweer voorbij .... 
 

De zomervakantie is alweer voorbij. Voor wie weg is geweest, welkom thuis. We hopen dat u een 
goede vakantie hebt gehad en niet getroffen bent door natuurgeweld, zoals de aardbeving op Kos. 
Wie naar het zuiden van Europa is geweest heeft waarschijnlijk wel te maken gehad met (te) hoge 
temperaturen, maar daar kun je je nog aan aanpassen. Belangrijk is dat het een fijne vakantie is 
geweest met een goede heen- en terugreis. De thuisblijvers onder ons en degenen die niet ver 
over de grens gingen hebben veel wisselender vakantieweer beleefd. Begin juli was het nog flink 
warm, maar daarna trad de wisselvalligheid in. Een typisch Nederlandse zomer eigenlijk. Maar 
voor vrijwel iedereen is inmiddels de dagelijkse gang van zaken weer begonnen en daar wensen 
we iedereen veel succes mee.  
 
Skeelerronde Maarssenbroek zondag 10 september 
 

Op zondag 10 september wordt de 8e Skeelerronde Maarssenbroek gehouden. Net als vorig jaar 
is de start vanaf het plein voor Safari. Voor het eerst dit jaar kan er worden meegedaan aan de 
Duathlon. Dit betekent eerst het onderdeel zwemmen, minimaal 10 of 20 baantjes. Dan is er nog 
genoeg tijd om je om te kleden en voor te bereiden op de andere onderdelen. In samenwerking 
met De Fuut en Sportfondsen Stichtse Vecht denkt de organisatie van de Skeelerronde hiermee 
een leuke activiteit toe te voegen. Meer informatie over alle activiteiten en een aanmeldings-
formulier vindt u op de site  www.skeelerrondemaarssenbroek.nl   Het programma is als volgt: 
vanaf 10u00 inschrijven en ophalen t-shirt; 11u00 Duathlon zwemmen; 11u59 startschot 
Skeelerronde door mystery guest; 12u00 start 14-wijkentocht; 12u10 start Langebroekloop; 12u20 
start Rollenderonde (voor rollators); 12u40 start Kleine Skeelerronde Familieroute en om 12u50 
start Kortebroekloop. 

Naast alle andere activiteiten binnen zijn er ook nog leuke 
dance demo’s, schminken, tombola, lekker eten en drinken, 
springkussen enz. 
Uiteraard verzorgen wij als wijkcommissie weer de 
stempelpost in Reigerskamp. Deze zal staan naast het 
bruggetje vlak bij de Lidl. Zin om ook eens te helpen op de 
stempelpost? Meldt u dan aan met het contactformulier via  
www.reigerskamp.nl   Naast het stempelen van de 
deelnemers moet er ook worden gezorgd voor de bekertjes 
water en het aanvullen van de komkommerplakjes. Een paar 
extra handen zijn dus altijd welkom! 

 
Oproep i.v.m. de verkeersveiligheid tijdens Skeelerronde  zondag 11 september 
 

Ook dit jaar loopt de route weer door Reigerskamp. De deelnemers komen de wijk binnen vanaf 
het fietspad tussen Valkenkamp en Reigerskamp, gaan over het fietspad langs de singel en komen 
bij het bruggetje in de wijk-rondweg (tussen nr. 64 en nr. 66) uit op de noordelijke tak van de 

http://www.skeelerrondemaarssenbroek.nl/
http://www.reigerskamp.nl/


rondweg. Van daar volgen zij de wijk-rondweg achter door de wijk naar het bruggetje achter de Lidl 
en gaan vanaf de Lidl door naar Fazantenkamp. 
Bewoners en bezoekers van de huisnummers 66 tot en met 430 inclusief kinderboerderij en 
tennisvereniging, zullen op dit stukje van de wijk-rondweg vanaf  ± 12 uur tot  ± 15.30 uur enige 
hinder kunnen ondervinden van de deelnemers aan de skeelertocht. 
 
Dit stuk rondweg zal niet voor autoverkeer worden afgesloten, maar de wijkcommissie verzoekt 
vriendelijk aan allen die van dit stuk rondweg gebruik maken om op dit stuk LANGZAAM TE 
RIJDEN en RUIM AFSTAND TE HOUDEN VAN DE DEELNEMERS AAN DE SKEELERTOCHT.  
Onder de deelnemers zijn ook veel kinderen en wat minder geoefenden en er is altijd gevaar van 
een valpartij vlak voor uw auto.  DUS GEEF ZE A.U.B. DE RUIMTE !! 
Bij het bruggetje tussen de nummers 64 en 66 zal een verkeersregelaar staan, en U wordt 
dringend verzocht (maar dat u bent ook wettelijk verplicht) de aanwijzingen van de 
verkeersregelaar op te volgen.   
 
Vanaf 14 september iedere donderdag wandelen voor de buurt 
 

Vanaf donderdag 14 september iedere donderdagavond wandelen voor de buurt. Leuk, als u mèt 
of zonder hondje, mèt of zonder kinderen ook meewandelt. Vanaf De Reiger of De Valkenier wordt 
er naar het veldje bij de kinderboerderij gelopen. Fijn even ravotten op het SuperSpeelSpoor en 
daarna weer terug. Koffie drinken na afloop bij De Reiger mag .... maar hoeft niet.  Iedereen is van 
harte welkom! Verzamelen bij De Reiger, Reigerskamp 482 om 18.50 uur of om 19.00 uur bij de 
Valkenier, Valkenkamp 555. 
 
Extra Opschoondag zaterdag 16 september 2017 
 

Vorig jaar hebben we, op verzoek van een bewoner, in september een extra opschoondag 
gehouden en we hadden een goede en enthousiaste opkomst. Bovendien werd ons tijdens de 
Nationale Opschoondag van 25 maart jl. gevraagd of we dit jaar weer een extra opschoondag 
zouden gaan houden! Dat is voor ons genoeg reden voor herhaling en wel op zaterdag 16 
september a.s. Inmiddels kwam bij ons de vraag naar boven of het zin heeft om het afval te 
scheiden tijdens het opschonen. Het meeste zwerfafval bestaat namelijk uit pet-flesjes en blikjes 
en omdat afvalscheiding belangrijk is, zouden we dit tijdens de opschoondag ook kunnen doen.  
Als u van plan bent (weer) te komen meehelpen, wilt u hier dan vast over nadenken? Afhankelijk 
van de reacties besluiten we op de Opschoondag zelf of we het zo zullen doen. Zoals gebruikelijk 
verzamelen we om 10.00 uur bij de kantine van de Tennisvereniging De Blauwe Reiger in het 
wijkpark, waar de koffie/thee/fris klaar staan. Daarna gaan we in groepjes de wijk in en verzamelen 
tegen 12.00 uur weer bij de kantine voor nog een rondje drinken. Voor de kinderen die meedoen is 
er na afloop uiteraard weer een kleine attentie. We hopen op goed weer en een goede opkomst, 
maar gezien het enthousiasme van de vorige edities hebben we daar alle vertrouwen in.   
 
Bijeenkomsten over kinderspeelplaatsjes in Reigerskamp 
 

Op woensdag 21 en 28 juni zijn er bijeenkomsten geweest met betrekking tot 
de kinderspeelplaatsjes in Reigerskamp. Per inloopdag zijn er circa 15 tot 20 
bewoners geweest die hun wensen hebben kunnen bespreken met iemand 
van de gemeente. Deze informatie wordt momenteel verwerkt door de 
gemeente en dat is nog ingewikkeld genoeg met zoveel verschillende 
wensen. Na de zomer zullen de plannen worden afgerond en daarna zullen 
de speelplekjes onder handen worden genomen. Zodra wij meer informatie 
ontvangen, brengen wij u hierover op de hoogte. 

 
Speeltoestellen in het SuperSpeelSpoor 
 

De hangbrug in het SuperSpeelSpoor is weer opengesteld en de trektouwen van het trekvlot zijn 
weer strak gespannen. Kortom, de kinderen kunnen zich weer helemaal uitleven in het 
SuperSpeelSpoor. Hoewel, helemaal? Nee dus, want inmiddels is het klimnet van de klimpaal 
verwijderd omdat deze niet meer veilig zou zijn. Of er een nieuw klimnet komt of dat er iets heel 
anders gaat komen is bij ons op dit moment nog niet bekend, alleen dat het gelijk met het 
aanpakken van de andere kinderspeeltoestellen zal worden uitgevoerd. Ook voor ons is het dus 
nog even afwachten. 



Oproep voor hulp Halloween zaterdag 29 oktober 
 

Van het nieuwe Halloweenteam ontvingen wij de volgende oproep: 
“Het is bijna Halloween en we willen er dit jaar weer een knallend 
griezelfeest van maken op zaterdag 28 oktober.  
De heksen van Reigerskamp dragen hun heksenketels over. We zijn 
nu met 3 heksen en hebben er nog zeker 3 nodig om op het eerste 
hofje links aan de ingang van de wijk weer een leuke borrel te 
organiseren. Wie helpt er mee?  
Helpen houdt in: flyers in de brievenbus, boodschappen, subsidie 
aanvragen bij de gemeente en meehelpen met opbouw en afbouw. 
Niet allemaal natuurlijk. Vele handen maken licht werk.  
Doe je mee als heks of als warlock?” 
Stuur dan een pb naar:  
<g+403j291c000zg6uoztxr00jr75e1gyoz00000096y7qe3ju46@groups.facebook.com> 
 
(Bijzondere) natuur in Maarssenbroek 
 

Hoeveel (bijzondere) natuur hebben we in Maarssenbroek? Meer dan menigeen denkt en daar zijn 
ook af en toe leuke of bijzondere waarnemingen van. De volgende twee worden graag met u 
gedeeld. Vanuit de auto zag schrijver dezes ’s avonds laat een eindje verderop een diertje de 
Burg. Waverijnweg overhupsen. Een eekhoorn was de eerste gedachte, maar wat dichterbij 
gekomen (gas los!) bleek het een marterachtige te zijn! (Het beestje was overigens ruim op tijd in 
de berm.) Zou die hier gewoon leven of is het een ontsnapt huisdier? Wie zal het zeggen.  

Ook leuk was de komst van een grote bonte specht in de tuin die 
afkwam op de vogelpindakaas bij de buren. Wie kan er zeggen dat-
ie vanaf zijn bank op nog geen twee meter afstand een grote bonte 
specht rustig kon bekijken? En voor wie er oog voor heeft zijn er 
regelmatig overvliegende ooievaars en buizerds te zien. Zeker is dat 
er in Maarssenbroek nog veel meer interessante flora en fauna te 
zien valt. Je moet het alleen maar net even zien, maar dat maakt het 
ook weer een beetje spannend. Meer weten over alles wat leeft en 

groeit? Neem bijvoorbeeld eens een kijkje met de (klein)kinderen bij het MEC in het wijkpark, want 
daar valt ook veel te beleven en te ontdekken voor jong en oud. 
 
Wat is er te doen in Maarssenbroek? 
 

Met het programma van Kom Erbij kunt u zien wat voor 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   
 

mailto:g+403j291c000zg6uoztxr00jr75e1gyoz00000096y7qe3ju46@groups.facebook.com
http://www.reigerskamp.nl/

