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De beste wensen voor 2017 
 

Het jaar 2017 is al weer een paar weken onderweg, maar bij deze toch nog onze beste 
wensen, want voor goede wensen is het nooit te laat. We hopen dat het voor iedereen een 
mooi jaar mag worden. De leden van wijkcommissie Reigerskamp zullen zich ook dit jaar 
weer vol goede moed inzetten voor de wijk. Onze eerste actie is een enquête onder de 
nieuwsbriefabonnees in een speciale editie over veiligheid in de wijk.  
 
Vuurwerk 
 

Het weer zat niet 
echt mee; de 
meeste 
vuurpijlen gingen 
letterlijk de mist 
in! Maar het 
weer hebben we 
nu eenmaal niet 
in de hand. Wat 
we wel in de 
hand hebben is 

het opruimen van de rommel naderhand en dat hebben veel inwoners gedaan, waarvoor wij 
onze waardering uitspreken. Helaas zijn er ook nog steeds wat bewoners die vinden dat ze 
hun eigen rommel niet hoeven op te ruimen. Dat is erg jammer, want het geeft veel overlast 
en het gevaar dat kinderen gaan proberen om niet afgegaan vuurwerk alsnog af te steken 
met alle risico’s van dien.  
Dankzij snelle actie van de gemeente was de grootste rommel in de middag van 2 januari 
alweer opgeruimd. 
 
Extra legen container plastic afval  
 

Sinds afgelopen december worden de plastic afvalcontainers ook op zaterdag geleegd, dus 
dat is nu vier keer per week. Het resultaat is echter wisselend; er lag toch weer enkele keren 
een aantal zakken rond de container. Dit gebeurt wanneer de container vol is of wanneer er 
een storing is opgetreden, waardoor de klep niet open gaat. De beste oplossing zou zijn dat 
men de zak(ken) weer meeneemt wanneer dit het geval is. Wij begrijpen dat dit niet erg 
bevorderlijk is voor het goede humeur, maar het voorkomt ook een hoop rommel en ergernis 
van de direct omwonenden; zij krijgen juist geen goed humeur van al de rommel die ze zien 
liggen. Het is één van de meest voorkomende klachten van bewoners die wij als 
wijkcommissie ontvangen. Het is de bedoeling dat in de loop van dit jaar het plastic afval aan 
huis zal worden opgehaald en dan hoeft u er niet zelf meer mee te zeulen. Tot die tijd vragen 
wij uw begrip en medewerking door de zakken niet klakkeloos te dumpen; de direct 
omwonenden zullen u er heel dankbaar voor zijn! 



Oproep aan burgerhulpverleners 
 

In onze nieuwsbrief van december (zie aldaar) hebben wij een oproep gedaan aan bewoners 
zich bij ons op te geven als zij kunnen reanimeren met behulp van een AED. Hierop zijn twee 
reacties binnengekomen, maar graag zouden wij nog wat meer reacties ontvangen. 
Uiteraard geven wij geven geen persoonlijke gegevens door, alleen hoeveel bewoners zich 
hiervoor beschikbaar stellen. Het is namelijk voor de ‘Stichting Hartslag voor Nederland’ 
belangrijk om te weten hoeveel mensen hiervoor beschikbaar zijn. Bij voldoende bereidheid 
gaan zij bekijken waar er op twee plaatsen in onze wijk een AED in het openbaar kan 
worden opgehangen, zodat deze 24/7 beschikbaar is voor deze vrijwillige hulpverleners. Dus 
kunt u reanimeren met een AED en wilt u zich hiervoor inzetten binnen Reigerskamp? Laat 
het ons weten via  www.reigerskamp.nl   Half februari willen wij aan ‘Stichting Hartslag voor 
Nederland’ doorgeven hoeveel bewoners in totaal hiervoor beschikbaar zijn, dus ontvangen 
wij graag vóór 11 februari uw reactie. 
 

 
Nieuw speeltoestel bij huisnummer 53 
 

Eindelijk hebben de bewoners bij 
huisnummer 53 weer een speeltoestel voor 
de kinderen in het speeltuintje! Het is een 
leuk toestel en ouders en kinderen zijn heel 
blij dat er nu weer iets staat! Helaas moeten 
de bewoners en hun kinderen bij 
huisnummers 245-250 toch nog wat langer 
wachten op hun nieuwe speeltoestel. 
Wanneer dit gaat gebeuren is bij ons op dit 
moment niet bekend. Ook de weers-
omstandigheden spelen hierbij een rol.  
 
 

Afsluiting SuperSpeelSpoor in wijkpark 
 

Zoals al eerder vermeld is in november 2016 is een deel van het SuperSpeelSpoor in het 
park gesloten in verband met onveilige situaties bij een aantal speeltoestellen. Inmiddels 
hebben wij van de gemeente opnieuw het bericht ontvangen dat de aannemer vanaf medio 
januari gaat starten met de herstelwerkzaamheden en dat deze circa 3 à 4 weken gaan 
duren. Dit alles wel onder voorbehoud van de weersomstandigheden.   
 
Reminder : warmtebeeldcamera weer te leen 
 

Zoals u wellicht al wel weet heeft het Klimaatstraatteam Reigerskamp de beschikking over 
een warmtebeeldcamera. Nu het nog koud is, kunt u met een warmtebeeldcamera uw huis 
goed controleren op warmtelekkages en ziet u waar uw huis (beter) geïsoleerd of afgedicht 
kan worden. Door uw woning gericht te isoleren kunt u besparen op stookkosten, tevens 
verhoogt u uw wooncomfort. Nieuwsgierig hoe uw huis er bij staat? Hiervoor kunt u gratis 
gebruik te maken van de warmtebeeldcamera. Meldt u aan bij  klimaat@reigerskamp.nl en 
doe zelf uw gratis warmtecheck. 
 
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   

http://www.reigerskamp.nl/
mailto:klimaat@reigerskamp.nl
http://www.reigerskamp.nl/


Reminder : Theaterstuk ‘AS I LEFT MY FATHER’S HOUSE’ 
 

In het voorjaar van 2017 speelt de groep New Dutch Connections tweemaal een 
indrukwekkend theaterstuk in Stichtse Vecht, getiteld ‘As I left my father’s house’. Deze 
theatergroep is opgericht om de kloof tussen ‘zij’ en ‘wij’ te verkleinen en probeert dit te 
bereiken door het inzicht in andere culturen te vergroten. N.b.: Vanwege de heftigheid van 
het stuk is het leeftijdsadvies 16 jaar en ouder. 
 

De eerste voorstelling is op zondagmiddag 19 februari in De Ark in Maarssenbroek (aanvang 
14u30) en de tweede op woensdagavond 19 april in de Pauluskerk in Breukelen.  
 

In het stuk vertellen vluchtelingen met verschillende culturele en religieuze achtergronden 
over hun wereld. Een wereld van mensen die leven met de gevolgen van vijandigheid, 
geweld, oorlog en extremisme. Zij nodigen ons uit ook onze verhalen te vertellen en samen 
met hen te bouwen aan een samenleving waarin diversiteit een bron van verbinding is.  
 

Onder de naam ‘Stichtse Vecht verbindt’ heeft een groep betrokken inwoners onlangs het 
initiatief genomen de theatervoorstelling naar Stichtse Vecht te halen. Bij de hele discussie 
rondom de mogelijke komst van een AZC naar de gemeente bleek immers duidelijk dat er 
ook in onze gemeente een grote kloof bestaat tussen voor- en tegenstanders. De groep 
hoopt dat als we beter naar elkaars verhaal luisteren en een dialoog in plaats van een 
discussie voeren, nieuwe bruggen kunnen worden geslagen. Na afloop van de voorstelling is 
er dan ook volop gelegenheid om met elkaar na en door te praten onder het genot van een 
hapje en een drankje. 
 

Dankzij gulle subsidiegevers is het bezoek aan de voorstelling gratis, iedereen heeft 
daardoor de kans het stuk bij te wonen. Na afloop vindt een collecte plaats waarmee u uw 
waardering kunt uiten en zo kunt helpen een volgende uitvoering voor scholieren te 
bekostigen.  
 
LET OP:  Op het persbericht dat op 12 januari jl. is uitgegaan over de theatervoorstelling ‘As 
I left my father’s house’ zijn al veel reacties binnengekomen en daarom is besloten te gaan 
werken met een reserveringssysteem. 
U kunt via het e-mailadres gideonsbendemaarssen@gmail.com kaarten reserveren voor de 
voorstelling op zondag 19 februari a.s. in Maarssenbroek, aanvang 14.30 uur en op 
woensdag 19 april a.s. in Breukelen, aanvang 19.30 uur. Uw reservering wordt bevestigd per 
e-mail en de uitdraai van dit bericht geldt als toegangsbewijs. 
Meer informatie treft u aan op: www.newdutchconnections.nl   
 

mailto:gideonsbendemaarssen@gmail.com
http://www.newdutchconnections.nl/

