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Nationale Opschoondag zaterdag 25 maart 2017 
 

Op zaterdag 25 maart a.s. wordt weer de Nationale Opschoondag gehouden. Vorig jaar september 
hebben wij op verzoek van een inwoner een extra opschoondag in de wijk georganiseerd en de 
opkomst was geweldig! En nu werd ons door andere bewoners alweer gevraagd wanneer er weer 
een opschoondag is; hoe mooi willen we het hebben? We hopen dan ook dat er weer veel 
enthousiaste bewoners komen helpen en natuurlijk zijn ook de kinderen weer van harte welkom. 
Zoals elk jaar verzamelen we bij de kantine van Tennisvereniging De Blauwe Reiger. U bent daar 
om 10.00 uur welkom voor koffie/thee/limonade. Om 10.30 uur gaan we de wijk in en om 12.00 uur 
verzamelen weer bij de kantine voor nog een rondje drinken. Uiteraard hebben we ook dit jaar voor 
de kinderen die meedoen een kleine verrassing. Graag tot 25 maart a.s.! 
 
Zeven burgerhulpverleners hebben zich aangemeld 
 

Op onze oproep in onze nieuwsbrieven van december 2016 en januari 2017 hebben zich in totaal 
zeven personen gemeld die bereid zijn om in geval van een hartstilstand reanimatie toe te passen 
met behulp van een AED.  Wij hebben dit inmiddels doorgegeven aan de “Stichting Hartslag voor 
Nederland” en de personen die zich bij ons hebben aangemeld verzocht om zich op te geven bij 
deze stichting.  
Zij gaan nu bekijken of het mogelijk is in Reigerskamp AED’s op te hangen op dag en nacht 
bereikbare plaatsen, maar meer hulpverleners zijn altijd welkom. Voor informatie of aanmelding 
kunt u terecht bij info@hartslagnu.nl  of bij  www.hartreanimatiestichtsevecht.nl   Bij deze laatste 
kunt u ook terecht voor een cursus in het gebruik van dit reanimatie-apparaat.  
Er is ook een lokale EHBO-vereniging: ehbomaarssen.nl waar u een dergelijke cursus kunt volgen. 
Of als u wilt een volledige EHBO cursus, waar reanimatie en het gebruik van een AED uiteraard 
ook aan bod komen. 
 
Plastic afval 
 

Dit onderwerp is al meerdere keren besproken in onze nieuwsbrieven, maar het blijft een punt van 
aandacht. U heeft al eens in de kranten kunnen lezen dat de gemeente het ophalen van afval wil 
gaan veranderen: het zogenaamde “omgekeerd inzamelen”. Dan moet voor het plastic afval (plus 
drankkartons en blik) de grijze container gebruikt worden. Inmiddels is bekend dat de gemeente 
met de invoering hiervan aan het einde van dit jaar gaat starten. Ze gaan hierbij van noord naar 
zuid. Dit betekent dat er wordt begonnen in het noorden van Stichtse Vecht (Loenen en 
omstreken) en dan geleidelijk gaan afzakken naar het zuiden. Met andere woorden: 
Maarssenbroek e.o. zijn als laatste aan de beurt en dat is pas in 2020! Wel is door de gemeente 
toegezegd dat ze hun best zullen doen om één en ander sneller in de hele gemeente in te voeren. 
Maar voorlopig zijn wij voor de afvoer van ons plastic afval aangewezen op de daarvoor bestemde 
zakken die eens per maand worden opgehaald en de ondergrondse containers. Daarom nogmaals 
onze oproep om de zakken die u naar de ondergrondse container brengt niet te vol te doen om 
verstopping van de container, en daarmee overlast voor de buurt, te voorkomen.  
 
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   
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