
 

 
Nieuwsbrief oktober 2017 

 
In deze editie :   

• Skeelerronde Maarssenbroek was weer een geslaagde dag 
• Resultaat extra Opschoondag zaterdag 16 september 
• Halloween zaterdag 28 oktober 
• Bijeenkomsten over kinderspeelplaatsjes Reigerskamp 
• Onderhoud wijkpark 
• Vervanging huisnummerbordjes 
• Fietspaden naar Fazantenkamp en Bisonspoor 
• Wat is er te doen in Maarssenbroek? 

 
Skeelerronde Maarssenbroek was weer een geslaagde dag 
 

De op zondag 10 september gehouden 8e Skeelerronde Maarssenbroek was weer een geslaagde 
dag. En wat waren de weergoden ons goed gezind! Maar ondanks dat goede weer, was de 
opkomst dit jaar toch wat minder dan voorgaande jaren. In totaal deden er zo’n 150 deelnemers 
mee aan deze 8e Skeelerronde. Mogelijk hebben de minder gunstige weersverwachtingen ervoor 
gezorgd dat potentiële deelnemers toch maar andere plannen hebben gemaakt. En toen het weer 
alsnog goed bleek te zijn, hebben ze niet meer voor de Skeelerronde gekozen. Hopelijk halen we 

volgend weer een hoger aantal deelnemers, want voor de 
organisatie is het ieder jaar weer een hele klus om deze 
Skeelerronde te organiseren. Een compliment naar hun kant 
is dan ook zeker op z’n plaats: bij deze! Helaas was er een 
vervelende valpartij vlakbij de stempelpost Reigerskamp; 
een trouwe deelneemster van WVZ De Reiger struikelde 
over wat omhooggedrukte straatstenen en viel plat op haar 
neus, waarbij ze haar knie schaafde en haar bril stuk viel. 
Gelukkig reed er vlak achter op de fiets een EHBO-er die 
direct hulp verleende. Van haar huisgenoten die meededen 
kon ze op veel medeleven rekenen. En ze heeft de 

wandeltocht toch uitgelopen: Chapeau!  Ook willen we onze trouwe hulpen bij onze stempelpost 
weer heel hartelijk bedanken; zonder hen zouden er bij de stempelpost op drukke momenten files 
zijn ontstaan, omdat er anders maar één persoon de stempelpost zou bemannen (of in dit geval 
‘bevrouwen’). We hopen dan ook nog steeds dat er ook eens andere bewoners uit Reigerskamp 
hiervoor een uurtje of twee willen vrijmaken. Dus mogen we volgend jaar op u rekenen? 
 
Resultaat extra Opschoondag zaterdag 16 september 2017 
 

Op zaterdag 16 september hebben we weer een extra opschoondag in de wijk gehouden. Maar 
anders dan bij de Skeelerronde, waren de weergoden ons deze dag beslist niet goed gezind. Het 
was regenachtig en aan de frisse kant. Toch waren er drie dappere bewoners gekomen om met 
elkaar onze wijk weer wat schoner te maken. En het mag best eens vermeld worden dat deze drie 
ook heel trouwe deelnemers zijn! Al was het niet zo heel vuil in de wijk, met in totaal zes personen 
hebben we toch nog één kliko kunnen vullen met restafval en twee zakken met plastic- en 
blikjesafval. Inderdaad, dit jaar hebben we voor het eerst het afval gescheiden. Het was ons 
opgevallen dat veel van het zwerfvuil bestaat uit plastic verpakkingen, pet-flesjes en blikjes. Het 
loont dus echt de moeite om te scheiden. Het vraagt alleen een beetje extra aandacht van de 
deelnemers, maar daar had niemand problemen mee. Onze drie bewoners willen we weer heel 
hartelijk bedanken voor hun inzet. En nu maar hopen dat we bij de landelijke editie in maart 
volgend jaar beter weer zullen hebben en dus veel meer deelnemers mogen begroeten.  
 
Halloween zaterdag 28 oktober 
 

In onze nieuwsbrief van augustus is helaas de datum voor het Halloweenfeest niet helemaal juist 
weergegeven. Er stond 29 oktober, maar dat moet natuurlijk zijn zaterdag 28 oktober. Onze 



welgemeende excuses voor deze typefout. Een oplettende abonnee was het al opgevallen en die 
vroeg wat de juiste datum moest zijn. Hartelijk bedankt en bij deze is de datum gecorrigeerd. 
Het nieuwe heksenteam doet haar uiterste best om er weer een lekker griezelig feest van te 
maken. Inmiddels zijn de flyers verspreid; lees deze goed door a.u.b. Van ons hier nog enkele 
belangrijke punten. Doet u mee met “trick or treat”, hang de flyer dan enkele dagen vóór 28 
oktober voor het raam. Tussen 18u30 en 20u30 wordt er langs de deuren gelopen, maar pas op, 
er kunnen enge individuen bij zitten! 

Ook willen wij u er op wijzen dat er dit jaar een paar kleine 
veranderingen zijn en wel: 
• De locatie voor een hapje en een drankje na afloop is dit jaar 

op het pleintje ter hoogte van huisnummer 671, dit is richting 
de bushalte Reigerskamp/Fazantenkamp. Wel graag tevoren 
per mail opgeven als u hiervan gebruik wilt maken op 
onderstaand mailadres; 

• Speciaal voor kleine en bange kinderen: tussen 18u00 en 
18u30 geen kettingzagen;  

• Houd de Reigerskamp pagina op Facebook in de gaten voor 
updates. 

Ten slotte vragen de heksen nog wat extra handen voor het op- en afbouwen van de tent en 
versieringen. En wie heeft wat ruimte voor de opslag van Halloweenspullen? Rest ons iedereen 
een heerlijk griezelig Halloweenfeest toe te wensen en de heksen heel veel succes! 
Voor het drankje/hapje na afloop of als u mee wilt helpen op- en afbouwen, stuur dan een mail 
naar:  halloweenreigerskamp@hotmail.com   
 
Bijeenkomsten over kinderspeelplaatsjes Reigerskamp op woensdag 11 oktober 
 

Op woensdag 11 oktober was er een inloopbijeenkomst in De Valkenier in 
Valkenkamp voor de bewoners van Reigerskamp en Zwanenkamp met 
betrekking tot de kinderspeelplaatsjes in die wijken.  
De gemeente presenteerde voorstellen voor de inrichting en de bewoners 
(met hun kinderen) konden daarover hun mening geven en eventueel 
andere wensen kenbaar maken.  
Er was een behoorlijke opkomst en er werd af en toe flink gediscussieerd 
over de speeltoestellen, de gewenste ondergrond en andere zaken zoals de 
wenselijkheid van bankjes, hekjes en over de begroeiing op of rond de 
speelplaatsjes.  Er werden ter plekke heel wat formulieren met meningen en 
wensen ingevuld en daarnaast was er de mogelijkheid om van 7 tot en met 
12 oktober via internet te reageren, waarvan ook flink gebruik is gemaakt. 
Er waren veel positieve reacties van bewoners over deze mogelijkheid tot inspraak. 
Aan de medewerkers van de gemeente nu de moeilijke taak om uit al deze –vaak verschillende- 
wensen de diverse inrichtingsplannen vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk met deze wensen 
rekening wordt gehouden. Een aantal bestaande speeltoestellen blijft gehandhaafd en / of wordt 
verplaatst, en er worden nieuwe toestellen bijbesteld. 
Vanaf ongeveer half november wordt begonnen met de daadwerkelijke her-inrichting en men hoopt 
een en ander zoveel mogelijk voor het eind van het jaar klaar te hebben. 
Tijdens de werkzaamheden worden sommige speelplekjes tijdelijk afgesloten, en mogelijk ook nog 
een poosje daarna als er bijvoorbeeld nieuw gras is ingezaaid. 
De werkzaamheden kunnen voor de omwonenden soms wat hinder veroorzaken, en wij vragen 
daarvoor uw begrip, want het wordt er echt weer leuker en mooier op. 
 
Onderhoud wijkpark 
 

Er zijn bij de gemeente plannen in de maak voor groot onderhoud van de wijkparken van 
Boomstede tot aan Zwanenkamp, waarbij extra aandacht wordt gegeven aan de wandelpaden, 
afwatering en het snoeien van bomen en struiken.  Men wil daar volgend jaar mee beginnen, maar 
er valt heel wat te doen, dus het zal meerdere jaren duren. 
 
Vervanging huisnummerbordjes 
 

Het was een heel gepuzzel om het zo goed mogelijk te krijgen, maar nu zijn de nieuwe 
huisnummerbordjes in bestelling en binnenkort zullen de lage groene bordjes worden vervangen 
door bordjes die aan de lantaarnpalen komen te hangen. 
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Fietspaden naar Fazantenkamp en Bisonspoor 
 

Het fietspad vanaf de Lidl naar Fazantenkamp is al een tijdje in slechte staat. Ook het fietspad 
vanaf het scholeneiland naar het tunneltje onder de Vogelweg richting Bisonspoor vertoont al lang 
veel spoorvorming en gaten.  De wijkcommissie heeft dit al regelmatig aangekaart bij de gemeente 
en nu staat het op de planning om zo mogelijk nog voor het einde van het jaar beide stukken te 
voorzien van een nieuwe toplaag van een betere soort asfalt. 
 
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   
En zoals al vermeld in het stukje over Halloween, Reigerskamp heeft ook een facebook pagina en 
deze vindt u via  https://www.facebook.com/groups/1568046323424755/  
De beheerders van deze facebookpagina willen graag meer bezoekers en leden. Dus neem hier 
ook 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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