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Welkom na de vakantie 
 

Het is alweer voorbij, de zomervakantie. We hopen dat u allen een fijne vakantieperiode hebt gehad. 
Ver weg, dichtbij of gewoon thuis. Het zomerweer heeft zich niet altijd van zijn beste kant laten zien en 
kwam pas echt los toen de scholen weer begonnen ....   Maar iedereen heeft nu de draad van het 
alledaagse leven weer opgepakt en dat geldt ook voor de wijkcommissieleden.  
 
Skeelerronde 2016: zondag 11 september 
 

Zoals al aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief vindt op zondag 11 september a.s. de jaarlijkse 
Skeelerronde Maarssenbroek plaats. Deze 7e editie start bij het Safarigebouw in Bisonspoor.  
Vanaf 11.00 uur begint de last-minute inschrijving en het uitdelen van de T-shirts voor de loop- en 
skeelerrondes. Om 11.59 uur geeft burgemeester Witteman het startschot en mogen de deelnemers 
aan de 14-wijkenroute vertrekken. De hardlopers voor de “langebroekloop” gaan om 12.15 van start, de 
familieroute op skeelers om12.30 uur, de lopers van de “kortebroekloop” om 12.45 uur en de 
rollatorloop om 13.00 uur.  
Voor deelnemers en toeschouwers zijn er ook diverse activiteiten op het marktplein 
Kijk voor meer informatie en voorinschrijven op www.skeelerrondemaarssenbroek.nl      
We hopen weer op veel deelnemers en natuurlijk op mooi weer! 
 
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 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 DE RUIMTE !! 
Bij het bruggetje tussen nrs. 64 en 66 zal een verkeersregelaar staan, en U wordt dringend verzocht 
(maar u bent ook wettelijk verplicht) de aanwijzingen van de verkeersregelaar op te volgen.   

http://www.skeelerrondemaarssenbroek.nl/


Extra opschoondag ZATERDAG 17 september 
 

Ook in onze vorige nieuwsbrief meldden wij dat we een extra opschoondag gaan organiseren. Tijdens 
de Nationale Opschoondag in maart waren er enkele bewoners die het een goed idee vonden om een 
tweede opschoonronde te houden. Daarom willen we op zaterdag 17 september met de bewoners nog 
een rondje door de wijk maken om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Zoals gebruikelijk 
verzamelen we  om 10.00 uur in de kantine bij Tennisvereniging De Blauwe Reiger voor een drankje. 
Daarna gaan we de wijk in en komen circa 12.00 uur weer terug in de kantine. We hopen op een grote 
opkomst, vooral van kinderen. Voor hen is er ook dit jaar weer een leuke attentie als bedankje. 
 
Wijktafel DINSDAG 4 oktober 2016 
 

Op dinsdag 4 oktober 2016 houden wij onze jaarlijkse wijktafel in zaal 4 van de R.K. Verrijzenis Kerk. 
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30  uur. Hierbij zullen ook aanwezig zijn onze wijkagent Jan 
Gentenaar en gebiedsregisseur Foka der Nederlanden, die het stokje heeft overgenomen van Mario 
van Dijk. Zij zullen u informeren over de veiligheid in de wijk en gemeentelijke zaken. Uiteraard zult u in 
de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen. Hebt u nu al vragen, dan kunt u die aan ons 
doorgeven met behulp van het contactformulier via  www.reigerskamp.nl   Ook zal er dit jaar weer 
iemand iets komen vertellen over zijn/haar vakgebied. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief die 
eind september als papieren nieuwsbrief in de wijk zal worden verspreid.  
 
Nogmaals: Signaleringsteam zoekt nieuwe leden ! 
 

In onze vorige nieuwsbrief konden wij nog melden dat het in onze wijk al geruime rustig is, met in het 
eerste halfjaar slechts enkele incidenten. Maar recentelijk hebben er in Reigerskamp een paar heel 
vervelende incidenten plaatsgevonden, namelijk een autobrand op 28 juli (mogelijk brandstichting) en 
op 25 augustus zijn er huizen, schuttingen en auto’s beklad met witte verf. Dit benadrukt hoe belangrijk 
een actief Signaleringsteam is, omdat verdachte situaties dan eerder opgemerkt en aan de politie 
doorgegeven kunnen worden. Daarom nogmaals onze oproep om meer leden. Heeft u op een of meer 
keren ‘s avonds twee uurtjes tijd over, dan zou het heel mooi zijn als u dan kunt meelopen (of fietsen) 
met het Signaleringsteam. Alleen op die manier worden potentiële criminelen afgeschrikt en blijft onze 
wijk een stuk veiliger. Er wordt altijd met minstens twee personen gelopen (of gefietst) en u onderneemt 
zelf nooit actie, maar u meldt verdachte of vervelende situaties altijd direct aan de politie, die dan zo 
snel mogelijk komt.  Wilt u meer informatie of zelf meedoen? Neem dat contact op met het 
Signaleringsteam via www.signaleringreigerskamp.nl   
 
 
Wat is er te doen in Maarssenbroek?  
 

Elke week zijn er diverse activiteiten in Maarssenbroek, teveel om op te noemen in deze Nieuwsbrief.  
U vindt het activiteitenprogramma op onze website onder de titel  Kom Erbij !  in Maarssenbroek. 
 

http://www.reigerskamp.nl/
http://www.signaleringreigerskamp.nl/

