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Het jaar 2020 is bijna ten einde, wat zal 2021 ons brengen?
Dat is een vraag die ons allemaal wel bezig zal houden. Natuurlijk hoopt iedereen dat het nieuwe
jaar beter zal worden, maar dat zal helaas niet meteen gebeuren. We begrijpen inmiddels dat
alleen uitgebreide vaccinatie de oplossing zal brengen, dus hopen we maar dat veel mensen dit
zullen laten doen. Ons rest niets anders dan u allen mooie kerstdagen toe te wensen, al zal dat in
kleine kring moeten gebeuren. En natuurlijk een goed nieuw jaar, waarvan we dan aan het eind
hopelijk kunnen zeggen: “Het is gelukt, alles is weer gewoon!”.
Door de bomen de bordjes niet meer zien.
Vorig jaar zijn ook in onze wijk nieuwe huisnummerverwijzingsbordjes geplaatst. Een aantal van
die bordjes is onder bomen of vlak naast struiken geplaatst. Inmiddels worden deze bordjes op een
aantal plaatsen overgroeid door takken, waardoor ze niet meer zichtbaar zijn. Lastig als je niet
weet waar je een huisnummer kunt vinden.
Ons verzoek aan u is om, als u zulke overgroeiing opmerkt, dit te melden bij de gemeente zodat de
takken gesnoeid worden. Dit kan heel simpel met een Fixi-melding. Maak een foto met uw
mobieltje en stuur deze naar de gemeente als Fiximelding; deze laat automatisch zien waar de foto
gemaakt is. Heel eenvoudig en een kleine moeite, waarmee u mensen die onbekende zijn in de
wijk verder helpt. Alvast hartelijk bedankt!
“Vrienden van het wijkpark” / Gezonde Buurten
In onze vorige nieuwsbrieven maakten wij een paar maal melding van het project “Gezonde
Buurten”. Een initiatief van “Jantje Beton” en IVN. Dit project in het wijkpark is nu afgerond, met als
resultaat de Struintuin naast het MEC, de Ontdek- en beweegroute en korfbalpalen op het grasveld
bij de kinderboerderij en nog vele andere leuke dingen. Een mooi resultaat!
Ook meldden wij inmiddels over het “Vrienden van het Wijkpark”. Dit is een groep bewoners uit
diverse wijken die met elkaar, in samenwerking met de gemeente, delen van het wijkpark
onderhouden, maar o.a. ook meehelpen in de Vlinder- en bessentuin. In hun laatste nieuwsbrief
meldden zij o.a. dat er een schuurtje komt om alle spullen in op te kunnen bergen.
Ook is er de afgelopen periode veel gedaan, zoals het knotten van wilgen, waarvan de takken
worden gebruikt voor de rand rond het voetbalveld in Fazantenkamp en de wilgentunnel in
Valkenkamp. Er zijn braamstruiken verwijderd en er is bloemenzaad ontvangen dat zal worden
gezaaid op de plekken waar de bramen stonden. En er staan leuke weetjes in over wilde bijen.
Nieuwsgierig geworden? Het volledige verslag met alle informatie vindt u op de website
www.wijkparkmaarssenbroek.nl
Wilt u zelf de nieuwsbrief van de Vrienden van het Wijkpark ontvangen en/of zelf deelnemen aan
activiteiten in het park, dan kunt u zich aanmelden via vriendenwijkpark@reigerskamp.nl
Op Facebook kunt u ook de activiteiten volgen:
https://www.facebook.com/Vrienden-van-het-Wijkpark-Maarssenbroek-104632551292400/
Afsluiting ondergrondse afvalcontainers bij Verrijzeniskerk
De ondergrondse afvalcontainers bij de Verrijzeniskerk worden in de loop van donderdag
31 december afgesloten en in de loop van vrijdag 1 januari weer geopend.

Wat is er nog meer te doen in Maarssenbroek?
 Met het programma van “Kom Erbij” kunt u zien welke activiteiten er worden georganiseerd in
Maarssenbroek. De nieuwe editie komt begin volgend jaar weer uit.
De link hiervan vindt u t.z.t. op pagina 3 van onze website via www.reigerskamp.nl
 Nieuwsgierig naar nog meer nieuws over Reigerskamp? Bezoek ook de facebookpagina voor
Reigerskamp. Dus neem ook hier 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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