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Opschoondag zaterdag 28 maart 

Onze wijk doet weer mee met de landelijke opschoondag. Wie wil 
even meehelpen voor een schone wijk. Ook gezellig samen met de 

kinderen. We verzamelen om 10.00 uur bij het zeskant in ons 

wijkpark met koffie/thee en fris. Vanaf daar gaan we in groepjes de 

wijk door met grijpstokken en afvalzakken om zwerfafval op te 
ruimen. Deze materialen zijn beschikbaar. Omstreeks 12.00 uur 

komen we weer terug voor nog een drankje en bedankje. Dan gaat 

onze wijk weer netjes en schoon het voorjaar in. Kleine moeite, even 
meedoen. Kom a.s. zaterdag naar het zeskant in ons wijkpark. Tot dan. 

Bedankt. 

 

Meepraten via de website 

Onze vernieuwde website www.valkenkamp.eu geeft de nieuwsberichten van onze wijk en bevat ook 

veel nuttige informatie over onze wijk, gemeente, politie, Maarssenbroek en heel Stichtse Vecht. Bij 

diverse nieuwsberichten bestaat nu ook de mogelijkheid om uw reactie te geven. Door uw mening en 
die van anderen krijgen we een dialoog en kent de wijkcommissie het standpunt van meerdere 

bewoners.  

 

Frisse zomerbloemen 

De wijkcommissie heeft vorig jaar een aantal bloembakken rond de 

lantaarnpalen langs de hoofdroutes in de wijk opgehangen en gevuld met 
heerlijke knalrode geraniums. Het was een mooie aanblik. Na de winterstop 

zullen we binnenkort deze bakken weer opnieuw vullen met vrolijke bloemen. 

Daar kunnen we weer een hele zomer van genieten. Wie helpt even mee? Geef 

je op via het ‘wie helpt mee’ bericht op onze website www.valkenkamp.eu 
 

Bomenkappen in ons wijkpark 

Eneco is in park Maarssenbroek bezig met de kap van de bomen. De ruimte is nodig voor de 
veiligheid en onderhoud van de hoogspanningsmasten. Men is nu bezig ter hoogte van Boomstede. 

Tevens worden alle bomen onder de hoogspanningskabels getopt. De hoogste takken moeten ten 

minste 3 meter onder de kabels blijven. Deze actie is begonnen vanaf Boomstede en komt langzaam 

ook onze kant op. 
 

Versiering voor koningsdag 

Het nadert al weer snel. Groot feest in heel Maarssenbroek met 
koningsdag op maandag 27 april. Ook de wijkcommissie 

Valkenkamp levert weer haar bijdrage met een vrolijke reeks oranje 

vlaggetjes langs de entree van onze wijk. We zien er naar uit. Wie 
komt even meehelpen met ophangen? Het is ca. één uur werk en 

levert die feestelijke aanblik op. Gewoon gezellig. Geef je op via het 

‘Wie helpt mee’bericht op onze website www.valkenkamp.eu 

 

Activiteiten Kom erbij 

Doe Mee! Ervaar hoe leuk het is om samen met andere Maarssenbroekers in contact te komen: 

Gezellig samen koffie drinken, sportief wandelen, gymmen in het water, yoga, tafeltennis, Tai Chi of 
sport en spel.  Zoekt u een maatje om samen naar een leuke activiteit te gaan, bel Handje Helpen 06-

47298195 of 0346- 251421.  

 
Deze Nieuwsbrief is gedrukt en gesponsord door Kaldenbach Grafische Producties  
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Voetbaltoernooi Maarssenbroek 
Vanuit de wijkcommissie Spechtenkamp is het idee ontstaan om een 

voetbaltoernooi te organiseren tussen alle wijken van Maarssenbroek. Elke 

wijk is daarbij vertegenwoordigd met een team van ongeveer 7 personen, 
die in poules tegen elkaar voetballen op de verschillende voetbalveldjes in 

de wijken. We peilen of voor het team Valkenkamp voldoende animo is. 

Even afspreken met de buren en aanmelden. Geef je op via het ‘Wie helpt 
mee’ bericht op onze website www.valkenkamp.eu  
 

Gebruik van het wijkpark 

Al geruime tijd wordt overlegd over het gemeenschappelijk gebruik van ons wijkpark. Gemeente praat 
met de klankbordgroep “Wijkpark” waarin o.a. leden van de aangrenzende wijkcommissies zitten. We 

zijn op de hoogte van vele “voors en tegens” , en staan aan het begin van een lang traject t.a.v. 

besluitvorming, communicatie, voorbereiding, invoering en handhaving. Als wijkcommissie proberen 
we zo goed mogelijk de geluiden van de bewoners in te brengen in het proces. Wordt vervolgd. 

 

Leuke presentjes bij De Valkenier 

De Valkenier is een woon- en dagbestedingsvoorziening in Valkenkamp. De 
bewoners maken leuke figuren en voorwerpen van papier maché met vrolijke 

beschildering en zeepjes in allerlei vormen en kleuren. Gezellig voor op uw 

vensterbank of een origineel cadeautje voor op visite. Deze presentjes zijn in 
voorraad of kunnen op uw verzoek gemaakt worden. Kom kijken en zoek iets uit. 

Van maandag tot donderdag tussen 9:00 en 16:00 uur, kun je hiervoor terecht bij 

de Valkenier, contact persoon is: Wilma Bouwman, Activiteitenbegeleiding De 
Valkenier. Voor bestellingen zeepfabriek@abrona.nl tel: 088-2017621 

 

Burenhulp 

Er zijn heel veel mensen in Maarssenbroek, ouderen, maar ook mensen zoals u en ik, die af en toe een 
klein klusje hebben, die ze net niet (meer) zelf kunnen doen. Zoals tuinonderhoud, hulp in de 

huishouding, of gewoon een boodschapje doen, lampje verwisselen, en dergelijke zaken. Daarvoor is   

Burenhulp-Maarssen. Een site via facebook met vraag en aanbod. Ontstaan vanuit de gedachte: Wordt 
het niet eens tijd, dat we elkaar de helpende hand toesteken . Een kleine moeite met veel voldoening. 

U kunt zich hiervoor aanmelden op deze Facebook pagina: 

https://www.facebook.com/groups/BURENHULPMAARSSEN/ 

 

Nieuwe leden 
Als deze onderwerpen u aanspreken over uw eigen woonwijk, 

dan kunt u ook zelf meedenken en meepraten over uw eigen 

woonomgeving. Kom eens kijken bij de regelmatige 

overlegrondes van de wijkcommissie en hoor wat er allemaal 
speelt binnen de gemeente, wijk en bewoners. Zo kunt u ook zelf 

een bijdrage leveren en u op een leuke manier nuttig maken voor 

onze wijk. Met meer leden kunnen we meer onderwerpen 
realiseren. Voor meer informatie over de wijkcommissie en voor 

aanmelding kijk op www.valkenkamp.eu , “onze wijk” en klik 

op “wijkcommissie” 

 

Het correspondentieadres voor de wijkcommissie is : Valkenkamp 685 
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