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Bloemen in de wijk  

De wijkcommissie heeft ook dit voorjaar weer een aantal bloembakken 

rond de lantaarnpalen langs de hoofdroutes in de wijk gevuld met rode 
en paarse geraniums. Het ziet er weer gezellig uit. We zullen deze 

bloemen wel moeten verzorgen. Hiervoor lopen we elke 2 weken een 

‘rondje’ langs de bakken met ladder en tuinslang. Wie kan hierbij even 
meehelpen ? Samen een uurtje lekker buiten aan de slag. Geef je op via 

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

 

Foto verkiezing: Zomer in Valkenkamp 

We verwachten een heel mooie zomer. En dat betekent voor onze wijk meer leven buiten in de tuin, op 

straat en in het park. Relaxed genieten van de zon, makkelijker een praatje met de buren, gezellig 

samen barbecueën, meer het wijkpark in, met een bootje spelen op het water of tentje bouwen in de 
voortuin. Van al die leuke momenten kan je even een foto maken. Wij vragen om jouw mooiste 

zomerfoto’s in onze wijk. Deze willen wij graag in september tentoonstellen in de Valkenier en voor 

de mooiste foto  is een prijs beschikbaar. Kijk op onze website voor meer informatie en stuur je foto’s 
op naar: valkenkampinfo@gmail.com  o.v.v. fotowedstrijd. 

 

Speelplaatsen 
Momenteel wordt de speelplaats rond VK335 geheel opnieuw 

ingedeeld en voorzien van nieuwe en al bestaande speeltoestellen. 

Dit op vraag en advies van de bewoners en hun kinderen, die hier 

gebruik van maken. Een heel mooi burgerinitiatief, dat door de 
gemeente is opgepakt en nu tot resultaat zal leiden.  

De speelplaats rond VK690 wordt uitgebreid met een duikelrek. 

Daar hebben de gebruikers om gevraagd en dit is door de 
gemeente gehonoreerd. Wie volgt? 

 

Meedenken of meedoen 

De wijkcommissie stelt zich tot doel de leefbaarheid binnen onze wijk te bevorderen en verbeteren. 
Daarvoor zijn wij vaak intermediair tussen bewoners en de gemeente. Ook hebben wij zelf een 

wensenlijstje met ideeën om in onze wijk te realiseren.  

Voor onderwerpen als het wijkpark, afvalbeleid, parkeerproblematiek, 
veiligheid, ouderzorg, en meer zijn wij regelmatig in overleg met de gemeente en 

politie. Daarbij kunt u ook zelf meedenken en meepraten over uw eigen 

woonomgeving. Meld u aan om mee te gaan naar overlegrondes en namens heel 
Valkenkamp ons standpunt in te brengen.  

Voor de uitvoerende zaken zoals de stempelpost skeelerronde, ophangen 

vlaggetjes en kerstverlichting bij de wijkingang, planten water geven, 

opschoondag, wijkschouw hebben wij vele handen nodig voor het lichte 
werk. Af en toe een kleine activiteit gezellig met z’n allen doen. Met 

elkaar en voor elkaar. We hebben er allemaal plezier van. 

Meld u aan om mee te praten of gewoon voor zo een klusje in de buurt. Zo kunt u ook zelf een 
bijdrage leveren en u op een leuke manier nuttig maken voor onze wijk. 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 

http://www.valkenkamp.eu/
http://www.valkenkamp.eu/
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Zomervakantie 

We staan voor de periode van de zomervakanties. Een moment, waar ook door ongenode gasten naar 

uit wordt gekeken. Zorg, dat jouw woning goed afgesloten is, ook als je heel even weg gaat. Geen 
open bovenraampjes en geen klimmaterialen ter beschikking. Zie alle tips op onze website onder 

‘Voorkomen is beter’ en de VRU-tips. 

Verdachte situaties kunnen we ook aan elkaar melden; hiervoor is een Whatsapp 
groep Maarssenbroek beschikbaar. Meld je aan via een mail naar 

whatsappmbroek@hotmail.com.  

En let op dat jouw caravan niet langer dan 3 dagen op een openbare parkeerplaats 
langs de weg mag staan. De gemeente hanteert een handhavingsbeleid en zal 

regelmatig controleren en deelt zonodig bekeuringen uit. 

 

Voetbaltoernooi Maarssenbroek 
In onze vorige nieuwsbrief van Maart hebben we een oproep gedaan voor een voetbalteam om 

gezamenlijk met alle wijken van Maarssenbroek een toernooi te spelen. Met Spechtenkamp als 

organisator. Binnen Valkenkamp hebben zich heel enthousiast 2 complete teams hiervoor gemeld. 
Echter de organisatie is nog niet zover. Mogelijk zal dit begin volgend jaar gaan lukken. We houden 

jullie graag op de hoogte.  

 

Afvalinzameling 

De gemeente heeft afgelopen maanden een online onderzoek gedaan 

naar de wensen en behoeftes rond afvalinzameling. In dit onderzoek 

kwamen 3 varianten naar voren met keuzes uit verschillende containers 
per adres, deels containers en deels vuilniszakken of evt. ondergrondse 

containers in de wijk. Daarbij spelen ook de kosten voor de inwoners 

een belangrijke rol. Aan de hand van de resultaten zal in de zomer het 
nieuwe afvalbeleid worden geformuleerd. Dit kan per wijk gaan verschillen. In het najaar start de 

uitvoering en dit zal dan uitgebreid worden gecommuniceerd via de gemeente. 

 

Buurtfeest en burendag 
Verschillende groepjes bewoners organiseren in hun straat of pleintje een feestmiddag. Dat willen we 

graag promoten. Het initiatief komt vaak van enkele buren. Op 26 september is ook de landelijke 

‘burendag’. Om dit mogelijk te maken heeft de wijkcommissie een (klein) budget beschikbaar en 
kunnen we mogelijk speelmaterialen ter beschikking stellen. Je kunt dit aanvragen via een mail naar: 

wijkcie.valkenkamp@gmail.com 
 

Skeelerronde september 2015  

Op 27 september zal voor de 6
e
 keer de skeelerronde Maarssenbroek 

plaats vinden. Daarvoor kun je je nog inschrijven via 

www.skeelerrondemaarssenbroek.nl  De grote ronde van 13 km. voert 
door alle 14 wijken van Maarssenbroek en komt ook door 

Valkenkamp. Daar maken we weer een feestje van. In de bocht bij VK 

620 komt de stempelpost en ons stalletje met gratis drinken en fruit 
voor de deelnemers en even een rustpunt met muziek. Hierbij verzorgt 

onze vaste dj Audiovisorz weer een inspirerende beat. We kijken er naar uit. Help mee de stempelpost 

opbouwen of kom de deelnemers aanmoedigen in de feestelijke sfeer. 
 

Deze Nieuwsbrief is gedrukt en gesponsord door Kaldenbach Grafische Producties 
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