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Digitale Nieuwsbrief gratis 

Op de hoogte blijven van het laatste Valkenkampnieuws? Daarvoor hebben 

we diverse informatiemedia via mobiele telefoon, tablet en internet. Via onze 

website www.valkenkamp.eu en via Facebook.com/valkenkampMaarssen die 

dagelijks up-to-date worden gehouden blijf je op de hoogte. En we maken 

meerdere keren per jaar de nieuwsbrief, die je nu in handen heeft. Deze 

nieuwsbrief kunt u echter ook gratis digitaal ontvangen. Dat gaat sneller, 

beter voor het milieu, minder kostbaar en de nieuwsberichten zijn zeer actueel. Meld je dus aan voor 

de digitale nieuwsbrief via onze website. 

 

 

Hanging baskets in de winter 

De wijkcommissie heeft ook begin van dit jaar de bloembakken rond een aantal lantaarnpalen bij de 

wijkingang  weer gevuld met knalrode geraniums. Deze vormen nu in het najaar nog steeds een 

gezellig gezicht. We zullen echter binnenkort deze bakken weer winterklaar moeten maken want de 

geraniums zijn helaas niet  winterhard. Wie helpt even mee? Geef je op via het ‘wie helpt mee’ bericht 

op onze website www.valkenkamp.eu 
 

 

Kerstboom ?? 

Al vele jaren versieren we de ingang van onze wijk rond de kerst met 

feestverlichting. Dat is de gezellige thuiskomer elke dag. We kregen 

hiervoor zeer vele positieve reacties maar ook enkele kritische. Deze 

reacties hebben we besproken en dit jaar zijn we van plan om een echte 

kerstboom met verlichting bij de ingang van de wijk te plaatsen en 

mogelijk op het veldje bij de brievenbus. Vind je dit ook een leuk plan? 

Daarbij komen o.a. de volgende zaken naar voren zoals: de juiste plaats, 

het opzetten, verlichting ophangen, stroomvoorziening. 

Wil je helpen om dit waar te kunnen maken? Meld je aan op onze 

website: Onze wijk, wijkcommissie, contact. 

 

 

Donkere dagen in de winter 

Na het najaar met de bomen in het wijkpark in herfsttooi en mooie paddenstoelen komt de 

decembermaand met feestdagen en gezellig samenzijn met de familie. Tijdens deze periode is er altijd 

verhoogde kans op inbraak. Daar kun je beter op bedacht zijn, zeker als je een paar dagen weg gaat of 

straks op wintersportvakantie bent. Zorg, dat de woning goed afgesloten is. Draai het slot een keer 

extra om. Ook geen bovenraampjes open en geen klimmaterialen onder handbereik. Kijk voor meer 

tips op onze website onder ‘Voorkomen is beter’ en de VRU-tips. Ook de politie is hier extra op 

bedacht en reageert op meldingen of controleert extra op onbekende personen in de wijk. Bij een 

verdachte situatie schroom niet te bellen met het alg. politie meldnummer 0900-8844 of bij acute nood 

het alarmnummer 112. U kunt ook deelnemen aan Burgernet of een WhatsApp groep binnen 

Maarssenbroek.  
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Meepraten via de website 

Onze overzichtelijke 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 een reactie te geven. Door jouw 

mening en die van anderen krijgen we een dialoog en kent de wijkcommissie het standpunt van 

meerdere bewoners. Hiermee kunnen we beter alle ideeën en belangen behartigena 

 

De ‘zeepfabriek’ bij De Valkenier 

De Valkenier is een woon- en dagbestedingsvoorziening in 

Valkenkamp. De bewoners maken op ambachtelijke wijze leuke 

producten met geurige zeepjes. Om zelf te gebruiken of om cadeau te 

doen. Figuurzeepjes, hotelzeepjes, zeeptaarten en zeepkettingen in 

vele kleuren en geuren. 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 

 

Stichting Jeugdpunt 

Jeugdpunt is actief “op straat” o.a. met coaching van jongeren (en ouders), op gebied van gezin en 

verslaving, geeft voorlichting op scholen en ondersteunt activiteiten voor jongeren, zoals 2ndbase in 

Safari. Naast voorlichting stimuleert deze groep de jeugd bij het realiseren van projecten voor 

jongeren. Daarvoor zijn vragen en ideeën zeer welkom. Kijk op: www.jeugd-punt.nl en je kunt hulp 

krijgen bij nieuwe activiteiten. 

 

Nieuwe wijkagent 

Sinds enkele maanden hebben we een nieuwe (waarnemend) wijkagent in Valkenkamp en 

Spechtenkamp. Haar naam is Yvonne Liesveld. Kijk op onze website www.valkenkamp.eu , daar 

stelt zij zich voor. Indien je (verdachte) zaken wilt melden, kan dat via het alg. politie meldnummer 

0900-8844 of bij acute nood het alarmnummer 112. 

 

Nieuwe speelplaats in onze wijk 

Op 26 september hebben we op feestelijke wijze de nieuwe 

speelplaats bij nrs. 335-350 in gebruik genomen. Op 

burendag werd deze officieel geopend door oud-wethouder 

Verkroost. De omwonenden hadden er een feest van gemaakt 

met plezier voor de kinderen en de ouders. Als je ook wilt 

meedoen met gezellige acties binnen de eigen woonwijk en 

ook zelf wilt meedenken en meepraten over jouw eigen 

woonomgeving, kom dan eens kijken bij de regelmatige 

overlegrondes van de wijkcommissie en hoor wat er allemaal 

speelt binnen de gemeente, wijk en bewoners. Met meer man-

/vrouwkracht kunnen we nog meer onderwerpen realiseren. 

Voor meer informatie over de wijkcommissie en voor aanmelding kijk op www.valkenkamp.eu , 

“onze wijk” en klik op “wijkcommissie” of  “agenda”. 
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