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Kinderactiviteiten 2013 Bestuur
De schoolvakantie is weer in zicht, dus is het weer tijd voor wat kinderactiviteiten. De voorbereidingen zijn al volop aan de gang en we hebben er zin in. Dit jaar gaat het een beetje anders:
♦
Maandag 20 mei (2e Pinksterdag) is er een “knutsel/
speelmiddag” met gezellige muziek en je kan geschminkt worden.
♦
Zondag 21 Juli is er weer het grote springkussen, de waterglijbaan, schminken en de pony’s.
De middagen beginnen om 13:30 uur, eindigen rond 16:00 uur en vinden plaats op het speelterrein bij
de voetbalkooi (in het midden
van de wijk). Op beide dagen
wordt er natuurlijk gezorgd voor
wat drinken, snoep en als het
warm is een ijsje. Nu maar heel
hard duimen voor mooi en vooral droog weer!!! We maken er
met z’n allen twee gezellige middagen van.

Kinderproject “Schoon”
Net als in Zuilen wil Portaal ook in Antilopespoor een project opstarten
waarin kinderen samen met de wijkbeheerder Piet Brands hun eigen
omgeving schoonhouden. De kinderen krijgen allemaal een stempelkaart. Als ze geholpen hebben krijgen ze
van de wijkbeheerder een stempel. Bij
een volle kaart mogen ze die inwisselen
voor een cadeaubon. In Zuilen is het
project een groot succes. Er komen
steeds meer kinderen bij die helpen met
het oppakken van rommel.
De wijkbeheerder wil na Pinksteren starten met het project. Als uw zoon of
dochter mee wil doen, moet één der
ouders wel even meekomen voor het
inschrijven. Verzamelen bij de voetbalkooi. Daar krijg je een grijper en felgekleurd hesjes, kaart en vuilniszak.
Het project start op woensdag 29 mei
om 13.30 uur.

Het blijft wisselen in het bestuur.
Ook in deze nieuwsbrief moeten
wij een vertrek uit het bestuur
melden: de penningmeester
Gert-Jan ten Dolle - Boshuis legt
zijn functie neer. Gert-Jan is met
een studie begonnen en heeft
daar al zijn aandacht en energie
voor nodig. Wel blijft hij actief als
vrijwilliger bij o.a. de kinderactiviteiten. Wij wensen Gert-Jan in
ieder geval veel succes met de
studie en bedanken hem voor
zijn inzet.
We hebben de vacature opgevangen door weer met de functies te schuiven. In het kader onderaan deze kolom ziet u hoe de
functies nu verdeeld zijn. Nu
maar hopen dat het een poosje
zo blijft.
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Verslag Wijktafel 2013 Grof afval
Op 17 maart hebben we een wijktafel gehouden in Callas. Het was dit
keer een speciale wijktafel, die voor het grootste deel in het kader van
de toekomst stond. Juist nu konden bewoners een mening geven over
wat men voor Antilopespoor wil en wat voor ideeën men heeft om van
onze wijk een nog mooiere en leefbaardere wijk te maken. Eerder hadden bewoners tijdens de straatgesprekken en een speciale bijeenkomst in de Ark al aan kunnen geven wat men van de wijk vindt, wat
de goede en zwakke punten zijn, maar nu konden we ons toekomstbeeld bij de wijk ventileren.
Nadat er verteld was wat de
wijkcommissie, gemeente en
Portaal het afgelopen jaar hadden gedaan en bereikt, kwamen
de plannen voor 2013. In 2013
gaat Portaal in navolging van de
gemeente verder met de huisnummering en de bloembakken
aan de balustrades vervangen.
De wijkcommissie is een feest
aan het plannen omdat de wijk
35 jaar bestaat. Ook zullen weer
kinderactiviteiten worden georganiseerd, de eerste op tweede
Pinksterdag. De gemeente gaat
verder met het uitvoeringsplan.
Daarna gingen we aan de slag
met een brainstorm over het uitvoeringsplan.
Er waren drie tafels; twee waaraan werd gewerkt door bewoners en een tafel, waar men terecht kon met klachten over/
voor de gemeente of Portaal.
Aan beide bewonerstafels werden drie thema’s behandeld:
Verkeer en Veiligheid, Groen en
Duurzaam en Sociaal. Eerst konden alle ideeën geuit worden,
waarna er naar de bezwaren gekeken werd en daarna keken we
of er toch een kans van slagen
mogelijk was.
Bijvoorbeeld:
Idee: Portaal gaat de plantenbakken die er hangen vervangen. De
wijkcommissie gaat proberen de

ontbrekende bakken aan te vullen.

Bezwaar: Niet alle bewoners
hebben er zin in om een bak te
onderhouden.
Kans: Misschien kun je op iedere
galerij wel iemand vinden die de
bakken in de gaten houdt en
eventueel inspringt om te onderhouden.
Komende weken worden er net
als in Antilopespoor, ook in de
andere wijken van Maarssenbroek wijktafels georganiseerd.
Er ontstaan dus komende tijd
veel ideeën en oplossingen waarmee bewoners hun wijk leuker
en aantrekkelijker kunnen maken.
De ideeën waar bewoners aan
verder willen werken, vragen
vaak om een extra handje hulp
van een andere organisatie.
Daarom worden deze ideeën
‘geveild’ op de grote bijeenkomst
op maandagavond 10 juni
‘Maarssenbroek, we gaan het
doen!’.
Het hele verslag van de wijktafel
staat op de website.
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U kunt grof huisvuil 6 x per jaar
gratis laten ophalen. Dat kan in
de maanden: januari, maart, mei,
juli, september en november.
Heeft u meer grof huisvuil dan
kunt u dat 6 x per jaar tegen betaling laten ophalen. Dat kan in
de maanden: februari, april, juni,
augustus, oktober en december.
In onze wijk wordt is dat iedere
tweede woensdag.
De kosten voor het betaald laten
ophalen (maximaal 1m³) zijn
€ 59,40 per keer. U ontvangt
hiervoor een factuur.
Het aanmelden van grof huisvuil
kan tot 12:00 uur op de maandag
die voorafgaat aan de ophaaldag
(woensdag). Als u uw grof huisvuil aan de weg zet zonder dit te
melden, riskeert u een boete.
Het grof huisvuil wordt niet meegenomen als het niet van te voren is aangemeld.
Ophaaldata grof afval:
8 mei (gratis)
12 juni (betaald)
10 juli (gratis)
14 augustus (betaald)
11 september (gratis)
9 oktober (betaald)
13 november (gratis)
11 december (betaald)
Altijd op woensdag ophalen
en altijd voor maandag
12.00 uur aanmelden via de
website van de gemeente
www.stichtsevecht.nl
of telefonisch
(0346) 254 000
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35 jaar!
Tijd voor een
feestje?

