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Beste buurtbewoners, 
De koude dagen zijn weer aangebroken en we naderen het einde van het jaar. Het is dan weer tijd 
om de balans op te maken. In deze nieuwsbrief halen we herinneringen op van het afgelopen 
wijkfeest en brengen we u op de hoogte van ontwikkelingen bij de gemeente.  
Omdat Installatiebedrijf Van Buuren, bij ons uit de wijk, 40 jaar bestaat, heeft het aangeboden om 
de kosten voor de nieuwsbrief te betalen. Wij feliciteren Van Buuren met hun jubileum! 
De NextDoor app die wij begin dit jaar bij u hebben geïntroduceerd wordt door een groeiende 
groep bewoners gebruikt en dat is geweldig. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 
Noteer alvast in uw agenda de datum van de nieuwjaarsborrel die gehouden wordt in een mooie 
zaal van de BAM. Houden we gelijk ook onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
Wij wensen u fijne feestdagen en spreken u graag op de nieuwjaarsborrel in januari. 
 
Tot ziens in de wijk! 
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de penningmeester 
 

Inmiddels hebben de meeste mensen de contributie van 2016 betaald. Iedereen die hier nog 

niet aan was toegekomen heeft hierover een mail en/of briefje in de bus gehad. Ook komend 

jaar bedraagt de contributie weer €10 per huishouden, gelieve dit bedrag uiterlijk 1 februari 

over te maken op: NL10 INGB 0000 6262 66 t.n.v. Buurt en Belangenvereniging De 

Engboogerd. Vermeld je naam en adres. 

 

Nog geen lid? 

Wil je ook lid worden van de buurtvereniging? 

Meld je aan via onze website 

www.engboogerd.nl of via aanmeldstrook 

hiernaast. De contributie bedraagt € 10,00 

per huishouden per jaar. 

Lever de aanmeldstrook in bij Lia van der 

Heijden, Huib van de Vechtlaan 31 

 
 

JA!  
Ik word lid van wijkvereniging De Engboogerd 
 
Naam: 
Adres: 
E-mail: 
Handtekening: 
 
 
 
Ik maak direct € 10 over op bankrekening NL10 

INGB 0000 6262 66 t.n.v. Buurt- en 
Belangenvereniging De Engboogerd  
 

Nieuwsbrief 

december 2016 

Vergeet de contributie 2017 niet:  

bankrekening NL10 INGB 0000 626266  

o.v.v. je adres, € 10 per gezin 

 

http://www.engboogerd.nl/blog/


Nieuws van de Gemeente 
 
Wij hebben regelmatig overleg met de gemeente 
Bunnik. We laten u graag weten wat de stand van 
zaken van diverse gespreksonderwerpen is: 
 
In december worden de verzakkingen in de 
straten in de wijk aangepakt, dat is vooral in  de 
Huib van de Vechtlaan hard nodig.  De 
verzakkingen komen door de verminderde staat 
van het riool. De herstraat-werkzaamheden 
worden plaatselijk uitgevoerd, hierdoor zijn 
tijdelijk bepaalde straten niet bereikbaar. 
 Automobilisten kunnen dan wel omrijden via 
andere wegen. Aan het eind van elke dag is de 
straat weer gewoon bereikbaar. 
De  herstraat-werkzaamheden worden nu 
uitgevoerd omdat de verzakkingen steeds erger 
worden en de vervanging van het riool voor 2018 
sowieso nog niet wordt uitgevoerd. ‘Uitstel’ 
(eerder stond de start medio 2017 gepland) heeft 
o.a. te maken met de "bomenvisie" die recent is 
afgekeurd. Bij de vervanging van het riool wordt 
namelijk ook gekeken naar eventuele 
herinrichting van de straten.  
 
Bij het speeltuintje op de hoek van de Engweg 
en de Arie van de Heuvelstraat zijn in november 
snoeiwerkzaamheden uitgevoerd zodat het 
speeltuintje zichtbaarder wordt. Blijkbaar is het 
momenteel een handige plek om te gaan 
‘hangen’ en uit het zicht te blijven. Ook is het 
rood/witte paaltje terug geplaatst dat eerder was 
verdwenen.   
 
We hebben navraag gedaan over de inspiratiedag 
stationsgebied die afgelopen zomer is gehouden. 
Onze vraag was of er een verslag is en of er ook 
nog een vervolg op komt. Nu blijkt dat op 
YouTube onder ‘Inspiratiedag Bunnik’ een 
samenvattend filmpje staat. De bedoeling van de 
inspiratiedag is om te kijken of het stationsgebied 
nog verbeteringen kan krijgen.  
 

De gemeente is momenteel erg druk met de 
planvorming van de herinrichting van de  
Traverse (Provincialeweg tussen de twee 
stoplichten en aansluiting met het winkelgebied). 
Hier zit blijkbaar nogal wat druk op en er zal dan 
ook spoedig meer bekend over worden gemaakt. 
Wij als wijk worden bij deze plannen 
betrokkenen; hier komen ook informatie-
bijeenkomsten over.  
 
Voor het speelveld aan de Huib van de 
Vechtlaan wordt op korte termijn een plan van 
aanpak gemaakt met als uiteindelijk doel om 
begin volgend jaar het veldje op te knappen. De 
bedoeling is om het veldje tussen de doelen 
volledig te voorzien van kunstgras vergelijkbaar 
met het pas aangelegde veldje aan de 
Groeneweg. Het veldje wordt voorzien van twee 
doeltjes die geluidsarm zijn. 
 

NextDoor 

Zoals in de vorige nieuwsbrief werd 

aangekondigd is het bestuur als eerste 

gestart met deze sociale app. Ons doel was 

een eigen wijk-app te krijgen door zoveel 

mogelijk bewoners enthousiast te maken 

voor deze app. We zijn er trots op dat dit 

gelukt is, we hebben onze eigen Engboogerd 

wijk-app. Steeds meer wijkbewoners weten 

de app te vinden en gebruiken hem ook.  

Door de app ook daadwerkelijk te gebruiken 

ontstaat een positieve open cultuur in de wijk. 

 Neem het voorbeeld van een melding van 

vernielingen bij Prikkebeen. Geweldig en 

krachtig om te zien dat ouders van de 

“booswichten” zich gemeld hebben via de 

app en meewerkten aan een oplossing. Maar 

ook gewoon leuk hoe we elkaar kunnen 

helpen met tips en adviezen of het uitlenen 

van gereedschap. De app maakt het allemaal 

makkelijker. Dus wat het bestuur betreft: ben 

je enthousiast over de NextDoor: Geef het 

door ! 

Word straatcoach! 

Ben je betrokken bij de wijk, vind je het belangrijk dat de bewoners in je straat elkaar kennen en 
zonodig een helpende hand bieden?  Word straatcoach! 
De straatcoach stelt de bewoners in zijn/haar straat op de hoogte van de activiteiten in de  
wijk, werft nieuwe leden en is op de hoogte van wat er leeft in de straat.  
Via de straatcoach bereiken we meer mensen en wordt het nog leuker in de wijk. 
Geef je op via het aanmeldformulier op de website (www.engboogerd.nl). 



Algemene ledenvergadering : 

 
In januari vindt weer de jaarlijkse 
ledenvergadering plaats van onze 
wijkvereniging. 
Evenals vorig jaar heeft BAM een 
vergaderzaal ter beschikking gesteld. 
Daar zijn we natuurlijk heel blij mee ! 
Alle leden van onze wijkvereniging 
zijn op maandag 23 januari om 
20.00 uur van harte welkom bij BAM 
Runnenburg 9;  ingang gebouw B. 
Vanaf 19.45 staat de koffie en thee 
klaar. Wanneer u vervoer nodig heeft 
om naar BAM te komen, kunt u dit 
laten weten door een mailtje te sturen 
naar engboogerd@gmail.com of een 
briefje in de bus te stoppen bij Lia v.d 
Heijden, Huib van de Vechtlaan 31.  
Na afloop van de vergadering is er een 
nieuwjaarsborrel: onder het genot 
van een hapje en drankje kunnen we 
even bijpraten of kennismaken met 
nieuwe buurtbewoners.  
 

 
 
        

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Walking Dinner 2017 

 
Het eerste walking dinner in onze wijk was een 
groot succes, daarom gaan we op zaterdag 11 
februari 2017 een nieuw walking dinner 
organiseren ! 
Hoe werkt het ?  
Je maakt een voorgerecht , hoofdgerecht of 
toetje voor 6 personen. Van te voren hoor je 
welke gang je moet maken.  
We starten met een drankje op het eerste adres 
en hier krijg je ook de route voor de hele avond.  
Bij buurtbewoner A eet je de eerste gang, na een 
uur ga je naar buurtbewoner B daar wordt het 
tweede gerecht geserveerd, bij buurtbewoner C 
eet je het toetje. Op deze manier kom je op een 
heel ongedwongen wijze in contact met 
buurtbewoners.  Het is noodzakelijk dat je je met 
twee personen aanmeldt, dit kunnen 
echtgenoten/ partners zijn, maar ook 2 buren of 
2 vrienden als je maar in de wijk woont, lid bent 
van de buurtvereniging en 1 adres hebt in de wijk 
waar de gasten kunnen aanschuiven. Wij 
organiseren dit evenement met “gesloten 
beurzen” dit  betekent dat ieder duo een gang 
kookt voor eigen rekening, maar ook weer op 
een volgend adres gratis mee-eet. Je kunt dus zo 
uitgebreid koken als je zelf wilt , het gaat om de 
gezelligheid en niet om de bereiding van heel 
exclusieve gerechten. De wijkvereniging zorgt 
voor de organisatie , de indeling in teams van 6 
personen en zorgt voor een gezellige start en 
afsluiting. Heb je vragen : mail ons en meld je 
snel aan, want we hebben een beperkt aantal 
plaatsen! 
 

 
 
 

We kijken terug op een geslaagd wijkfeest! Met 
goed weer, popcorn, suikerspinnen, een bingo en 
een grote opkomst is het een 
leuk en gezellig feest geweest. In deze nieuwsbrief 
wat foto's voor een terugblik. 
 


