
Werkzaamheden in de wijk!
Misschien heeft u al van gehoord dat er het een ander 
staat te gebeuren in onze wijk. De wijk Engboogerd is 
grotendeels gebouwd begin jaren 60 en dus zijn onze 
riool, gas en waterleidingen al meer dan 50 jaar oud. 
Riool gaat over het algemeen maximaal 50 jaar mee en 
dat geldt zeker ook voor de gas en waterleidingen. Vitens 
en Stedin gaan al begin volgend jaar aan de gang om 
de leidingen te vervangen, hierover heeft de gemeente 
gecommuniceerd middels een huis aan huis brief. Voor 
de rioolvervanging is de gemeente op de achtergrond 
bezig met voorbereidingen, waaronder de goedkeuring 
op het budget voor de vervanging van het riool. Vanaf 
begin volgend jaar wil de gemeente met de bewoners 
om tafel om te kijken hoe we het rioolplan met de 
daarbij behorende herinrichting van de openbare ruimte 
op de best mogelijke manier kunnen aanpakken. Wij als 
wijkvereniging willen graag als gesprekspartner met de 
gemeente om tafel, om voor de bewoners het beste eruit 
te halen en de impact zo klein mogelijk te houden. Maar 
wij kunnen dit niet alleen! Wij doen dan ook een beroep 
op iedereen in onze wijk om ons te helpen in dit proces. 
Waarschijnlijk zijn we in 2018 bezig met de planvorming 
en medio 2018-2019 zal de uitvoering van de rioolwerk-

zaamheden plaatsvinden. Deze periode kunnen we dus 
hulp gebruiken van bewoners die het interessant vinden 
om mee te denken over onze eigen omgeving, en die ons 
en ook de gemeente kunnen helpen om alle bewoners 
goed te bereiken. Dus meld je aan via onze contactgege-
vens of zoek een van de bestuursleden op. Wij hebben je 
nodig! 

Speelveldje Huib van de Vechtlaan
In eerdere nieuwsbrieven en op de website hebben wij 
bericht over de verbeteringen van het speelveldje aan 
de Huib van de Vechtlaan. Het huidige veldje bestaat uit 
gras en deels kunstgras. Vooral de overgang van kunst-
gras naar natuurgras maakt dat het veldje niet altijd goed 
bespeelbaar is voor de kinderen. De gemeente heeft geld 
beschikbaar gesteld om dit speelveldje aan te pakken, 
maar is nu van plan deze werkzaamheden uit te stellen 
totdat de plannen voor de rioolvervanging en herinrich-
ting gereed zijn. Wij als bestuur hebben hier positief 
op gereageerd omdat wij kansen zien voor een mooier 
speelveld en mogelijkheden voor duurzame oplossingen 
in de herinrichting van de straten gecombineerd met het 
speelveld. Wij houden jullie op de hoogte via de website. 

Beste buurtbewoner
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar brengen we u op de hoogte van de renovatie van de gas- en waterleidingen 
en het riool in onze wijk. Maandag 22 januari 2018 kunt u alvast reserveren voor de algemene ledenvergadering. 

Ja! Ik word lid van de wijkvereniging De Engboogerd
Ik maak € 10 over op NL10 INGB 0000 6262 66 t.n.v. Buurt- en Belangenvereniging De Engboogerd,
o.v.v. naam en adres. Lever dit formulier in bij Lia van der Heijden, Huib van de Vechtlaan 31.
 
Naam:       Adres:

Email:       Handtekening:

Pak je kans en word bestuurslid!
Er is een plek vrij in het bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf enthousiaste leden en daar mag jij ook deel van uitma-
ken. Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk, doe dan eens vrijblijvend mee met 
ons. Meld je aan bij een van de bestuursleden of stuur ons een mail.
Hou je niet van vastigheid en help je liever bij een activiteit zoals het wijkfeest? Laat het ons dan weten en stuur 
een mail naar engboogerd@gmail.com.

Nog geen lid? 
Wordt ook lid van de buurtvereniging! Meld je aan via onze website www.engboogerd.nl of via de aanmeldstrook.
De contributie bedraagt € 10,00 per huishouden per jaar.

E n g b o o g e rd
Wijkvereniging
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Derde Walk-in diner 17 februari 2018!
Wegens groot succes organiseert wijkvereniging Eng-
boogerd voor de derde keer een Walk-in diner in onze 
wijk en wel op zaterdag 17 februari. Heb je nog niet eer-
der deelgenomen? Grijp je kans en geef je op voor deze 
leuke activiteit.

Hoe werkt het?
Meld je aan via de mail : engboogerd@gmail.com of vul 
het strookje in van deze nieuwsbrief.  Het is de bedoe-
ling dat je je inschrijft met twee personen; dit kunnen 
partners zijn, maar ook twee buurvrouwen, vrienden 
etc. Voorwaarde is dat je in de wijk Engboogerd woont, 
lid bent van de wijkvereniging en één adres opgeeft voor 
ontvangst van de gasten.
Je maakt een voorgerecht, hoofdgerecht of toetje voor 
in totaal 6 personen (je krijgt 4 mensen te gast.) Van te 
voren hoor je welke gang je moet maken. Op de avond 
zelf ontvang je de indeling voor de avond. Bij iedere gang 
wordt er weer van deelnemers gewisseld. Het is niet de 
bedoeling dat er culinaire hoogstandjes worden geser-
veerd; het gaat tenslotte om de gezelligheid! We orga-
niseren deze avond “met gesloten beurzen” d.w.z. dat 
je zelf bepaalt wat je bijv. aan een voorgerecht uitgeeft. 
Dit kan een soepje zijn, maar een viscocktail is uiteraard 
duurder. Wanneer je dit jaar een hoofdgerecht moet 
maken, dan maak je volgende keer een andere gang. De 
wijkvereniging zorgt voor een drankje bij de start van de 
avond : om 17.30 uur en zorgt ook weer voor een gezel-
lige  afsluiting met een kopje koffie of thee waarbij we 
kunnen napraten over de avond. Rond 22.30 uur wordt 
de avond afgerond.

Kom naar de ALV Nieuwjaarsborrel
Op maandag 22 januari is de jaarlijkse ledenvergadering 
die wij afsluiten met een borrel en een hapje. U bent van 
harte welkom in de vergaderzaal van de BAM die wij ge-
heel gratis mogen gebruiken voor onze wijkvergadering.  
Alle leden van onze wijkvereniging zijn van harte welkom 
op maandag 22 januari om 20.00 uur bij BAM,  
Runnenburg 9, ingang gebouw B.  
Vanaf 19.45 staat de koffie en thee klaar.
Tijdens de ledenvergadering word je geïnformeerd over 
het afgelopen jaar en de ontwikkelingen voor het komen-
de jaar. Je kunt er vragen stellen en ideeën voor nieuwe 
activiteiten naar voren brengen.
Na afloop is er een gezellige borrel om oude bekende of  
nieuwe wijkbewoners te ontmoeten.

Win een skitaart met jouw mooiste foto!
Ook laatst foto’s  gemaakt van de sneeuw in onze wijk? 
De sneeuw is alweer weg maar gelukkig hebben we de 
foto’s nog! Stuur jouw mooiste foto per mail naar eng-
boogerd@gmail.com en win een taart! Alle foto’s wor-
den op de website gezet. Stuur je foto voor 1 januari op. 
Tijdens de ALV wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Te leen van de Wijkvereniging 
De Wijkvereniging heeft in zijn bestaan een aantal mid-
delen aangeschaft. Dit is voor de wijk en al haar leden. 
De Wijkvereniging biedt de volgende spullen aan:

• Een 3 delige ladder. Gratis te leen.
(Aanwezig op de Engweg 8). 
• Een partytent van 4 x 8 meter. Huur € 10.- per keer.
(Aanwezig op de Huib van de Vechtlaan 29).
• 2 inklapbare partytafels. Gratis te leen.
(Aanwezig op de Huib van de Vechtlaan 29). 
Wil jij gebruik maken van een van deze spullen, neem 
dan contact op met een van de bestuursleden.

Wijkborrel 2017
Aan het eind van de zomer,  op 26 augustus, hebben we 
weer een gezellige borrel georganiseerd en hieraan heb-
ben veel buurtgenoten deelgenomen. De oudste wijkbe-
woner die aanwezig was had de respectabele leeftijd van 
96 jaar en de jongste was slechts drie maanden oud! Het 
weer was prachtig, de kinderen konden zich prima ver-
maken door de limonade koe te melken, een suikerspin 
te scoren of te smullen van versgebakken popcorn! Voor 
de ouderen waren er heerlijke hapjes en onder het genot 
van een glaasje konden we vakantie ervaringen uitwisse-
len. De pubquiz leidde tot de nodige discussie maar werd 
enthousiast en met veel gelach ontvangen en is zeker 
voor herhaling vatbaar!
Het wijkfeest is een gezellig evenement en brengt leuke 
ontmoetingen tussen jong en oud tot stand. Nieuwe 
buurtgenoten voelen zich snel thuis in onze wijk. We 
gaan dit feest in het nieuwe jaar zeker weer organiseren 
maar kunnen daarbij de hulp van nieuwe mensen goed 
gebruiken!

De penningmeester bedankt iedereen voor de 
bijdragen in 2017. 
Ook in 2018 is de contributie weer
€ 10 per gezin en kan worden overgemaakt naar 
NL10 INGB 0000 626266 o.v.v. naam en adres.

Ja! Wij doen mee aan de Walk-in diner op zaterdag 17 februari 2018!
Lever dit formulier in bij Lia van der Heijden, Huib van de Vechtlaan 31.

Namen:

Adres voor het diner:
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