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Beste buurtbewoners, 
 
Er wordt hard gewerkt in onze wijk aan de vervanging van de gas- en waterleidingen. Dat geeft wel wat overlast, 
zoals herrie en verminderde bereikbaarheid, voor de een wat meer dan voor de ander. Maar een berg zand kan ook 
zeer welkom zijn voor kinderen die er urenlang speelplezier aan beleven. Hoe dan ook, we kijken uit naar het 
moment dat alle leidingen nieuw en veilig zijn.  
In de tussentijd is een werkgroep van wijkbewoners hard bezig om de gemeente te helpen bij de plannen van het 
klimaatbestendig maken van onze wijk. Want als medio 2019 de riolering vervangen gaat worden biedt dat kansen 
om de wijk niet alleen mooier, maar ook beter bestand te maken tegen de steeds heviger regenbuien. Wij hebben 
daarbij ook hulp gekregen van onder andere de Bam en CSO Lievense; geweldig! 
In deze nieuwsbrief lees je hier meer over en natuurlijk kondigen we ook weer ons jaarlijkse wijkfeest aan. 
Het bestuur wenst u allen alvast een zeer fijne zomer toe en hopelijk tot ziens bij het wijkfeest van 8 september. 
 
Engboogerd Nieuws: AED in de wijk  
Door een goede samenwerking met bouwbedrijf BAM is er nu ook een AED voor onze wijk beschikbaar. De AED 
hangt in een buitenkast aan de muur bij Runnenburg 9, tegenover het station. De AED is 24/7 voor onze wijk 
beschikbaar en BAM regelt ook het jaarlijks onderhoud. 
 
 
WIJKFEEST ZATERDAG 
8 SEPTEMBER! 

 
Op zaterdag 8 september a.s. vanaf 15.30 uur 
tot 18.30 uur is iedereen weer welkom bij het 
jaarlijkse Engboogerd wijkfeest op het groene 
veldje (naast Prikkebeen). Ook dit jaar zorgen 
we weer voor de suikerspinnen, een 
limonadekoe en wegens overweldigend 
succes zal ook de pubquiz niet ontbreken! Wij 
zorgen voor de drankjes, nemen jullie weer 
(zelfgemaakte) borrelhapjes mee? Geef je op 
per e-mai of door middel van onderstaand 
formulier  

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja! Ik kom ook bij het wijkfeest op zaterdag 8 september. 
 
We komen met ________ personen. 
We maken €2,50 p.p. (max. € 5,00 per gezin) over op bankrekeningnummer NL10 INGB 0000 6262 o.v.v. naam en adres. 
 
Naam: 
Adres: 
Lever dit formulier in bij Lia van der Heijden, Huib van de Vechtlaan 31.  



 
Paas-speurtocht 
De paas-speurtocht werd dit jaar voor de 2e keer georganiseerd door de wijkvereniging. Onder begeleiding van een 
coole paashaas konden alle kinderen helpen met het vinden van de eieren die door de wijk heen lagen. Dit lukte 
allemaal erg goed! Bijna alle 250 eieren waren gevonden! De kinderen hadden het erg naar hun zin en waren 
enthousiast. De dagen ervoor was er al een zoektocht naar de drie gouden eieren. Niet makkelijk, maar toch zijn ze 
gevonden. De paashaas kijkt nu al uit naar de speurtocht van volgend jaar! 
 

       
De drie gouden eieren lagen dit jaar verstopt in de etalage van het Chinees restaurant Hong Kong Garden, onder de glijbaan van 
de speeltuin op het Huib van de Vechtplantsoen, en in een boom op de Maatschapslaan.. Vinders gefeliciteerd! 
 
Walk-in diner 
In februari van dit jaar werd het 3e walk-in diner in onze wijk gehouden. Een vaste kern van kookliefhebbers nam 
deel, maar ook enkele nieuwe buurtgenoten die enthousiast waren over deze ongedwongen manier om met elkaar 
kennis te maken. Het was een gezellige avond en zeker weer voor herhaling vatbaar! 
 
Privacyverklaring 
Ook wij hebben een Privacyverklaring. Benieuwd? Deze is te zien op onze website www.engboogerd.nl 
 

Engboogerd toekomst “groen” proof! Denk jij mee? 
Werkgroep “Groene Wijk Engboogerd” is in het leven geroepen om samen met alle bewoners en de gemeente 
Bunnik onze wijk voor de toekomst “groen” proof te maken. Voor de Engboogerd dient zich nu een kans aan: de 
riolering en een deel van het bomenbestand zijn aan vervanging toe. Bovendien worden gas- en waterleiding 
gedurende 2018 vervangen door de nutsbedrijven waarvoor de bestrating open gaat. Wij als werkgroep willen graag 
met alle bewoners en de gemeente een aantal keuzes voor de inrichting van de wijk maken zodat deze weer 50 jaar 
mee kan. In een gezamenlijk ‘co-creatief’ proces waarin de gemeente de kar trekt, gaan we deze zomer de eerste 
stappen zetten. Hou de websites van de Wijkvereniging Engboogerd en van de gemeente, de Nextdoor-app en het 
Groentje in de gaten. 
Wil je meedenken? Laat dit dan weten via engboogerdwijk@gmail.com.  
 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja! Ik word lid van de wijkvereniging De Engboogerd 
Naam: 
 
Adres:  

E-mail: 
 
Handtekening: 

 
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. 


