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Beste buurtbewoners 
Afgelopen jaar is een enerverend jaar geweest voor de wijk in verband met de vervanging van het gas en 
waternet. Het laatste half jaar stond in het teken van “De Groene wijk Engboogerd” en de “Place Games”.  
Bewoners is gevraagd mee te denken over de aanpassingen in onze wijk. Tijdens bijeenkomsten bij de BAM werd 
gediscussieerd over de gemaakte concept plannen. Inmiddels is een tweede plan in de maak en wordt er achter de 
schermen veel werk verricht om de ambities van gemeente en wijkbewoners te kunnen realiseren. Het bestuur 
bedankt alle mensen die hier hun tijd en energie insteken:  geweldig ! Wij maken u er graag op attent dat het 
bestuur in deze drukke tijden nog versterking kan gebruiken. 

Wij wensen u een heel goed 2019 toe met zo min mogelijk overlast van werkzaamheden maar hopen vooral op 
een mooi eindresultaat voor onze wijk waar wij straks trots op mogen zijn. 

En oh ja, begin het jaar goed met een te winnen skitaart met jouw mooiste foto van de wijk! 

 
Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel. 
Maandag 28 januari stelt BAM opnieuw de vergaderzaal beschikbaar voor de Algemene Ledenvergadering van de 
Engboogerd, hier zijn we erg blij mee! Het adres is: BAM Runnenburg 9. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee, 
om 20.00 uur aanvang van de vergadering. Na afloop is er gelegenheid elkaar een goed 2019 te wensen bij een hapje 
en drankje. 

Koek en zopie januari 2019 
Het lijkt ons leuk om het nieuwe jaar te beginnen met koek en zopie! Wie heeft er zin om dit te organiseren in 
januari? Wij denken aan koekjes, warme chocomelk en eventueel snert… Lijkt je dit wat? Neem dan contact met ons 
op via engboogerd@gmail.com 

 

mailto:engboogerd@gmail.com


Wijkfeest Engboogerd 

Zaterdag 8 september vond ons jaarlijkse wijkfeest plaats. 
Er waren ruim 110 bewoners aanwezig, een heel goede 
opkomst! Er waren ook veel nieuwe bewoners, leuk om 
met elkaar kennis te maken en nieuwe bewoners te 
verwelkomen in de wijk. Het weer zat mee, het was 
gezellig, voor de kinderen waren er diverse spelletjes, en 
voor de volwassenen een pubquiz waaraan fanatiek werd 
deelgenomen. Onder het genot van een hapje en drankje 
kon iedereen bijpraten over de mooie zomer en de 
gebeurtenissen in de wijk. Het was fijn dat we veel hulp 
kregen bij het opbouwen en afbreken, we willen alle 
bewoners die meegeholpen hebben dan ook hartelijk 
bedanken! Heb je nieuwe ideeën over het wijkfeest, over 
de uitvoering of de organisatie: mail ons, samen maken 
we er jaarlijks een gezellig wijkfeest van. 

 

Walk-in diner 
In onze wijk is al drie keer een walk-in diner georganiseerd, een leuke manier om in contact te komen met 
wijkgenoten, bewoners zijn na afloop dan ook erg enthousiast. In februari willen we graag een volgend walk-in diner 
organiseren, maar we zoeken nog hulp bij de organisatie. Vind je het leuk om te helpen bij de organisatie van dit 
culinaire evenement, meld je dan aan via de mail. 

 

Win een skitaart met jouw mooiste foto  

Heb je onlangs foto’s  gemaakt van de sneeuw in onze wijk of heb je nog mooie herfstfoto’s? De sneeuw is alweer 

weg maar gelukkig hebben we de foto’s nog! Stuur jouw mooiste foto per mail naar engboogerd@gmail.com en win 

een taart! Alle foto’s worden op de website gezet. Stuur je foto voor 15 januari op. Tijdens de ALV wordt de winnaar 

bekend gemaakt.  

 

Voor onze wijkvereniging zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden!  
Heb je oog voor de Bunnikse toekomst en wil je graag mee helpen denken hoe de wijk verbeterd kan worden? Heb je 
goede ideeën voor de activiteiten die we organiseren, zoals het wijkfeest, de Paasspeurtocht, het walk-in dinner… ? 
Meld je dan nu aan! Versterking van het bestuur in welke vorm dan ook is zeer welkom. Door het aanstaande vertrek 
van onze penningmeester zijn we onder andere op zoek naar iemand die deze taak op zich wil nemen. 
 
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan het bestuur? Laat het dan even weten. Mocht je nog vragen hierover hebben 
dan kun je ons natuurlijk aanspreken of mailen….. 
 

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. 
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