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Beste buurtbewoners, in alle stilte hebben we de feestdagen doorgebracht, hoe een negatieve vondst van
asbestkit toch even positief kan uitpakken. Het nieuwe jaar zal voor ons als bewoners van de Engboogerd voor een
groot gedeelte in het teken staan van de vervanging van de riolering. Ondanks de tegenslagen kunnen we dit jaar
uitzien naar een vernieuwde buurt met mooie bestrating en meer groen. Wij wensen jullie een gezond 2021.

Algemene ledenvergadering
Elk jaar hebben we een ledenvergadering in januari
maar vanwege het coronavirus is er geen zaal te huren
bij de BAM en zal het ook niet verstandig zijn om bij
elkaar te komen. Uiteraard wil het bestuur zich wel
verantwoorden aan de leden en daarom zal er vanaf
maandag 25 januari informatie beschikbaar zijn op de
website.

Activiteiten
In en rondom Bunnik wordt veel georganiseerd aan
activiteiten, projecten, workshops, sport- en
gezelschapsmomenten, zowel voor kinderen als voor
volwassenen. Op verschillende websites vind je hierover
meer informatie: bunniksamen.nl,
krachtigkrommerijn.nl, seniorenbunnik.nl.

Coronahonden?

Wij krijgen weer veel klachten binnen over de
hondenpoep die vooral op onze stoepen ligt. Hierbij het
vriendelijke verzoek aan de hondenbezitters om uw
hond in de goot te laten poepen en het daarna op te
ruimen. En graag uw hond tegen de bomen (ook al zijn
het er nu wat minder) laten plassen en niet tegen de
muurtjes van uw buurtbewoners. Er zijn diverse
hondenuitlaatplekken in Bunnik maar niet in de
Engboogerd. Een losloopgebied voor honden is o.a. bij
de van Zijldreef/Provinciale weg. Zie site gemeente.
Samen houden wij onze wijk netjes!

BunnikSamen is van start gegaan!
Een interactieve website om alle inwoners en
organisaties in onze gemeenten met elkaar te verbinden
en te informeren.

Het platform is een initiatief van het netwerk Gelukkig
en Vitaal in Werkhoven, Odijk en Bunnik,
Of het nu gaat om mogelijkheden op het gebied van
sport en cultuur, over activiteiten voor jong en oud, het
zoeken of aanbieden van vrijwilligerswerk, clubs om bij
aan te sluiten, evenementen, leuke bezigheden of
nuttige bijeenkomsten, nieuwe ideeën en initiatieven,
projecten, het komt hier allemaal bij elkaar.
Ga naar www.BunnikSamen.nl en kijk eens rond.

Zie het volledige verhaal op www.engboogerd.nl

Win een taart met jouw mooiste winterfoto
Foto’s gemaakt tijdens de sneeuw? Stuur hem in en
maak kans op een skitaart. Stuur jouw leukste foto per
mail naar engboogerd@gmail.com en win die taart! Alle
foto’s worden op de website gezet. Stuur je foto voor 1
maart op. Op onze website wordt de winnaar bekend
gemaakt.
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Aanpassing speeltuin Groeneweg
Wij, een aantal van uw buren, zijn vorig jaar een
buurtinitiatief gestart om de speeltuin aan de
Groeneweg leuker en uitdagender te maken. We
begonnen dit jaar met goede moed en hadden naast
een bijdrage van €1000 vanuit Kern met Pit ook nog een
aantal andere toezeggingen voor financiële bijdragen.
Helaas gooide Corona roet in het eten en kregen we
niet meer alle middelen die ons eerder toegezegd
waren. Daarnaast blijkt de wadi die in opdracht van de
gemeente gegraven is een stuk groter te zijn geworden
dan eerder in de schetsen stond en de speeltuin is op
dit moment een modderplaats. Maar we blijven vol
goede moed verder gaan! We hopen dat we dit jaar van
de speeltuin weer een aantrekkelijke plek voor jong en
oud kunnen maken, waar onze buurtkinderen op een
veilige manier lekker kunnen spelen, verstoppen en
ontdekken en waar ze mooie herinneringen maken voor
later.Reacties, ideeën of specifieke vaardigheden/kennis
beschikbaar die van meerwaarde kan zijn voor dit
project? We horen het graag op
speeltuingroeneweg@gmail.com
Lees een uitgebreid verslag op de website van de
wijkvereniging.

Straatcoach
Ben je betrokken bij je wijk, vind je het belangrijk dat de
bewoners in je straat elkaar kennen en zo nodig een
helpende hand bieden? Word straatcoach!
De straatcoach stelt de bewoners in de 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.
Heb je ideeën hoe de leefbaarheid in de wijk en in jouw
straat verbeterd kan worden? Word dan straatcoach!
Via de straatcoach bereiken we meer mensen en wordt
het nog leuker in de wijk.
Geef je op via het aanmeldformulier.

Ondersteuning en advies bij initiatieven
Lia van den Heuvel is sociaal makelaar bij Centrum voor
Elkaar van de gemeente Bunnik. “Ik verbind organisaties
en inwoners met elkaar en ben betrokken bij het
faciliteren van initiatieven”. “Van Senioren activiteiten
Bunnik, de kerk, bibliotheek, zonnebloem, sport, Rotary,
het zijn allemaal organisaties die iets doen voor de
inwoners in onze gemeente. Samen versterken we de
sociale kracht in onze gemeente.
Waarvoor kunt u terecht bij Lia?
Advies en ondersteuning van sociale initiatieven in de
wijk
Melden van uw u zorgen om een wijkbewoner
Verbinden van organisaties en initiatiefnemers
Verbinden in de wijk
Lia van de Heuvel is bereikbaar op T: 06 18 75 87 26 of
per mail; l.vandenheuvel@bunnik.nl
Hulp en ondersteuning via Centrum voor Elkaar
Heeft u zelf zorg of hulp nodig? Komt u er met familie,
vrienden of buren niet uit? Neem dan contact op met
Centrum voor Elkaar. Dat kan elke werkdag tussen 9.00
en 12.00 via T: 030 659 4848 U kunt ook een e-mail
sturen naar centrumvoorelkaar@bunnik.nl

Aangeboden: leuk werk voor je wijk als bestuurslid.
Wil je meedenken hoe de wijk verbeterd kan worden of
heb je goede ideeën voor b.v. het wijkfeest of de
Paasspeurtocht; meldt je dan nu aan! Ben je
enthousiast, heb je oog voor de Bunnikse toekomst, wil
je graag helpen; dan ben je bij ons aan het goede adres!
Wil je geen bestuurslid worden maar wel graag
meehelpen met alle leuke plannen die wij hebben, dan
kun je je daarvoor natuurlijk ook aanmelden.
Mocht je vragen hierover hebben, mail ons dan naar
engboogerd@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.
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