
Kort verslag van de jaarlijkse buurtbijeenkomst 

(op maandag 4 maart, bij DirkJan de Ruijter). 
Er waren 11 buurtgenoten aanwezig, van 5 personen kregen we een bericht 

van verhindering. 

1 In het begin van de avond keken we even terug op de activiteiten die in 
2018 werden georganiseerd: met name genoemd werden het afscheid van 
Rita Hijmans, het Sinterklaasfeest op het complex van de Volkstuinen, het 
open huis op Eerste Kerstdag en op de laatste dag van het jaar: het 
Kinder-Oud-en-Nieuw. 
 

2 Het bleek dat er in 2018 aanzienlijk minder bijdragen in de buurtkas zijn 
gestort.  
Na een oproep in het januari 2019 bulletin, dat in papieren vorm op alle 
adressen is verspreid, liep het aantal bijdragen weer op. 
Het is dus zinvol om eens per jaar het bulletin op alle adressen te 
verspreiden, met daarin een apart inlegvel. 
Omdat er in 2019 wat extra uitgaven worden verwacht, blijven financiële 
bijdragen onontbeerlijk . . . . ! 
Verder gaan enkele buurtgenoten onderzoeken of het verstandig is om als 
buurt een vereniging of stichting te vormen; dan zou mogelijk het storten 
van bijdragen eenvoudiger kunnen worden geregeld. 
 

3 Er is inmiddels een AED aangeschaft; deze wordt binnenkort geplaatst aan 
de buitengevel van het huis “de Klimop” aan de Rhijngeesterstraatweg. 
Deze AED zal worden aangemeld in het landelijke netwerk “Hartslag NU”. 
Ook zal worden geprobeerd een (herhalings) training hiervoor voor onze 
buurt te realiseren. 
 

4 De kast voor onze MIMIBIEB, waarin onderling boeken kunnen worden 
uitgewisseld is klaar; ook deze wordt binnenkort geplaatst in het 
speeltuintje, en ingericht. 
 

5 De activiteiten het jaar door:  

 Pasen 2018 op zondag 21 april: het is nu nog niet zeker of het 
paaseieren zoeken kan doorgaan. 

 Fietstocht op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei. 

 Lenteborrel in het Huis Ampijoloe: datum wordt nog vastgesteld. 

 Buitenspeeldag: op woensdag 12 juni. 

 Zomerborrel en BBQ op zaterdag 7 september. 

 Sint Maarten op maandag 11 november. 

 Ontvangst SINT op zondagmiddag 24 november. 

 Open huis op eerste Kerstdag: het zou mooi zijn als er weer een 
adres bereid was mensen te ontvangen. 

 Kinder-Oud-en-Nieuw op dinsdag 31 december. 

 Nieuwjaarsborrel begin januari 2020. 
 

Natuurlijk is het belangrijk dat je, wanneer je wilt (helpen met) organiseren 
van al deze activiteiten, dat tijdig door te geven; bv via het buurtmailadres. 
 



6 In de rondvraag kwamen de volgende zaken kort aan de orde: 

 Wanneer de verdroging van onze bodem doorzet, zou dat gevolgen 
kunnen hebben voor de fundering van onze huizen; de ondergrond 
bestaat immers uit lagen veen, afgewisseld met lagen zand. Enkele 
buurtgenoten willen dit uitzoeken. 

 Er komt weer een koffieochtend: datum volgt. 

 Wanneer we losliggende trottoirtegels aantreffen of hinderlijk 
overhangend groen, dan kan dat bij de gemeente gemeld worden. 
Zeker ouderen zouden er erg mee gebaat zijn. 

 
                                                                                                  verslag: Peter vd Wetering 

   


