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Onze nieuwe voorzi�er!

Al langer zocht ik een manier om iets
terug te doen voor ons dorp en met
name voor onze wijk. Daarom ben ik bij
de sociale commissie in Buurtpanel
1276 gestapt. Het doel van de sociale
commissie is ommensen in de wijk te
ondersteunen, door bijvoorbeeld door
het verzorgen van workshops en het
helpen bij het organiseren van een
straatbarbecue. Erg leuk en zeker ook
nu�g.
Toen afgelopen zomer het bericht kwam
dat Joan van Haa�en effec�ef al was
gestopt als voorzi�er, bekroop mij

meteen het gevoel dat al het goede dat
vanuit Buurtpanel 1276 werd gedaan
wel eens zou kunnen stoppen, omdat
zich nog geen nieuwe kandidaat-
voorzi�er had gemeld. Daardoor dacht
ik: "dat zou erg zonde zijn, waarom zou
ik dat niet gaan doen?". Na gesprekken
met het buurtpanel en het bijwonen van
vergaderingen bleken we een goede
match te zijn. Hierdoor mag ik u via dit
bericht melden dat ik van af heden de
nieuwe voorzi�er ben van ons
buurtpanel. De komende �jd zal ik mijn
uiterste best doen ommet al mijn

kennis en kunde een bijdrage te leveren
aan Buurtpanel 1276.
Daarbij doe ik u meteen de volgende
oproep en uitnodiging: mocht u vragen
hebben, iets willen bijdragen op welke
manier dan ook, of gewoon een keer
een kop koffie willen drinken? Laat het
weten! We zijn al�jd opzoek naar
ondersteuning, nieuwe ideeën en
contact met onze buren.

Hopelijk tot snel ziens,

Michael

Even voorstellen...
Michael van Dijk
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Bart is een stabiele factor in
Buurtpanel 1276. Maar soms wordt
het ook stabiele factoren teveel.

Bart ze�e zich binnen Buurtpanel
1276 in voor de sociale contacten. Hij
is samen met Theo Slisser de
ini�a�efnemer voor de sociale
commissie. Een commissie die zich
het wel en wee van buurtgenoten
aantrekt. Deze commissie staat nog
in de kinderenschoenen maar er
worden al diverse ac�viteiten
bedacht en aan de uitvoering wordt
gewerkt. Ook was Bart een van de
personen die zich bezighield met het
vochtprobleem van huizen in de wijk,
waarover we lezers eerder vroeger
hun bevindingen te melden aan het
buurtpanel.

Jammer genoeg laat Barts
gezondheid hem in de steek dus
moet hij keuzes maken. Hij hee�
daarom besloten voorlopig te
stoppen met zijn werk voor het
buurtpanel. Bart, we zullen je
missen.

Maar vooral wensen we je het
allerbeste voor de toekomst en we
hopen s�ekem dat je weer terug
komt als je je beter voelt.

Bart Fagel

Nieuwe leden
in het buurtpanel
De oproep in de vorige nieuwsbrief
voor nieuwe panelleden hee� een
geweldig resultaat opgeleverd, want
er hebben zich drie nieuwe aspirant
leden gemeld. Michael van Dijk,
Barbara Diependaal en Jeanne�e
Benning.

André Vink hee� een oriënterend
gesprek met deze leden gehad en ze
hebben de vergadering van 6
september bijgewoond om de sfeer
te proeven.

Aan het eind van de vergadering
waren ze gelukkig posi�ef over dat
wat ze gehoord en gezien hadden.
Michael ziet het trekken van het
panel wel zi�en en hee� het
voorzi�erschap op zich genomen,
zodat André weer terug kan naar de
dorpsraad. Barbara en Jeanne�e
gaan zich met nog andere leden van
het panel bezighouden met groot
onderhoud/ herindeling van de wijk.
Allemaal posi�eve ontwikkelingen
en we houden u op de hoogte.

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Buurtpanel 1276.
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Het woord is aan Jaco
Ik probeer mezelf zichtbaar te maken
in de wijk. Dit doe ik door
bijvoorbeeld te flyeren en dan met
koffie op een bepaalde �jd en plaats
in de wijk te staan of samen met een
collega daadwerkelijk de buurt in te
gaan en dan mensen aan te spreken.
En soms bellen we dan aan en vragen
naar hoe het gaat in de buurt en of er
nog wensen zijn. Eigenlijk ben ik als
opbouwwerker con�nu contacten aan
het leggen om vroeg of laat mensen
met elkaar te kunnen verbinden. Net
als een spin, midden in het web.

Vanuit mijn interesse in de verhalen
van de inwoners, luister ik daar goed
naar en probeer daar op in te spelen.
Ik ben al�jd op zoek naar kansen en

mogelijkheden in de buurt. Maar
soms zijn er ook individuele
problemen. Daar zijn wij in principe
niet voor, dan verwijs ik bijvoorbeeld
door naar onze maatschappelijk
werkers. Ik ben meer voor de
ac�vering van de inwoners en van
het aanjagen en ondersteunen van
buur�ni�a�even, de katalysator.
Soms wil iemand onder de mensen
komen of een leuke ac�viteit doen
maar weet hij of zij niet zo goed waar
te beginnen. Ik help en ondersteun
daar dan bij, het gaat erom dat
iedereen kan par�ciperen in de
samenleving.

Er komen allerlei vragen langs en
omdat mijn netwerk best uitgebreid
is, weet ik meestal naar wie of wat ik
kan doorverwijzen als dat nodig is. Of
wie of welke par�j we erbij kunnen
betrekken zodat meer verbindingen
in de buurt ontstaan. Dat zie ik als
mijn taak. Ik breng inwoners met
elkaar en met diverse instan�es in
contact. Ik geef de adviezen maar ik
neem het niet van de inwoner over.
Wat inwoners zelf kunnen en willen
doen daar kom ik niet aan, maar als
het ze minder goed lukt of er is
ondersteuning nodig, dan bied ik wat
nodig is. Ook speel ik in op signalen
die ik ontvang van allerlei
samenwerkingspartners,
bijvoorbeeld de kerk of de
woningcorpora�e en ik zoek dan
contact met deze inwoners. Dan

probeer ik samen met de inwoners
een oplossing te vinden en op zoek te
gaan naar mogelijkheden.

Om onszelf als opbouwwerkers nog
meer zichtbaar te maken in de buurt
hebben we een tuk-tuk aangescha�
van waaruit we straatgesprekken
gaan voeren. U kunt ons dus
binnenkort in uw buurt zien rond
tuffen. Hee� u een vraag? Een goed
idee voor de buurt? Spreek ons
gerust aan of neem contact op.

Hopelijk zien en of spreken we elkaar
in de buurt.

Met vriendelijke groet,

Jaco van der Velden
jvelden@versawelzijn.nl
06-10 48 81 21
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Een spin in het web
Zo wil hij graag gezien worden, Jaco van der Velden.
Als redelijk nieuwe Opbouwwerker Volwassenen bij Versa (hij werkt er nu bijna drie maanden) in Huizen stelt hij zich in
dienst van de inwoners van Huizen. Hij ziet graag dat iedereen meedoet in de samenleving. Ongeacht wie of wat iemand is.
Op de vraag hoe hij dat wil waarmaken, antwoordt Jaco met enthousiasme: “door naar de mensen toe te gaan en te vragen
wat ze graag zouden willen”. Hoe werkt dit in de prak�jk? Door fysiek de wijk in te gaan en mensen aan te spreken, maar ook
door aanwezig te zijn op plekken waar veel mensen samenkomen. Het gaat om het gesprek, de ontmoe�ng.

Het zou de 25ste keer worden dat de kerststal op de Kombuis werd opgetuigd maar
toen kwam corona. Zoals u weet gooide deze pandemie heel veel plannen in de war en
zo ook de tradi�e rond de kerststal. De pandemie duurde langer dan verwacht en Paul
Schiffers, de drijvende kracht achter de kerststal, werd er ook niet jonger op. Wij
berich�en u al eerder dat er naar een
alterna�ef gezocht moest worden voor de
organisa�e.

Dat viel niet mee. Er passeerden
diverse loca�es de revue maar stuk
voor stuk vielen ze af. En toen kwam
de Krachtcentrale in beeld. Een
mooie plaats met best wel wat
mogelijkheden en zo is voor deze
loca�e gekozen om de 25ste edi�e
te houden.
Verschillende par�jen hebben hun
medewerking toegezegd. Peter Kos
van de Krachtcentrale,
de Huizer Rotary, de voedselbank en
een deel van de kerken. Met elkaar
hebben ze een opzet gemaakt voor
een kerstmarkt rond de kerststal. De
stal wordt opgezet onder een tent
zodat die bij regen droog blij�. Rond
de kerststal worden nog meer
tenten geplaatst waar ondernemers
hun waar kunnen aanbieden. Ook
komen er een zweefmolen en een
draaimolen, dus alles bij elkaar
ver�er voor jong en oud.

De overtuiging van de
ini�a�efnemers is naast het
tentoonstellen van de kerststal ook,
dat kerst een feest moet zijn voor
iedereen. Jong, oud, rijk, arm,
Nederlander of medelander;
iedereen moet van dit feest kunnen
genieten. Om dit waar te kunnen
maken roept de organisa�e de hulp
in van de kerkgemeenschap en de
voedselbank maar ook andere
maatschappelijke instellingen
kunnen aangeven waar hulp nodig is.

De opzet van de organisa�e is dat de
bezoekers van de kerstmarkt bonnen
kopen waarmee ze een glas
glühwein of een ritje in de
draaimolen betalen, om maar iets te
noemen. Door deze bonnen
bijvoorbeeld in voedselpakke�en
van de voedselbank te stoppen
komen ze terecht bij de mensen die
dat ook echt goed kunnen
gebruiken. Op dezelfde manier wil
de organisa�e ook Oekraïense
vluchtelingen en asielzoekers deel
laten nemen aan de happening.
Een mooi ini�a�ef, dus hopelijk tot
ziens bij de kerststal?
Hij staat van 16 tot 31 december
bij de Krachtcentrale.

Kerstfeest voor iedereen
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Na jarenlang de drijvende kracht achter Buurtpanel 1276 te zijn geweest is voor
Joan het moment aangebroken zijn krachten te sparen en de gespaarde
krachten ergens anders in te ze�en.

Bij het vertrek van een zo
markante persoon hoort natuurlijk
en passend afscheid, dat
woensdag 26 oktober hee�
plaatsgevonden. Er waren
toespraken, cadeaus en natuurlijk
ook bloemen voor Marjolein,
Joans vrouw. Want laten we
eerlijk zijn: achter iedere

succesvolle man staat een sterke
vrouw. Simone Hinrichs van de
Meentamorfose en interim-voorzi�er
van Buurtpanel 1276 beet het spits
af. Ze haalde herinneringen op aan
de begin�jd van het buurtpanel, hoe
Joan gevraagd werd het verder te
trekken toen het een beetje afzwakte
en aan de gedrevenheid waarmee
Joan deze taak op zich nam. Ze gaf
aan dat Joan gemist gaat worden en

sprak daarnaast de wens uit dat men
hem graag nog vaak in de
Meentamorfose wil zien. Met een
cadeau en bloemen sloot ze af om
plaats te maken voor André Vink.

André Vink - voorzi�er van de
dorpsraad en ondersteuner van
Buurtpanel 1276 - nam namens
beide organisa�es afscheid van Joan.
Hij vertelde Joan nog niet zo lang te
kennen maar onder de indruk te zijn
van diens tomeloze inzet. Zowel voor
het buurtpanel als voor de dorpsraad
gaf Joan 200 procent. Ook André
sloot af met een cadeau.

Hierna nam burgemeester Niek
Meijer het woord. Hij memoreerde
de kennismaking met Joan, waarin
Joan hem zei: “reserveer maar 3 uur
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�jd in uw agenda want we gaan
samen op de fiets de wijk in. Dan
leert u Huizen kennen”. En zo
geschiedde. Net als de eerdere
sprekers haalde hij de inzet aan die
Joan toonde voor alles wat hij
belangrijk vond. Ook de
burgemeester had een cadeau, maar
dat werd symbolisch overhandigd.
Namens de gemeente werd Joan
namelijk een prach�ge houten
zitbank met daarop een inscrip�e
met zijn naam aangeboden. Joan
mag zelf bepalen waar het in
postcodegebied 1276 komt te staan.

Zichtbaar blij met deze cadeaus nam
tot slot Joan zelf het woord. Hij
bedankte Sonja van der Woude als lid
van het eerste uur van het
buurtpanel voor haar samenwerking
en natuurlijk ook Simone Hinrichs
voor haar samenwerking en
ondersteuning.

Verder keek hij terug van zijn
beginperiode tot nu, wat er allemaal
bereikt was en welke hobbels er nog
te nemen zijn voorzet buurtpanel. Na
dit officiële deel was het �jd om
onder het genot van een drankje en

heerlijke, door het team van Simone
gemaakte hapjes, na te praten.

Joan we wensen jou en je vrouw een
hele goede �jd en we hopen dat we,
wanneer nodig, een beroep op je
mogen doen.

Buurtpanel 1276 neemt
afscheid van voorzitter

Joan van Haaften

DE NIEUWSBRIEF
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In september en oktober hebben
diverse gesprekken tussen
buurtpanelleden en dorpsraad
Huizen geleid tot vervolgstappen op
weg naar twee wijkraden. Voorlopig
blijven we samen vergaderen, maar
in de samenstelling en opzet van de
agenda gaan we meer splitsen naar
de gebieden Stad en Lande en
Zenderwijk/Bovenweg.
We hebben het panel kleiner
gemaakt en drie commissies

ingericht, namelijk de commissie
Herinrich�ng Stad & Lande, met als
leden Arco Zemel, Cees van Biezen,
Henk Jongerden, Jeanne�e Benning,
Jos Gardien, Ruud de Jong en Sander
Deelen. Voorts de Sociale Commissie,
waar Anne de Groot, Michael van Dijk
en Rianna Spannenburg lid van zijn.
Tot slot de commissie Communica�e
met als leden Janny van Tilburg en
Sonja van der Woude. Het panel komt
eens per 6 weken bij elkaar.

Mocht u onderwerpen willen
inbrengen, kaart dit dan gerust aan
via mail: info@1276.nl

De huidige website zal worden
vervangen. Op dit moment rondt de
dorpsraad zijn nieuwe website af en
het is de bedoeling dat Buurtpanel
1276 wordt opgenomen in dat
nieuwe format. We zijn en blijven
echter wel zelf verantwoordelijk voor
de inhoud.

Al jaren staat dit onderwerp op de
agenda. Aanvankelijk onder de noemer
groot onderhoud (zoals ook in de
Zenderwijk al gebeurde), maar op
verzoek van de gemeenteraad enige
jaren terug opgewaardeerd tot de term
‘herinrich�ng’. Immers, deze wijken zijn
zo'n 50 jaar oud en de nodige
vervangingen zijn noodzakelijk. Maar
ook is er behoe�e aan kwalita�eve
verbetering met betrekking tot
verlich�ng, bestra�ng, parkeren,
onveilige hoekjes,
snelheidsaanpassingen, groen, bankjes
en meer. Een budget van 10 miljoen
werd des�jds gereserveerd voor dit
meerjarenproject.
Begin dit jaar werd door de gemeente
een enquête onder de bewoners
gehouden en in april werden de
resultaten daarvan op de website van de
gemeente gepubliceerd. Het onderwerp
bleek te leven want er zijn honderden
reac�es ontvangen, �entallen
antwoorden op de open vragen gegeven
en ook bewoners hebben zich
aangemeld. De gemeente stelde Kamal

Taouali als project-leider aan, die
voortvarend is gestart.

Wij hebben diverse gesprekken
gehad en ook hebben wij hem en de
Teamleider Communica�e van onze
gemeente, Wilma Verwoerd, dit
voorjaar in een panelvergadering
uitgenodigd om uit te leggen hoe
het verder zou gaan en wanneer en
op welke wijze de bewoners
geïnformeerd worden.
Inmiddels werd vlak voor de
zomervakan�e bekend dat het
project niet 10, maar mogelijk wel
20 miljoen of meer gaat kosten. De
oorzaken ? Gestegen kosten van
materialen en aannemers, infla�e
maar ook de meerkosten voor de
herinrich�ng en ga zo maar door.
De poli�ek moet nu een beslissing
nemen en uiterlijk in december wil
men dat doen. Projectleider Kamal
Taouali hee� drie scenario's
opgesteld en die allereerst aan het
nieuwe college voorgelegd. Daar zal
een voorstel uitkomen dat eerst nog
in diverse (openbare)
commissievergaderingen wordt
behandeld voordat de
gemeenteraad zal kiezen.

Wij hebben recent samen met de
dorpsraad een brief aan wethouder
Karin van Werven en het college
gestuurd waarin wij onze zorgen
opnieuw hebben uitgesproken.
Zorgen over de te maken keuzes,
over de wijze waarop en wanneer
bewoners worden betrokken. Maar
ook over de wijze waarop de eerder
uitgevoerde enquête op de
gemeentelijke website staat. Over
inzicht krijgen in de antwoorden van
de bewoners op de open vragen.
Over waarom de bewoners die zich
hebben aangemeld voor par�cipa�e
nog niets hebben gehoord. Over
onze wens een
wijkvoorlich�ngsbijeenkomst te
houden. We hopen écht op korte
termijn een uitnodiging van de
wethouder te krijgen.
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opnieuw hebben uitgesproken.
Zorgen over de te maken keuzes,
over de wijze waarop en wanneer
bewoners worden betrokken. Maar
ook over de wijze waarop de eerder
uitgevoerde enquête op de
gemeentelijke website staat. Over
inzicht krijgen in de antwoorden van
de bewoners op de open vragen.
Over waarom de bewoners die zich
hebben aangemeld voor par�cipa�e
nog niets hebben gehoord. Over
onze wens een
wijkvoorlich�ngsbijeenkomst te
houden. We hopen écht op korte
termijn een uitnodiging van de
wethouder te krijgen.

We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich willen inze�en
voor de wijk. Onder andere de communica�ecommissie
zoekt mensen die zich willen inze�en om de nieuwsbrief
beter te maken, die weten hoe je een website
aantrekkelijk kunt maken en houden, die verslag doen
van nieuwtjes maar ook bereid zijn om hand- en
spandiensten te verrichten. Mensen die verstand hebben
van marke�ng om de wijkorganisa�e op te pakken, en
meer van dat.

Maar ook mensen die weten hoe een lokale ambtelijke
organisa�e werkt en ons die kennis kunnen bijbrengen,
misschien daarover zelfs wel een informa�eavond willen
organiseren.

Ook de energietransi�e is een onderwerp waar we als
wijk iets mee moeten. De gemeente zet op dit moment
vooral in op isola�e van huizen omdat veel andere
onderwerpen nog zo in beweging zijn dat het nog te
vroeg is voor advies. Maar een Commissie
Energietransi�e staat op ons wensenlijstje. Er wonen
vast mensen in de wijk die hier verstand van hebben.
Voel je er wat voor om een paar uur van je �jd in te
ze�en voor de wijken, meld je dan via info@1276.nl en
we nemen contact met je op!

in een nieuw jasje

DE NIEUWSBRIEF
GAAT DIGITAAL!
MELD JE AAN VIA
info@1276.nl

Nog steeds
nieuwe mensen
gezocht!

We willen in de toekomst meer digitaal met de inwoners
gaan communiceren. Het laten drukken van een
papieren nieuwsbrief kost geld en de bezorging is een
hele klus want het gaat om 3.200 adressen waar
vrijwilligers de nieuwsbrief bezorgen. Op dit moment
hebben we zo'n 400 e-mailadressen maar we willen veel
meer mensen digitaal bereiken. Meldt u zich daarom aan
bij info@1276.nl voor de digitale nieuwsbrief!

We werken samen met de dorpsraad en u kunt als
inwoner van Huizen gra�s lid worden van de dorpsraad.
De Dorpsraad Huizen is een vereniging van, voor en door
alle inwoners van Huizen, van jong tot oud, om
ona�ankelijk en geïnformeerd invloed te hebben op het
werk van de gemeente. Als lid van de vereniging zet u zich
dus in voor invloed op uw eigen leefomgeving.
Word daarom nu lid van de dorpsraad! Het kost u niets. U
kunt zich aanmelden via de site van de dorpsraad, die eind
november/begin december live gaat. U kunt de dorpsraad
bereiken via het e-mailadres info@dorpsraadhuizen.nl

Ontvang de
nieuwsbrief
digitaal en
word lid van
de dorpsraad!

Herinrichting Stad en Lande
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De Roef

Ook dat begon klein, met de vier
gezinnen en hun kinderen. Ieder jaar in
een andere tuin, de kinderen op �jd
naar bed en de volwassen lekker
doorgaan. Maar kleine kinderen
worden groot en krijgen op hun beurt
vrienden en vriendinnen. Nou moet ik
zeggen dat de kinderen uit ons rijtje
erg honkvast waren. De oudste zoon
van mijn bewoners zocht en vond een
vriendin aan de overkant van de
parkeerplaats. Ze zijn nog steeds
samen en gelukkig. En de buurjongen
uit het huis op de andere hoek vond
zijn geluk bij zijn overbuurmeisje en
ook zij zijn nog steeds samen en
gelukkig. En zo werd de groep steeds
groter. Want ja … de ouders en de
zussen van de nieuwe vriendinnen

horen dan toch ook bij de buurt?

Het is dan alleen met steeds grotere
groepen niet meer mogelijk in elke
willekeurige tuin een barbecue te
houden want er moet wel genoeg
ruimte zijn. En er moeten maatregelen
getroffen kunnen worden als de
weersomstandigheden roet in het
barbecue-eten gooien. Mijn tuin was
geschikt en werd uitverkoren. Mijn
bewoner had grindtegels gelegd en
deze voldoen natuurlijk prima voor al
dat drukke voetverkeer. Ook was mijn
tuin goed af te dekken met een zeil.
Dus vanaf dat moment: ieder jaar een
barbecue. Heel gezellig! Ook hierin zag
je een bepaalde groei. Bestond het
eerst allemaal uit lekker eten en

kletsen, daarna werden al snel
spelletjes gedaan zoals raad dit lied en
zo, en ook kwamen er
hardloopwedstrijdjes, zaklopen en
meer van dit soort spelletjes bij. Op het
hoogtepunt van deze barbecues werd
er zelfs een zeepbaan uitgelegd op het
grasveld van het ho�e. Het hele ho�e
genoot zo mee van de gezelligheid.
Maar zoals zo vaak komt er aan dingen
een eind … en zo ook hieraan. Na de
barbecue zeker 25 keer te hebben
georganiseerd gingen bewoners
verhuizen en moest er met de nieuwe
bewoners nieuwe contact gelegd
worden.
Dat hee� even �jd nodig maar gelukkig
zijn de nieuwe bewoners van mijn
broertjes en zusjes ook in voor
gezelligheid en dus is de
buurtbarbecue na een flink aantal
jaren te zijn weggeweest weer in ere
hersteld en we doen het weer zoals in
het begin.
Kinderen op �jd naar bed en de
volwassenen lekker doorgaan!

Buurtbarbecue – de cirkel is rond

Zoals u misschien
bekend geworden is uit
het Nieuwsblad voor
Huizen, is de
steenfabriek verkocht.
Na een periode van rust
hee� de nieuwe
eigenaar besloten
helemaal niet verder te
gaan met bakken en het
geheel te
verkopen. Busbedrijf Connexxion
hee� vergunning gekregen om voor
15 jaar op een deel van het terrein
elektrische bussen te stallen en op te
laden. Het bestemmingsplan is zware

industrie en groen, wat slecht met
elkaar lijkt te rijmen. Het is in ieder
geval niet duidelijk wat er daar gaat
gebeuren.
Wij van het buurtpreven�eteam

Zenderwijk hebben daarom
het ini�a�ef genomen onze
zorgen te uiten, wat we eind
juni voor de commissie Fysiek
Domein en de raadsleden in
een presenta�e hebben
kunnen doen.
Natuurlijk hebben wij ook een
lijst met vragen achtergelaten.
Vragen als: wat verstaat men
tegenwoordig onder het

begrip zware industrie? Zou het
hinder in de buurt kunnen
veroorzaken zoals veel zwaar
vervoer, storende geluiden,
stankoverlast, of wat dan ook?

Terrein steenfabriek Rijsbergen

Midden oktober hee� de
burgemeester de bewoners van de
Roef en de Windvang in de
gelegenheid gesteld hun verhaal met
elkaar te delen en �jdens die
bijeenkomst liepen de emo�es hoog
op. Er zit nog steeds veel spanning in
de buurt en de terugkeer van de
bewoners aan de Roef is een
emo�oneel punt voor de andere

bewoners. De burgemeester neemt
deze emo�es heel serieus en
probeerde hier op allerlei manieren
een oplossing voor te vinden.

De nieuwste ontwikkelingen zijn
echter, dat de bewoners van de
bewuste huizen aan de Roef per
3 november weer terug mochten
keren naar huis; zo hee� de rechter
bepaald. De burgemeester hee� de
bewoners van Roef en Windvang
over deze ontwikkelingen bijgepraat.
Spannend blij� het wel allemaal. O
ja als u de wijk Stad en Lande inrijdt,
zwaait u dan even naar de camera’s?

Dan proberen we het op die manier
maar een klein beetje posi�ef te
benaderen…

Even leek het er half oktober op dat
de woningen met nummer 3 en 6 aan
de Roef gesloten zouden blijven tot
eind november. Het cameratoezicht
is zelfs verlengd tot eind 2022.

Burendag 2022
24 september was het weer zover:
de jaarlijkse na�onale Burendag.

Wat ontze�end jammer was, is dat
het regende en koud was. Maar op
de Roef mocht dat de pret niet
drukken. Er werd een tent opgezet
met tafels eronder, dus laat de buren
maar komen.

En dat deden ze. Er was veel
belangstelling en iedereen was zeer
gemoedelijk met elkaar in gesprek.
Gesprekstof genoeg want er is wel het
een en ander gebeurd op die Roef. Het

ini�a�ef voor deze
invulling is genomen
door Viola
Appelboom. Over het waarom
zegt ze: “Er is natuurlijk heel veel
gebeurd de laatste maanden en door
deze gebeurtenissen is er meer
contact tussen de bewoners ontstaan.
Om dit contact nu ook eens in een
meer ontspannen sfeer te houden leek
mij Burendag dé uitgelezen
gelegenheid. Ik heb bij alle huizen een
uitnodiging in de bus gedaan en daarin
buurtbewoners gevraagd te komen en
wat lekkers mee te nemen.” De oproep

van Viola hee� resultaat
opgeleverd want er stond
een tafel vol met de
heerlijkste dingen, van soep

tot pannenkoekjes en van kwarktaart
tot cup cakes.

De bewoners praa�en al snoepend
geanimeerd met elkaar en de
kinderen vermaakten zich in het
speeltuintje. Jammer van het weer
maar dat zal er volgend jaar wel
beter uitzien. Want na regen komt
toch al�jd weer zonneschijn, ook
voor de Roef en haar bewoners.

In de loop der jaren na de bouw, werden de contacten tussen de bewoners van
onze huizen steeds hechter. Logisch natuurlijk als je zoveel jaren naast elkaar
woont, dan ga je elkaar steeds beter leren kennen. Dat gaat geleidelijk aan, eerst
via koffiedrinken bij elkaar, dan op visite bij verjaardagen en daarna nog meer
leuke dingen doen samen. Gourme�en met kerst, vissen in de zomer en natuurlijk
een barbecue organiseren!

Foto: Leo Mei
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NIEUWSBRIEF

GAAT DIGITAAL!

Dit is BIJNA de laatste papieren versie van de
nieuwsbrief. Maar geen nood: u kunt de

nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen.

MELD JE SNEL AAN VIA

info@1276.nl
Buurtpanel 1276 • www.1276.nl


