
NIEUWSBRIEF HAZENAKKERS                  december  2015                                                                 

 

 

 

 

Welkom: 
Wij heten alle nieuwe bewoners van de wijk Hazenakkers van harte welkom.  
We hopen dat u zich snel thuis voelt in de buurt. 
 

Voedselinzameling: 
Na het overweldigende succes van vorig jaar willen we ook dit jaar op zaterdag 19 december  van 
11.00 tot 13.00 uur aan de v. Loonstraat 18 een voedselinzameling houden voor de voedselbank.  
Deze inzameling zal geheel in Kerstsfeer zijn met koffie, thee, glühwein en wat lekkers.  
Voor de kinderen hebben we een leuke verrassing. 
Wij zijn blij met alle soorten voedsel als het maar houdbaar is. De voedselbank hanteert een 
verlanglijstje van meest gewilde artikelen: groente of fruit in pot of blik, volkoren pasta, couscous, 
zilvervliesrijst of meergranenrijst, peulvruchten uit blik of pot b.v. bruine of witte bonen, 
kidneybonen, linzen of kikkererwten, houdbare magere of halfvolle melkproducten, smeerkaas, 
eieren of olie. 
                                                                                  

BuurtWhatsApp: (NOOD-App en HULP-App) 
Op dit moment hebben ruim 120 personen zich aangemeld voor de NOOD-App. Dat deze  goed werkt 
hebben we al enkele keren gezien na een melding van een verdachte situatie of een bericht van de 
wijkagent. 
Ook in de  afgelopen week is na een inbraak in de wijk op een juiste manier gebruik gemaakt van de 

Nood-App.  Mocht je je nog niet hebben aangemeld dan kun je dat alsnog doen. Geef je 
naam, adres en het mobiele telefoonnummer door (waarmee aan de NOOD-App 
deelgenomen wenst te worden) en stuur deze gegevens naar: 
Susanne van den Oetelaar,  van Herlaerstraat 31  susannevandenoetelaar@hotmail.nl  
Mocht u zich willen aanmelden voor de HULP-App dan kan je gegevens doorgeven aan: 

Lenie Schoones, van Herlaerstraat 47, lschoones@hotmail.com 
Ook deze App is onlangs gebruikt om een gevonden poes en konijn bij zijn baasje terug te brengen of 
om een oproep te doen voor een vaatwasser of een buitenlamp. 
Misschien heb je een keer een portie eten over en kan je er iemand blij mee maken,  heb je hulp 
nodig of wil je je hulp aanbieden. 

 
Wijkavond: N.a.v. de recente inbraken zal er i.o.m. de wijkagent in het nieuwe  jaar een 

wijkavond georganiseerd worden. U hoort hier binnenkort meer over. 
 
Speeltoestel: 
N.a.v. de brief van de gemeente over vervanging van het speeltoestel in de speeltuin aan de v. 
Herlaerstraat  heeft de gemeente vele reacties ontvangen.  Belangrijkste en meest ingezonden  
boodschap was dat het speeltoestel geschikt moest blijven voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Hierop 
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heeft een groepje bewoners uit de buurt verschillende voorstellen van de gemeente gekregen 
waaruit gekozen kon worden. Na enkele wensen kenbaar gemaakt te hebben zijn we tot een 
gezamenlijke keuze  gekomen. Mogelijk dit jaar of anders begin 2016 wordt het nieuwe toestel 
geplaatst. We zijn er ons van bewust dat dit niet voor iedereen de eerste keuze is  maar we hebben 
geluisterd naar de boodschap die in de vele reacties de boventoon voerde. 
We wensen de kinderen en hun ouders veel plezier met het nieuwe toestel. 
 

Mini-Bieb: 
Zoals eerder al gemeld wordt er veel gebruik gemaakt van de Mini-Bieb in de wijk. 
Het binnenkastje blijkt niet echt weersbestendig , we zullen er hopelijk de winter net mee 
doorkomen. We zijn op zoek naar een handige wijkbewoner die nieuwe weersbestendige deurtjes 
kan maken waarin ook  glas wordt gezet. Mocht je interesse hebben om dit te doen mag je dit 
doorgeven aan: buurthulpsmg@gmail.com 
 

Zwerfvuilactie 2016: 
Op zaterdag 19 maart a.s. willen we weer meedoen met de zwerfvuilactie. In groepjes 
volwassenen en kinderen maken we onze eigen wijk en het omringend buitengebied schoon. Naast 
een mooie gelegenheid om je buren beter te leren kennen krijgen we hiervoor een mooi bedrag van 
de gemeente dat we weer kunnen besteden aan leuke activiteiten in de wijk. 
Na afloop zorgen we voor koffie, thee, ranja en iets lekkers.  Je krijgt t.z.t. nog bericht. 
Mogelijk kunnen we dit in september op eigen initiatief nog een keer herhalen. 
 

Netwerkbijeenkomst/talentenmarkt:  
Er zit veel talent in de wijk Hazenakkers alleen weten we het vaak niet van elkaar. 
Het lijkt ons leuk om samen met een aantal enthousiaste buren een activiteit te organiseren waarin 
ieder zijn talent kan laten zien of erover vertellen. Het mag je werk zijn maar ook je hobby. 
Hoe mooi zou het zijn als we meer van elkaars talenten gebruik kunnen gaan maken. 
Heb je interesse om hierover mee te denken meld je dan aan bij: buurthulpsmg@gmail.com 
 

Kinderactiviteit: 
In het kader van de buitenspeeldag willen we jongeren uitnodigen om voor zondag 12 juni een 
activiteit te organiseren voor kinderen uit de wijk. Dit kan in het kader van een maatschappelijke 
stage, onderdeel van een afstudeerproject, een andere school-en/of stageopdracht of gewoon 
omdat je het leuk vindt. 
Welke jongere vanaf het voortgezet onderwijs heeft zin om dit samen met anderen te organiseren, 
laat je horen via: buurthulpsmg@gmail.com 
 

Samen eten: 
Op 3 oktober j.l. hebben wij een viertal bewoners uit de wijk een heerlijk diner aan kunnen bieden. 
Helaas heeft 1 persoon af moeten zeggen i.v.m. haar gezondheid. 
In een gezellige sfeer werd er kennisgemaakt, informatie uitgewisseld, veel  gepraat, een borrel 

gedronken en heerlijk gegeten. In 2016 zullen we deze activiteit herhalen op zaterdag 8 oktober.  
 
 
 
Wilt u de Nieuwsbrief liever digitaal ontvangen stuur dan een email naar: buurthulpsmg@gmail.com 
 
 
Wij wensen alle buren goede feestdagen en een mooi 2016!  

Werkgroep Buurthulp: Jose Vermeijs, Lily Luyckx,  Odette van Waes, Lenie Schoones 
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