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Secretaris:  Anke van der Have  
Weth. Schaaplaan 23, 3981 GP Bunnik tel. 6561031 
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Penningmeester: Tom Dekker  
Lokhorstlaan 43, 3981 ZC Bunnik, tel. 030-6567478  
e-mailadres:  dekkertomc@me.com 

Technische commissie:   Bob Jansen  
Hoefijzerlaan 23, 3981 GK Bunnik,  tel. 6564051 

e-mailadres: bob.jansen01@kpnplanet.nl 

Redactie/Redacteur/Ledenadministratie:  Wim van der Tol 
Ambachtsring 3, 3981 TA  Bunnik, tel. 6564153 
e-mailadres: wvdt@ziggo.nl 

Drukwerkverzorging:  RDS Odijk 
 
 

W IJK VER ENIGING KROMM E RIJN  B UNNIK 

De wijkvereniging Kromme Rijn is opgericht in 1973. De 
vereniging heeft ten doel de gezamenlijke belangen te 
behartigen van de bewoners van de wijk Kromme Rijn 
in Bunnik. Deze wijk omvat het deel van Bunnik gele-
gen ten noorden van de Provincialeweg en ten westen 
van de Camminghalaan. 
Het lidmaatschap staat open voor alle bewoners van 
dit gebied. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar. 
Rekeningnummer/IBAN: NL38 INGB 0003260282 o.v.v. 
straat en huisnummer. 
 

Het was toch mogelijk……..  
De Bezem is het informatiebulletin van de wijk-
vereniging Kromme Rijn.  De verantwoordelijkheid voor 
de inhoud berust bij het bestuur van de vereniging. 
  

COLOFON  

 

Website: www.krommerijnwijk.nl 

e-mail: secretariskrommerijn@hotmail.com 
Facebook: facebook.com/WijkverenigingKrommeRijn 
Twitter: twitter.com/wijkkrommerijn 

 

 

 

ABONNEM ENTEN  

De Bezem wordt gratis toegezonden aan de leden van 
de wijkvereniging Kromme Rijn en aan personen en 
instellingen  die daarvoor, naar de mening van het 
bestuur, in aanmerking komen in verband met het doel 
en de activiteiten van de vereniging. 
De Bezem verschijnt ongeveer driemaal per jaar in een 
oplage van 650 exemplaren. 
 
 

Kopij van bijdragen voor De Bezem wordt graag in 
ontvangst genomen bij de secretaris van de vereniging.  
 

KOPI J  
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VAN DE VOORZITTER 

Voor u ligt alweer een nieuwe Bezem vol met artikelen over onze activiteiten en 

over gebeurtenissen in de wijk in de afgelopen 3 maanden. Hoewel het soms lijkt 

alsof de wereld stil staat, gebeurt er toch veel en blijft de wijkvereniging actief.  

Het enige verschil met wat normaal was, is het gemis aan persoonlijk fysiek contact 

met het bestuur, de leden, leveranciers en de gemeente. Gelukkig is er de moderne  

techniek om dit te compenseren waardoor alles toch “normaal” door kan gaan. 

 
  

 

Het Centrum voor Elkaar van de gemeente is 
op zoek naar zogenaamde bonus oma’s en/of 
opa’s respectievelijk oom en/of tante. Dit om 
sommige gezinnen te kunnen ondersteunen 
om zich met hun kinderen bezig te houden. 

De Technische Commissie meldt dat er 50 
deelnemers zijn aan de actie over de inspectie 
van de gasleidingen. Een mooi resultaat, en 
we zijn benieuwd naar de resultaten daarvan. 
Ook wordt gemeld dat de werkgroep Lucht en 
Geluid haar activiteiten voor het aanleggen 
van een 5-tal sensoren die de luchtkwaliteit 
meten,  weliswaar beëindigd, maar dat de 
metingen gewoon doorgaan. De werkgroep 
gaat nu haar aandacht verder richten op de 
geluidsoverlast door het wegverkeer. Tenslot-
te wordt melding gemaakt van de stand van 
zaken rondom de plannen voor de aanleg van 
zonneparken en windturbines. 

Ik wens u veel plezier bij het lezen van deze 
Bezem en wij zijn altijd bereid om uw eventu-
ele vragen over sommige artikelen schriftelijk 
te beantwoorden. Uiteraard zullen wij tijdens 
de ledenvergadering in oktober een en ander 
nader toelichten. 

Piet Koning 

 

Allereerst zijn wij verheugd u te kunnen mel-
den een opvolger te hebben gevonden voor 
Anke van der Have als secretaris van onze 
vereniging. Het is Frans Peter Westers. Wij 
zijn blij dat hij deze, voor de wijkvereniging 
belangrijke, functie wil vervullen en wensen 
hem alvast veel succes toe. Het is jammer dat 
wij hem in onze jaarvergadering in mei nog 
niet aan u kunnen voordragen als onze nieu-
we secretaris. Dat zal later dit jaar hopelijk 
wel kunnen. Daarom is zijn naam nog niet in 
de lijst met bestuursleden genoemd op blz 2. 

Wij hebben namelijk de ledenvergadering 
uiteraard uitgesteld tot later dit jaar en wel 
tot 11 oktober. Zie ook de aankondiging op de 
achterzijde van deze Bezem. Wel treft u, zoals 
gewoonlijk in het april - mei nummer van de 
Bezem, de jaarstukken aan, zowel de finan-
ciële als het inhoudelijke jaarverslag over de 
periode mei 2020-april 2021.  

In deze Bezem kunt u verder korte artikelen 
lezen over de stand van zaken van het fiets-
pad door het Eikenplantsoen, de nieuwe 
plannen voor de parallelweg langs onze wijk, 
onze  bemoeienis  met  de herplaatsing van de 
beelden van Rhijnhaeghe, en een korte be-
schrijving van onze gemoderniseerde website.  
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 Al in 2003 is de eerste versie van onze website gelanceerd en in 2012 vindt een 

grondige aanpassing daarvan plaats als gevolg van de snelle ontwikkelingen op dit 

gebied. Mede ook daardoor vonden wij het belangrijk dat er nu weer een aan-

passing moest plaatsvinden. 
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WEBSITE VOLLEDIG VERNIEUWD  

 

u de verschillende bedrijven waarmee wij 
afspraken hebben, omdat we merkten dat 
gebruikers dat soms niet makkelijk konden 
vinden op de oude website. 
Op  de pagina “Nieuws”  kunt u van ieder on-
derwerp de 5 meest recente berichten lezen. 

Wij hopen met deze vernieuwing dat er nog 
meer gebruik zal worden gemaakt van de in-
formatie die hierop verschijnt. We proberen 
vooral met de nieuwsberichten zo actueel 
mogelijk te blijven, zodat onze leden, maar 
ook anderen, kennis kunnen nemen over alles 
wat erin en om onze wijk gebeurt en waar uw 
wijkvereniging zich mee bezighoudt. 

U kunt onze website vinden op: 
https://www.krommerijnwijk.nl/ 
 
 

Vooral de opmaak en de lay-out zijn grondig 
veranderd. Het lettertype en de kleurstelling 
zijn veranderd en op de homepage ziet u wis-
selende luchtfoto’s die we vorig jaar van onze 
wijk hebben laten maken. 
In  de groene  kolom  vindt  u weer de 5 meest 
recente nieuwsberichten, maar de gebruiker 
kan nu ook zoeken naar eerdere berichten per 
onderwerp. Dat kan door in de groene kolom, 
die op iedere pagina terugkomt, onder “Snel 
naar” een onderwerp aan te klikken. 

In  de horizontale balk  bovenin vindt u de 
pagina’s met alle algemene informatie over 
de wijkvereniging.  
Op de pagina “Wijkblad De Bezem” kunt u nu 
alle Bezems van de laatste 5 jaar inzien. 
Nieuw is de pagina “Leveranciers”. Hier vindt 

https://www.krommerijnwijk.nl/
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Er is deelgenomen aan bijeenkomsten over de 
energietransitie, waar moeten windturbines 
en zonneparken komen, en aan de om-
gevingsvisie Bunnik 2040. Beide projecten 
lopen nog door in 2021 en vooral over de 
energietransitie heerst er veel onrust onder 
de bevolking. 

Wel hebben we twee fysieke gesprekken 
gevoerd met de wethouders Dekker en 
Heijmerink, over respectievelijk de plannen 
voor het fietsverkeer in de gemeente en over 
de geluidsproblematiek. 

     b. Rhijnhaeghe 
 Na onze jarenlange bemoeienis met het 
project Rhijnhaeghe, heeft de Raad van State 
op 20 mei een definitieve uitspraak gedaan 
over het bestemmingsplan. Zij heeft gecon-
cludeerd dat het besluit van de gemeenteraad 
om het bestemmingsplan goed te keuren 
moet worden vernietigd maar dat de rechts-
gevolgen van dat besluit in stand blijven. Met 
andere woorden de raad had het bestem-
mingsplan niet mogen goedkeuren, maar 
hoeft daar geen gevolgen van te ondervinden, 
zodat het plan gewoon kan doorgaan. Een 
zeer onbevredigende afloop van een lang 
proces. 
Wel heeft de wijkvereniging bezwaar aan-
getekend tegen de bouwvergunning omdat 
daarop te weinig parkeerplaatsen waren 
aangegeven.  
Om een langere procedure te voorkomen 
heeft de projectontwikkelaar met ons contact 
opgenomen met als resultaat dat er toch 16 
extra parkeerplaatsen, zoals voorzien in 
bestemmingsplan, worden aangelegd. 

     c. Beelden van Rhijnhaeghe 
 Het beeld van de spelende kinderen, dat aan 
de voorzijde van het kantoorgebouw stond, is 
een soort beeldmerk geworden voor de wijk. 
Iedereen die de wijk binnenkwam zag dit 
beeld als beeld van weer thuiskomen. Veel 
bewoners vroegen zich af wat er met het 
beeld zou gebeuren na de sloop van het 
gebouw. 
De wijkvereniging heeft, samen met een 
initiatiefgroep, actie ondernomen om dit 

  JAARVERSLAG WIJKVERENIGING KROMME RIJN, MEI 2020 – APRIL 2021 
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     1.  ALGEMEEN 

Het afgelopen jaar is voor het bestuur een 
heel bijzonder jaar geweest. Voor het eerst in 
onze geschiedenis is de jaarvergadering niet 
doorgegaan en ook kon het bestuur vaak niet 
fysiek vergaderen. Maar verder ging het leven 
in onze wijk gewoon door en ook de activi-
teiten van uw bestuur stonden allerminst op 
een laag pitje. 
Er waren de gebruikelijke zaken zoals 
ondersteuning van leden bij technische zaken, 
de contacten met de gemeente en andere 
instanties, het melden van nieuws via de 
Bezem en de sociale media. Ook is er een 
nieuwe versie van de website verschenen. 
Belangrijke speerpunten waren de activiteiten 
van de werkgroep Lucht en Geluid, het fiets-
pad station – USP en de afhandeling van het 
project Rhijnhaeghe.  
De penningmeester en de ledenadministra-
teur zijn bezig geweest om actief nieuwe 
leden te werven onder nieuwkomers en 
onder bewoners die nog geen lid waren. Het 
ledenaantal is daardoor weer toegenomen. 

    2.  ALGEMENE LEDENVERGADERING  

 Er is geen ledenvergadering gehouden in 
2020. Wel hebben we alle jaarstukken in de 
april-mei editie van de Bezem gepubliceerd. 
Laten we hopen dat we, later in 2021 weer 
een ledenvergadering kunnen houden. Voor 
het bestuur is de ledenvergadering een 
belangrijke bijeenkomst, omdat we daar een 
groot aantal van onze leden kunnen spreken 
en horen wat er onder hen leeft. 

    3.  BELANGENB EHARTIGING  

     a. Contacten met de gemeente 
 Vanwege de corona moest veel van de 
contacten met ambtenaren en raadsleden van 
de gemeente online plaatsvinden. Ook infor-
matiebijeenkomsten waaraan door ons werd 
deelgenomen waren online. Hierdoor verliest 
zo’n bijeenkomst toch veel van hun waarde. 
Er is geen interactie tussen aanwezigen en 
ambtenaren van de gemeente. Hierdoor is het 
veel meer eenrichtingsverkeer en krijgen 
deelnemers niet echt het gevoel te kunnen 
meepraten. 
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  beeld en ook het beeld het Ei, dat aan de 
achterzijde stond, weer ergens in de wijk, te 
herplaatsen. 
Er is inmiddels overleg geweest hierover met 
de eigenaar van het beeld en met de ge-
meente. Beiden willen daaraan meewerken, 
maar de vorm waarin dat plaatsvindt is nog 
onderwerp van gesprek. Voor de kosten van 
herplaatsing gaan we sponsoren zoeken. 

     d. USP-fietsroute 
Op verzoek van het USP en de gemeente 
heeft een groep bewoners nagedacht over de 
verbetering van de veiligheid en rijcomfort 
van deze route. Daaruit is een lijst met 
verbeterpunten naar voren gekomen. Door de 
gemeente is met subsidie van de provincie 
een aantal maatregelen genomen. Maar deze 
waren niet door de bewoners genoemd. Toen 
bleek dat er nog wat geld over was is daarmee 
het kruispunt met de 
Kennedylaan/Marskramersbaan verbeterd. 
Voor andere maatregelen was geen budget 
meer. 

     e. Reconstructie parallelweg Traverse 
Recent is een concept ontwerp naar buiten 
gekomen van de omvorming van de parallel-
weg vanaf de Rumpst tot aan de van Zijldreef, 
om te vormen tot een zogenaamde fiets-
straat. Het ontwerp voorziet in een rijbaan 
van 4 m. met rood asfalt en een voetpad van 
1,5 m. De route maakt deel uit van de 
interlokale snelfietsroute Veenendaal-USP. 
Het laatste deel van de route loopt langs de 
van Zijldreef. De aanwonenden zijn daarover 
geïnformeerd en er is inmiddels een online 
informatiebijeenkomst gehouden. Daarna 
konden bewoners hun op- en aanmerkingen 
aangeven op de tekening van het ontwerp. 
Ook de wijkvereniging heeft haar bezwaren 
naar voren gebracht. Onder bewoners is veel 
bezwaar geuit vanwege het in te stellen 
parkeerverbod en de toenemende snelheid 
van fietsers, brommers en scooters, met alle 
gevolgen voor de veiligheid van dien. In de 
Bezem van april-mei 2021 staat een 
uitgebreider artikel over dit project. De 
komende tijd zal de wijkvereniging zich 
hiermee bezighouden omdat een deel van de 
route langs de wijk loopt.    
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4. TECH NISCHE COMMISSIE  

     a. Algemeen 
Er zijn weer vele individuele adviezen gegeven 
over lekkages, vloer- en gevelisolatie, zonne-
panelen, vervangen asbestdaken, verbouwin-
gen, Kwaaitaal-vloeren (betonrot) etc.  
Ook is er een actie gestart voor de collectieve 
inspectie van de gasleidingen in de binnen- en 
kruipruimte van de woningen. Totaal hebben 
zich hiervoor 60 eigenaren gemeld. Inmiddels 
zijn de inspecties gestart. 

     b. Warmtescan 
 Er zijn de afgelopen winter weinig scans 
uitgevoerd waardoor de wachtlijst voor 
volgende winter weer is gegroeid. Helaas 
maakten de weersomstandigheden, ondanks 
de korte en hevige vorstperiode, en de corona 
het uitvoeren van meer scans niet mogelijk. 
Onze energieadviseurs wilden liever niet aan 
de keukentafel zitten om het rapport toe te 
lichten. 

     c. Werkgroep Lucht en Geluid 
c.1. Geluid. 
 Hoewel bewoners steeds meer klachten over 
verkeerslawaai meldden, stelt B&W dat 
Rijkswaterstaat geen overschrijding van 
plafondwaarden voor geluid heeft berekend. 
Daarop heeft de wijkvereniging informatie 
verzameld over de berekeningen van Rijks-
waterstaat en concludeert dat de laatste jaren 
de geluidsniveaus sterker zijn gestegen dan 
elders. Bovendien heeft Rijkswaterstaat haar 
berekeningsresultaten niet getoetst aan de 
wettelijke geluidsnormen. Ook blijkt dat 
metingen van het geluid gemiddeld een 2 dB 
hogere waarde opleveren dan de bereke-
ningen van Rijkswaterstaat. 
Op basis van die bevindingen stelt de 
wijkvereniging voor om geluidsmetingen in de 
wijk uit te voeren. 
Wij hebben deze bevindingen naar Rijks-
waterstaat, de gemeente en de raadsfracties 
gestuurd. Daarna zijn er gesprekken geweest 
met wethouder Heijmerink, met Rijks-
waterstaat en met het RIVM, die verantwoor-
delijk is voor het model waarmee Rijks-
waterstaat haar berekeningen uitvoert. 
De conclusie van die gesprekken is dat de 
verantwoordelijkheid voor de geluidsoverlast 
primair bij Rijkswaterstaat ligt. Omdat die op 
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basis van hun jaarlijkse berekeningen geen 
overschrijding van hun plafondwaarde heb-
ben geconstateerd hoeven ze wettelijk (nog) 
geen maatregelen te nemen. Wel erkennen ze 
dat dit waarschijnlijk binnen 2 of 3 jaar wel 
nodig zal zijn, uitgaande van de groei van het 
verkeer zoals dat voor de coronatijd optrad. 
Ook zal binnenkort een aanpassing van het 
rekenmodel plaatsvinden en worden de 
geluidsnormen aangepast in het kader van de 
omgevingswet. 

c.2.Lucht. 
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep 
regelmatig  resultaten  gerapporteerd van de 
5 meetsondes die continu van de kwaliteit van 
de lucht in onze wij meten. Daaruit bleek 
bijvoorbeeld duidelijk de positieve invloed van 
de coronaperiode op de luchtkwaliteit. 
SMAL Bunnik, onder welke naam de 
werkgroep Lucht en Geluid de luchtmetingen 
heeft uitgevoerd, heeft per 1 januari 2021 het 
project beëindigd en de eindrapportage 
toegestuurd aan de subsidieverleners de 
gemeente Bunnik en de provincie Utrecht.  
De vijf meetstations blijven nog zeker een jaar 
functioneren en de verwerking van de data 
door SMAL Zeist wordt voorlopig 
gecontinueerd.  
Ze zijn dus nog real time te volgen op de site 
https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/. 

5. COMMUNICATIE   
     a. Nieuwsbrief 
 Er zijn dit verslagjaar geen Nieuwsbrieven 
verschenen. Deze vorm van communicatie 
met de leden geeft het bestuur de 
mogelijkheid om tussentijds, tussen de 
verschijningsdata van de Bezem, de leden te 
informeren over actuele zaken. Het betreffen 
veelal onderwerpen die al in de pers zijn 
verschenen of waarover leden vragen aan ons 
stellen. 

     b. Website 
 De website is dit jaar vernieuwd. Vooral de 
lay-out is verbeterd en er is nu ook een 
mogelijkheid om berichten per onderwerp te 
lezen. Ook staan nu alle Bezems van de 
afgelopen 5 jaar op de site. We hebben bij de 
opmaak gebruik gemaakt van de luchtfoto’s 
die we dit jaar van onze wijk hebben laten 
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maken. Ook hebben we onze leden de 
gelegenheid gegeven om deze foto’s gratis te 
bestellen. Velen hebben daarvan gebruik 
gemaakt. 

     c. Sociale media 
 Onze secretaris was naast haar normale 
activiteiten als secretaris, namens de wijk-
vereniging ook actief op de sociale media. 
Gebleken is dat daarmee in een grote 
behoefte werd voorzien. Velen, ook leden, 
reageerden vaak op berichten die verschenen. 
Daardoor werd het contact met leden 
vergroot en kregen we een beter beeld van 
wat er onder onze leden leeft. 
Helaas is door haar vertrek daar een gat 
ontstaan. Daarom wil het bestuur een extra 
bestuurslid werven om daarin te voorzien. 

     d. De Bezem 
Het informatieblad De Bezem is weer 
driemaal verschenen. In de Bezem wordt 
achtergrondinformatie verstrekt. Uit de 
reacties maken wij op dat, naast de digitale 
informatie, nog steeds sterke behoefte is aan 
papieren informatie. 
Speciaal voor de mensen die niet digitaal zijn 
werd ook aandacht besteed aan de 
nieuwsbrieven en berichten op de sociale 
media van de periode daarvoor. Tevens is de 
dienstregeling van de treinen en bussen weer 
in het januarinummer opgenomen. 

   

 Bunnik, april 2021.  
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De balansen geven aan of de  
vereniging rijker wordt of juist inteert 
op zijn vermogen.  

De eerste post laat zien wat er op het 
einde van het jaar op onze rekeningen 
bij de ING stond. 
De opstartkosten van het project  
SMAL zijn ten laste gebracht van de 
reservering SMAL.  
De onderhoudskosten van de AED  
Gildenring zijn ten laste gebracht van 
de reservering AED. Aan de Algemene 
Reserve is de winst van 2019 toege-
voegd. Er blijft zo een winst van bijna 
€ 360 over die zoals gebruikelijk ten 
bate komt van de Algemene Reserve.  
 

Het totaal aan contributie is stabiel. Als leden 2x contributie betalen wordt het te veel gerestitu-
eerd. De uitgaven aan communicatie waren geringer dan voorzien en duidelijk minder dan in het 
jaar 2019. Er zijn in 2020 8 warmtescans uitgevoerd. Het project BioDiversieit is opgestart. De ver-
eniging heeft de flyer en de presentatie van de imker  in de zomer bekostigd. Het project SMAL 
(Samen Meten Aan Luchtkwaliteit) is in 2020 opgestart. In 2019 was voor het project subsidie ont-
vangen van de gemeente en de provincie. Een groot deel van die subsidie is in 2020 geïnvesteerd 
in hardware en software. Wat overblijft wordt gereserveerd voor onkosten die de beheerders van 
de meetstations de komende jaren zullen maken. Een bedrag van € 100 per jaar wordt voorzien.  
Onder de post bestuur vallen alle uitgaven en inkomsten die niet vallen onder de andere posten. 
Er is meer uitgegeven dan gedacht. Dat is voornamelijk te wijten aan de kosten van het nemen van 
de luchtfoto’s van onze wijk in juli. Er is in 2020 ruim € 9.200 meer uitgeven dan ontvangen. Dat is 
iets minder dan voorzien. 
 

FINANCIEEL VERSLAG 2020 EN BEGROTING 2020 

Eerst worden de uitgaven en ontvangsten van het jaar 2020 vergeleken met die van het jaar 2019 
en de begroting van 2020. De gerealiseerde bedragen zijn gebaseerd op banktransacties in dat jaar. 
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Uitgaven en Ontvangsten 

  Realisatie 2019 Begroot 2020 Realisatie 2020 

Post Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten 

Contributie 65,00 4.374,58   4.300,00 75,00 4.270,00 

Communicatie 3.141,14   2.800,00   2.445,24   

WarmteScans   480,00   270,00   240,00 

BioDiversiteit         251,64   

AED 116,74 50,00 120,00   118,60   

SMAL   10.000,00 10.000,00   9.485,10   

Rente   6,32   0,00   0,00 

Bestuur 999,93   1.000,00   1.436,19 58,01 

Totaal 4.322,81 14.910,90 13.920,00 4.570,00 13.811,77 4.568,01 

Overschot/Tekort 10.588,09   -9.350,00   -9.243,76   

 

Balansen 

  
Eind 2019 Eind 2020 

Post Passiva Activa Passiva Activa 

Banktegoeden 36.044,17   26.800,41   

Kapitaal   12.368,12   12.368,12 

Algemene Reserve   11.120,83   11.775,66 

Reservering AED   1.900,39   1.781,79 

Reservering SMAL   10.000,00   514,90 

Totaal 36.044,17 35.389,34 26.800,41 26.440,47 

Winst/Verlies 654,83   359,94   
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In 2021 is inmiddels de website van de vereniging 
gerenoveerd. Om die reden worden de uitgaven bij 
de post communicatie duidelijk hoger begroot.  
De bankkosten die de ING ons in rekening brengt 
zullen ook toenemen. 
De ontvangsten van de WarmteScans vallen tegen. 
Corona en het weer zijn hier debet aan. 

Alles bij elkaar wordt een begrotingstekort van 
minstens € 860 verwacht. Een deel daarvan wordt 
gedekt door reserveringen (AED en SMAL).  
Resteert een verlies van € 640. Gelet op de hoogte 
van de Algemene Reserve zal het geen probleem 
zijn dat verlies op te vangen.  
 

Toelichting op de reserves van de wijkvereniging  

In het algemeen worden reserves aangehouden om daarmee te voorkomen dat we voor alle  
extra uitgaven die uitgaan boven de begroting, steeds toestemming moeten vragen aan de leden.  
We hebben de reserves gesplitst in twee delen namelijk Kapitaal en Algemene reserve. 

Het kapitaal blijft een constant bedrag en bedraagt ca. tweemaal onze jaarlijkse begroting.  
Dat is een gebruikelijke reserve in geval van calamiteiten, aansprakelijkheden etc.  
Dit bedrag blijft onveranderd. 

Het andere deel, de Algemene reserve, is bestemd voor bijzondere doeleinden. We hebben de  
afgelopen jaren extra kosten gehad voor onze activiteiten in het kader van het plan Rhijnhaeghe.  

Verder hebben we onlangs onderzoek verricht naar de geluidsoverlast in de wijk op basis van 
rapportages van Rijkswaterstaat. De  conclusie daarvan is dat we als wijkvereniging metingen 
zouden moeten gaan uitvoeren om daarmee een beter beeld te krijgen van de werkelijke  
geluidsoverlast. Mogelijk dat ook daaraan kosten verbonden zijn. 
Ook zijn we in overleg met de gemeente om het beeld van de spelende kinderen, dat voor  
Rhijnhaeghe stond een mooie plek te geven in onze wijk. Daaraan willen we mogelijk een  
financiële bijdrage besteden. 
In deze situaties is het mooi dat we enige reserves hebben die aan nuttige activiteiten besteed 
kunnen worden. 
 

VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE 2020 

Bunnik, april 2021 

De kascommissie heeft het financiële verslag over het jaar 2020 kunnen inzien  en controleren.  
De commissie is tot het oordeel gekomen dat het verslag in orde is. De kascommissie stelt de  
Algemene Ledenvergadering voor de Rekening en Balans voor het jaar 2020 goed te keuren en de 
penningmeester en daarmee het bestuur te dechargeren.  

De kascommissie voor het jaar 2020 (en 2019) 

T. Posthumus en H. Jentjens 
 

Begroting 2021 

Post Uitgaven Ontvangsten 

Contributie   4300,00 

Communicatie 3600,00   

WarmteScans   60,00 

AED 120,00   

SMAL 100,00   

Rente   0,00 

Bestuur 1400,00   

Totaal 5220,00 4360,00 

Overschot/Tekort -860,00   
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Voor  onze collectieve actie schreven zich ca. 50 deelnemers in. Inmiddels 
is  Installatiebedrijf  Heuvelland gestart met het inplannen van afspraken 
en  heeft al  een  aantal  inspecties,   meestal   gecombineerd   met    het 
CV-onderhoud, uitgevoerd. 

 

ACTIE GASLEIDINGEN 2021  

In de vorige Bezem beloofden wij u een 
uitgebreide analyse van één jaar fijnstof 
meten in de Kromme Rijn wijk. U kunt deze 
analyse c.q. eindrapportage vinden op onze 
website 
https://www.krommerijnwijk.nl/categorie/on
derwerpen/technische-commissie/ 

De werkgroep Lucht en Geluid heeft het 
project beëindigd en de eindrapportage 
toegestuurd aan de subsidieverleners de 
gemeente Bunnik en de provincie Utrecht.  
De vijf meetstations blijven nog zeker een jaar 
functioneren en de verwerking van de data 
door SMAL Zeist wordt voorlopig 
gecontinueerd. Ze zijn dus nog real time te 
volgen op de site 
https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/.  

Gemeten worden de fijnstoffracties ˂ 10 mu 
(PM10) en ˂ 2,5 mu (PM2,5); de gemeten 
concentraties worden aangegeven in µg/m³. 
Omdat onze sondes gevoelig zijn voor 
vochtdeeltjes moeten de gemeten waarden 
hiervoor gecorrigeerd worden. Dit gebeurt 
door de sondes te kalibreren met een officiële 
RIVM meting. In het hierboven genoemde 
Samenmeten dataportaal kan je kiezen voor 
de gekalibreerde waarden. Deze zijn lager of 
gelijk aan de “ruwe” meetwaarden. 
De conclusie was dat de in de Kromme Rijn 
wijk gemeten fijnstofwaarden onder de 
wettelijke grenswaarden, zoals die zijn 
vastgelegd in de wet Milieubeheer, liggen. 

SMAL Bunnik (Samen Meten Aan Luchtkwal i tei t)  

Toetsing aan de strengere WHO normen 
(PM10 ˂ 20 en PM 2,5 ˂ 10) , tevens de 
richtwaarden van de provincie Utrecht, ligt 
meer kritisch omdat de afgelopen periode 
vanwege corona (minder verkeer) mogelijk 
niet representatief is geweest.  

Tenslotte wil de werkgroep nog opmerken dat 
er leden in de wijk zijn geweest die melding 
maken van overlast tengevolge van 
veelvuldige houtstook. Met name in windstille 
periodes is de aanwezigheid van houtkachels 
goed merkbaar. Het gaat om luchtver-
ontreiniging met fijnstof en een complex van 
voor de gezondheid schadelijke stoffen. Deze 
materie is de laatste tijd veelvuldig in het 
nieuws geweest en de genoemde getallen van 
mensen die ernstige hinder ondervinden 
logen er niet om. Het verzoek aan de 
houtstokers in onze wijk is dus om tenminste 
droog en schoon hout te stoken, niet te 
stoken bij windstil en vochtig weer en het 
Stookalert van het RIVM te respecteren. 

De werkgroep Lucht en Geluid gaat zich na 
het fijnstofproject bezighouden met een 
andere belangrijke materie in onze wijk 
namelijk de geluidsoverlast van het verkeer 
op de snelwegen rond Bunnik en die van de 
treinen als zij over het tunneltje in de Laan 
van Vectio rijden.  

Over dit onderwerp en de reeds ondernomen 
acties is trouwens al geschreven in vorige 
Bezems. 

WARMTESCANS M ET ONZE INFRAROOD CAMERA  

En weer hadden we een milde winter en was er sprake van een lockdown vanwege corona. Dit 
leidde tot een zeer gering aantal uitgevoerde warmtescans en dus een lange wachtlijst. Er rest 
onze werkgroep “Warmtescans” niets anders dan te wachten tot het nieuwe winterseizoen. 

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE  

10 
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RECTIFICATIE AANBIEDINGEN VAN ONZE VAST E LEVERANCIER S 
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In de vorige Bezem van januari 2021 hebben wij verkeerde prijzen vermeld voor het 
CV-onderhoud door Installatiebedrijf Heuvelland. 

De kosten van het onderhoudscontract voor 2021 zijn € 111,50 incl. BTW per jaar en 
niet € 115,50. Dit is inclusief de verplichte rookgasmeting ad € 6,50 i.p.v. € 15,00. 

De gemeente Bunnik  werkt voor de RES (Regionale Energie Strategie) Kromme Rijnstreek samen 
met drie andere gemeenten t.w. Houten, Wijk bij Duurstede en Heuvelrug. Zij vallen onder de 
regio RES U16 en willen uiterlijk 2050 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken zijn naast isolatie en 
energiebesparingsmaatregelen extra zonnevelden en windmolens nodig. Voor de periode tot 2030 
zijn voor de Kromme Rijnstreek 5 tot 8 mega-windmolens en ca. 140 hectare zonnevelden ge-
pland. Over de voorwaarden waaraan plekken  en de locaties moeten voldoen zijn reeds vele 
gespreksavonden met direct betrokkenen en inwoners gehouden. 

Het meest controversiële punt blijkt de afstand van de megawindmolens (tiphoogte ca. 240 m) tot 
woningen te zijn. Uitgegaan wordt van minimaal 400 m, waar de WHO 10 x de tiphoogte advi-
seert. Met deze laatste waarde zou plaatsing van mega-windmolens in de Kromme Rijnstreek niet 
mogelijk zijn. 

In de regionale pers zijn regelmatig artikelen over dit onderwerp verschenen en inmiddels heeft 
Wijk bij Duurstede de RES Kromme Rijnstreek verlaten. Zij wil dat er nu nog geen zoekgebieden 
voor mega-windmolens worden aangewezen. Eerst als er straks praktijkervaring is met de vier 
mega-windmolens van het windpark Goyerbrug en als dan blijkt dat er geen gezondheidsrisico’s 
zijn en de overlast meevalt, dan pas kan een volgende stap met het aanwijzen van zoekgebieden 
voor mega-windmolens worden gezet. 

De VVD Bunnik heeft kort geleden een door de gemeenteraad niet aangenomen motie tegen 
windmolens in de gemeente Bunnik ingediend. 

Ook u kunt meepraten over de RES Kromme Rijnstreek!  
Ga hiervoor naar de website  
https://www.energie–krommerijn-praatmee.nl, alwaar u een account kan aanmaken. 
De Energie Coöperatie Bunnik heeft op 15 maart een standpunt over deze materie onder de titel 
“De Energie Coöperatie Bunnik kiest óók voor wind” gepubliceerd op haar website 
www.energiebunnik.nl/wind.   
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Nu het oude gebouw Rhijnhaeghe volledig is gesloopt, vragen velen zich 
af wat er met de beelden is gebeurd. Het gaat om het beeld “de spelende 
kinderen” van Jits Bakker dat aan de voorzijde stond en “het Ei” van  
Theo van de Vathorst. Dit stond aan de achterzijde van het gebouw bij de 
ingang. (zie foto’s) 
Van diverse kanten hoorden wij dat de inwoners van onze wijk gesteld 
waren op het beeld van de spelende kinderen. 
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DE BEELDEN VAN RHIJNHAEGHE  

 

fietspad en de rijbaan bij de kruising met de 
provinciale weg aan de zijde van het nieuwe 
gebouw. 

Voor het Ei is ons voorstel om dit ergens voor 
het gezondheidscentrum te plaatsen omdat 
de opschriften en beeltenissen die op het Ei 
zijn aangebracht een relatie hebben met de 
gezondheidszorg. 

In overleg met de gemeente en de eigenaar 
van het gezondheidscentrum zal voor beide 
beelden een mooie en geschikte plek worden 
bepaald. 

Voor de kosten die het herplaatsen van de 
beelden met zich meebrengt gaan we op zoek 
naar sponsoren. Wij houden u van de verdere 
ontwikkelingen op de hoogte. 
 

Daarom hebben we al in een vroeg stadium 
contact opgenomen met de gemeente om te 
kijken of de beelden elders in de openbare 
ruimte in de wijk kunnen worden herplaatst. 
Wij hebben dat samengedaan met een paar 
enthousiaste en deskundige inwoners (de 
initiatiefgroep). Dat heeft geresulteerd in een 
gesprek met de eigenaren van de beelden. Bij 
de verkoop van het perceel aan de project-
ontwikkelaar zijn de beelden buiten de ver-
koop gebleven. 

In dat gesprek is de bereidheid uitgesproken 
door de eigenaren dat de beelden mogen 
worden herplaatst in de wijk en dat de ge-
meente daaraan wil meewerken. 

Over de voorwaarden waaronder dit kan 
moeten nog nadere afspraken worden ge-
maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beelden zijn tijdelijk opgeslagen op de ge-
meentewerf en de initiatiefgroep heeft de 
staat van de beelden bekeken. Ook hebben zij 
een aantal locaties geselecteerd waar de 
beelden zouden kunnen worden geplaats. 

De spelende kinderen zou aan de overzijde 
van de van Zijldreef op het grasveld kunnen 
staan of op de brede middenberm tussen 
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In de vorige Bezem hebben wij onze bezwaren kenbaar gemaakt tegen 
de aanleg van het fietspad door het Eikenplantsoen. We hebben deze  
bezwaren ook naar de gemeenteraadsfracties toegestuurd voorafgaande 
aan het debat in de raad hierover. 
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FIETSPAD TOCH DOOR EIKENPLANTSOEN  

Toch heeft de raad in meerderheid besloten 
dat het fietspad door het Eikenplantsoen 
wordt aangelegd. Dit besluit is wel onder 
voorbehoud dat een deel van het akkerland, 
waardoorheen het fietspad moet lopen vanaf 
het Eikenplantsoen naar het Vagantenpad, 
kan worden aangekocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij betreuren dit besluit omdat daarmee een 
belangrijk stukje groene ruimte in onze wijk 
haar functie gaat verliezen. Het Eikenplant-
soen maakt namelijk deel uit van de groene 
hoofdstructuur van de wijk en is daarmee 
medebepalend voor het groene karakter van 
onze wijk. Als zelfs de groene hoofdstructuur 
niet meer veilig is en als groen, dat in 2016 
nog bestempeld was als “een specifieke vorm 
van groen dat behouden dient te worden in 
verband met de leefbaarheid en het behoud 
van doorzichten naar het open buitengebied” 
(tekst uit het vastgestelde bestemmingsplan), 
wordt opgeofferd aan een fietspad, dan wordt 
het  vertrouwen in de continuīteit van het 
beleid van de gemeente aangetast. 

OPROEP TOT HET OPSTUREN E-MAILADRES 

 Sinds een aantal jaren maakt de wijkvereniging gebruik van e-mailadressen van  
leden voor het toesturen van nieuwsbrieven. Omdat de Bezem slechts 3 keer per jaar 
wordt verzonden, hebben we behoefte om soms ook tussendoor actuele  
informatie door te geven over projecten of gebeurtenissen binnen onze wijk of  
binnen de gemeente. 

De leden die deze nieuwsbrief ontvangen hebben daarop positief gereageerd. Daar-
naast willen we de e-mailadressen in de toekomst ook gebruiken om de mening van 
de leden te peilen over bepaalde projecten die de gemeente wil gaan uitvoeren. 

Dat helpt ons in contacten met de gemeente daarover. 
Het probleem is echter dat wij nog lang niet van al onze leden een e-mailadres in ons 
bestand hebben. 

Daarom willen wij u vragen, voor zover u dat nog niet gedaan hebt, of u  
bereid bent om uw e-mailadres aan ons toe te sturen. 

U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan: wvdt@ziggo.nl 
In uw e-mail hoeft u alleen uw huisadres aan te geven.  

Wij koppelen dan uw e-mailadres aan uw huisadres in onze ledenadministratie 
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PARALLELWEG PROVINCIALE WEG WORDT FIETSSTRAAT 

Enkele weken geleden kregen de bewoners van de provinciale weg een 
brief van de gemeente met de mededeling dat zij van plan zijn om van de 
parallelweg aan de noordzijde van de provinciale weg een fietsstraat te 
maken. Dat geldt voor de hele route vanaf het viaduct onder de A12 tot 
aan de van Zijldreef. 
  
 

Er wordt dus meer ruimte gegeven aan de 
fietser en bovendien wordt het fietscomfort 
en de veiligheid verbeterd.  

Wel moet er nog een oplossing gezocht wor-
den voor bewoners die geen eigen oprit voor 
de auto hebben en voor de auto van bezoe-
kers van bewoners. 

Een punt van zorg is dat de snelheid van (elek-
trische) fietsers zal toenemen en vooral van 
scooters en pedelacs. 

Dit project loopt vooruit op de al lang gekoes-
terde wens van de gemeente om de hele tra-
verse (provinciale weg, stationsstraat en 
schoudermantel) om te vormen tot een ge-
meentelijke weg met vrij liggende fiets en 
voetpaden.  

Meer informatie is te vinden op 
https://experience.geowebonline.nl/IMBYstart/ 

Deze route maakt deel uit van de doorgaande 
(snel)fietsroute tussen Veenendaal en USP, en 
is een project van de provincie. 

De brief was bedoeld om gebruikers, bewo-
ners en bedrijven te informeren en te horen 
wat zijn van het ontwerp vinden. Want in de 
brief stond ook een link naar een website met 
meer informatie en een kaart met het con-
cept ontwerp van de fietsstraat. 

Ook werd in de brief een online informatiebij-
eenkomst aangekondigd. Die is gehouden op 
22 maart. 

De fietsstraat bestaat uit een rijbaan van 3,50 
m. breed, uitgevoerd in rood asfalt, en daar 
naast een voetpad van 1,50 – 2.00 m. breed. 
De tussenberm met struiken tussen de paral-
lelweg en de hoofdrijbaan van de provinciale 
weg blijft behouden. Wel worden hier en daar 
aanpassingen gepleegd, vooral bij kruisingen, 
zodat de fietser zoveel mogelijk voorrang 
krijgt. 

Op een fietsstraat mogen wel auto’s rijden 
maar die zijn “te gast”, de fietser gaat voor. 
Wel wordt parkeren op de fietsstraat verbo-
den. 
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BENT U OP ZOEK NAAR BONUS (KLEIN) KINDEREN?  

 
 
Het Centrum voor Elkaar is namelijk op zoek naar bonus opa’s 
en oma’s! Regelmatig worden wij benaderd door (jonge)  
ouders die op zoek zijn naar een bonus oma en/of -opa.  

Deze vraag ontstaat omdat de (schoon)ouders van deze jonge ouders: 
• niet in de buurt wonen 
• zelf nog een werkzaam leven hebben waardoor er geen beroep op hen gedaan kan worden 
• niet in staat of in de gelegenheid zijn ondersteuning te bieden. 

Het contact is wederkerig. De jonge ouders zijn ermee geholpen, het is leuk voor de kinderen maar 
ook voor de ouderen.  

Wat is de reden dat deze jonge ouders graag een contact willen opbouwen  
met een bonus opa en/of -oma?  
Het kan natuurlijk ook een bonus oom en/of -tante zijn      , er is geen leeftijdsgrens. 
• Het betreft een overbelast gezin of alleenstaande ouder, die erg geholpen zijn wanneer de  
kinderen positieve aandacht krijgen van een bonus opa of oma.  
• Deze jonge ouders vinden het belangrijk dat de kinderen contact hebben  
en tijd doorbrengen met een oudere generatie. 
• De kinderen ervaren zelf het gemis van een opa en oma 

Bent u inmiddels enthousiast geworden of wilt u hier meer over weten? neem dan contact op met 
Lia van den Heuvel, makelaar sociaal domein l.vandenheuvel@bunnik.nl, 06 – 18 75 87 26 

HET BESTUUR ZOEKT EEN BESTUURSLID SOCIALE MEDIA  

Binnen het bestuur is een vacature ontstaan voor de functie van 

Bestuurslid sociale media (m/v) 
Vanwege het aftreden van de secretaris, die daarnaast ook de sociale media voor haar rekening 
nam, en vanwege het belang dat het bestuur hecht aan de zichtbaarheid van de wijkvereniging 
op sociale media, zoeken wij een bestuurslid die daarvoor belangstelling en kennis heeft.  

De taken van dit bestuurslid bestaan uit: 
• Het onderhouden van contacten op de sociale media, Facebook, Twitter en Instagram. 
• Het reageren op nieuwsberichten en gebeurtenissen in de wijk. 
• Het geven van antwoorden op vragen van lezers. 
• Het bijhouden wat van bepaalde gebeurtenissen in de wijk  

en dit op sociale media publiceren. 
• Het actief meedenken met het bestuur over de rol van sociale media  

voor de wijkvereniging en haar leden. 

Ben jij een betrokken inwoner van de kromme rijnwijk en zou je je hiervoor willen inzetten 
binnen onze vereniging? 
 
Mail of bel dan naar: p.ckoning@freeler.nl, telefoon: 030-6563292. 

HET BESTUUR ZOEKT EEN BESTUURSLID SOCIALE MEDIA  
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In het voorjaar van 2020 werd ik door een 
oproep in de Facebookgroep Bunnik geatten-
deerd op het fenomeen “minibieb” in het 
dorp  Bunnik. Zeker in coronatijd, toen de 
Bibliotheken dicht moesten, konden mensen 
bij minibiebs terecht voor hun leeshonger.  

Maatschappelijke bibliotheek 
Mensen méér bieden, dat is wat de Biblio-
theek graag doet. We lenen niet alleen maar 
boeken uit, maar helpen mensen ook verder 
met vaardigheden en kennis die je niet uit 
boeken haalt maar van anderen leert. We 
proberen mensen met elkaar te verbinden. 
Het is een laagdrempelige, voor iedereen toe-
gankelijke plaats om anderen te ontmoeten, 
om te lezen en om wijzer worden.  

Van collectie naar connectie 
Met behulp van enkele Bunnikers heb ik de 
minibiebs letterlijk in kaart gebracht. Alleen al 
in Bunnik zijn er 14 (stand per 6/3/2021). Ook 
in Odijk zijn minibiebs te vinden en sinds kerst 
2020 ook één in Werkhoven; in mijn eigen 
voortuin! Inmiddels heb ik met 5 minibieb-
beheerders een leuk en enthousiast gesprek 
gevoerd. Het is interessant om met inwoners 
te praten over boeken, hun eigen minibieb en 
het leven in Bunnik.  

Wandelen 
In   Bunnik   heb  ik  twee   wandelroutes  (elk 
3 kilometer) uitgezet met als start- en eind-
punt Bibliotheek Idea. Ze leiden langs 6 of 7 
minibiebs in Bunnik. De wandelroutes zijn een 
manier om een doel te hebben om er even uit 
te gaan en anderen te ontmoeten op straat. 
Voor nieuwkomers in Bunnik is het een leuke 
manier om het dorp te leren kennen omdat 
de wandelingen het hele dorp doorgaan.   
In  de  zomer  hoop  ik de wandelroutes te 
lanceren als activiteit van Bibliotheek Idea 
Bunnik. Het idee is dat op woensdagochtend 
de Bibliotheek als uitvalbasis dient voor start 
en eindpunt van de routes. Voor de wandel-
activiteit kiest iedere deelnemer een afge-

Rosan Vernooij, coördinator Bibliotheek Idea Bunnik  
heeft een onderzoek gedaan naar minibiebs in Bunnik.  
Hierbij haar betrokken verhaal. 
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NIEUWS 
B 

B 

schreven boek, dat hij in een minibieb ruilt 
voor een ander boek. Na afloop van de wan-
delroute  wordt “de buit” besproken in de 
Bibliotheek onder het genot van een kopje 
koffie/thee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meedoen? 
Om de wandelgroepjes te begeleiden zoeken 
we vrijwilligers voor deze activiteit. Bent u 
één of meerdere keren beschikbaar op een 
woensdagochtend tussen 1 juni en 30 sep-
tember 2021 en bent u naast leesliefhebber 
ook enthousiast verteller over uw eigen dorp?  

Neemt u dan contact op met mij via 
rvernooij@ideacultuur.nl 
Met vriendelijke groet, Rosan Vernooij 
coördinator Bibliotheek Idea Bunnik 

 

Bij mijn eigen MiniBieb in Werkhoven 

Citaat van eén van de minibiebbeheerders:  
“een  minibieb  is  ook  een  waarderende verschuiving van bezitten naar delen. Maar delen is 
jullie core business dus dat dat waarderend is, weten jullie al lang.” 

 

mailto:rvernooij@ideacultuur.nl
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Uw redacteur zag op de hoek J. F. Kennedylaan/Laan van 
Broekhuijzen dat er een “Hinkelpad” was aangelegd. 
Bij navraag bij de gemeente was het toch iets anders.  

In onderstaande bijdrage vertelt de Buurtsportcoach  
Rowie Hardeman dat het geen hinkelen wordt, maar wel 
iets met bewegen. 

Het Beweeglint is een (hard)looproute door 
de dorpskern van ongeveer 2,5 tot 4 kilome-
ter (afhankelijk van de dorpskern). Op de rou-
te staan sporttoestellen en instructieborden 
met verschillende oefeningen waarmee een 
complete  training, naar wens en op eigen 
niveau, kan worden uitgevoerd. Zo zijn er 
trainingsprogramma’s voor het bovenlichaam, 
onderlichaam of het hele lichaam. 

In het afgelopen jaar hebben veel mensen 
weer  ontdekt  hoe  fijn   het  is   om   buiten 
te bewegen en te sporten. Met het Beweeg-
lint krijgen de inwoners van de gemeente 
Bunnik de hulpmiddelen om dat structureel 
en verantwoord te kunnen doen.’ legt Rowie 
Hardeman uit die als buurtsportcoach ver-
antwoordelijk is voor dit project.   
Samen met de Lionsclub Bunnik, en onder-
steund door de gemeente en sponsoren, rea-
liseert Bunnik Beweegt de beweeglinten in de 
drie dorpskernen. 

Het is mooi om te zien hoe dit gezamenlijke 
initiatief door zoveel mensen en organisaties 
wordt omarmd. Als Lions proberen wij om 
een  bijdrage te leveren om het wonen en 
leven in de gemeente Bunnik nog mooier en 
fijner te maken dan het nu al is. Wij denken 
dat de beweeglinten daar een goede bijdrage 
aan kunnen leveren.’ vertelt Pieter-Paul van 
Beek van Lionsclub Bunnik. 

De werkzaamheden voor het plaatsen van de 
sporttoestellen zijn in volle gang. Volg Bunnik 
Beweegt op Facebook, Instagram of Twitter, 
zodat u op de hoogte blijft van de voortgang 
en weet wanneer het Beweeglint opent. 

BEWEEGLINTEN voor alle buitensporters van Bunnik, Werkhoven en Odijk 

17 



DE BEZEM – APRIL-MEI 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Rijnheaghe groeit als kool…. 
 

Gespot op de Ambachtsring 
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Jenny van Denzel stuurde ons een sneeuwherinnering: 

Eerst leek de sneeuwpop op Trump, na dagen zon werd ie Popeye, vervolgens kwam De Schreeuw 
tevoorschijn, om tot slot te worden onthoofd.  
Het wonderlijke is dat - na dagen oostenwind en gave witte sneeuw - binnen 1 dag met zuidenwind 
de pop ineens zwarte randen kreeg. Hoezo, luchtvervuiling? 
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WAT EEN PRACHTIGE WEEK WAS HET IN FEBRUARI….  
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De jaarvergadering 
is op maandag 11 oktober om 20.00 uur. 

We worden weer gastvrij ontvangen. 
 

….en toen verdween de vorst als sneeuw voor de zon… 


