Nieuwsbrief wijkvereniging Boatex
Werkzaamheden Planetenplantsoen
Begin maart zijn in het Planetenplantsoen de vorig
jaar gewonnen bomen met de boomplantdag
alsnog de grond ingegaan. Ons plantsoen is
daarmee een linde en tamme kastanje rijker. De
gemeente heeft zelf ook een paar bomen erbij
gezet. Het zijn nu nog takken zonder bladeren, dus
nog even gissen naar het soort. Maar hoe meer
bomen hoe beter, want wat is een plantsoen
zonder bomen en heesters. Daarover gesproken,
deze laatste worden ook nog gepland als
onderdeel van de boomplantdag van vorig jaar.
Verder is bij het bruggetje over het fietspad
Rijksweg het paaltje op
veler verzoek van
fietsers weggehaald.
Het paaltje aan de
andere kant staat er
nog wel zodat geen
auto's het bruggetje kunnen oversteken. En dan
hebben we ook nog twee bankjes aangevraagd
voor langs het wandelpad (nu als zodanig
herkenbaar door de geplaatste borden). Met een
beetje geluk zijn de bankjes geplaatst zodra de zon
weer schijnt. Klaar voor de lente 🌷!
Boatex een schone wijk; dat doen we met elkaar!
"Het uitgangspunt is simpel: als we het schoon
houden, hoeven we het ook niet op te ruimen".
De ondergrondse
containers zijn
bestemd voor
restvuil in de
containers en niet
ernaast! De (blauwe)
papiercontainer is bestemd voor papier/karton.
Glaswerk kan in de containers bij de winkelcentra.
U kunt ook terecht bij het milieustation
(Schootenweg). Daar kunt u alles kwijt
(openingstijden ma t/m vrij 08.00 – 16.00 uur;
zaterdag 09.00 – 13.00 uur). Grof vuil kan worden
opgehaald, hiertoe kunt u een afspraak maken
(0800-0700 gratis nummer) of een afspraak via de
website: www.hvcgroep.nl.

Meldingen voor de Gemeente
Meldingen over kapotte dingen, vuil en overlast
kunt u doen bij het Klanten Contact Centrum
gemeente Den Helder, te bereiken via
telefoonnummer 14 0223 of de website van de
gemeente www.denhelder.nl of via de nieuwe app
van de gemeente: Makkelijk Melden.
Verplaatsing papiercontainer
De papiercontainer die op dit moment op het
parkeerterrein tegenover Andromeda staat wordt
binnenkort door de gemeente verplaatst. De
nieuwe locatie? Op een goede zichtbare plek, bij
het elektriciteitshuisje op de kruising
Industrieweg/Jupiter.
Speelveldjes hondenpoepvrij

De speeltuin Pluto, het speelveld Mercurius, het
speelveld tussen Andromeda en Marinapark en het
speelveld Mercurius van het Sterrenveld tot aan
het fietspad zijn verboden gebied voor honden. De
speelvelden zijn inmiddels ook als zodanig
aangemerkt door middel van de herkenbare
bordjes. Geef onze kinderen schone speelplekken
in de wijk. Spreek elkaar hier op aan! In de
gemeentegids vindt u meer over de
hondenuitlaatplekken. Ook hier geldt: ‘Boatex een
schone wijk; dat doen we samen!’
30 km zone
We zien en horen nog vaak dat er
te hard gereden wordt in de wijk.
De lente is begonnen en de
kinderen spelen weer buiten. Dus
daarom de herinnering: de smiley
is wel weg, maar de 30 km blijft!

Bewegwijzering
Binnenkort worden nieuwe bewegwijzeringsborden aangebracht. Hiermee hopen we dat het
zoeken naar straten/adressen in onze wijk wordt
opgelost.
Paasfestijn Boatex zaterdag 15 april
Voor alle kinderen die in de
Boatex wonen, organiseren
wij weer het Paasfestijn bij
de speeltuin aan de Pluto!
Ook alle opa's en oma's,
tantes en ooms die in
Boatex wonen en jullie
kleinkinderen/nichtjes/
neefjes zijn welkom! Zeg
het voort! We beginnen om
half 11 met het zoeken van
de verstopte paaseieren....
Verder verklappen we niet
te veel, maar trek niet je
nieuwste kleren aan ;) Hou
onze Facebook pagina @BoatexDenHelder in de
gaten voor de nieuwste updates van het
Paasfestijn. Speciaal voor de volwassenen komt
Café Bom Dia heerlijke koffie/thee/chocomelk
schenken. Aangeboden door de wijkvereniging,
waarbij een vrijwillige bijdrage van eenmalig € 1, per volwassene erg op prijs wordt gesteld :-) Let
op: aanmelden kids tot en met woensdag 5 april
i.v.m. inkoop. Een mailtje naar
secretaris@boatex.info hoeveel kinderen er komen
en welke leeftijd ze zijn is voldoende! Tot 15 april.
Vrolijk Pasen!
RaboFietsSponsorTocht 10 juni
Ferry en Cyril fietsen namens het bestuur zaterdag
10 juni mee met de fietssponsortocht van de
Rabobank om € 200, - bij elkaar te fietsen voor de
clubkas. Dit geld gebruiken we onder andere weer
voor de buurt BBQ.
Buurt BBQ 23 september
En over de buurt BBQ
gesproken… zaterdag 23
september vieren we
burendag en organiseren
wij weer onze buurt
BBQ. Informatie volgt
later dit jaar, maar SAVE
THE DATE!

Nieuw logo
Met dank aan Zeeman Reclame Groep hebben we
als wijkvereniging een prachtig nieuw logo. We zijn
er erg blij mee en straalt echt Boatex uit!
Ondernemende meid(en) uit de Boatex hebben
hulp nodig

Wij zijn Marit Tesselaar en Fay de Koning. Beide
vijftien jaar oud en zijn leerlingen van VWO in Den
Helder. Wij gaan tijdens het evenement Sail
meevaren op een Tall Ship van Den Helder naar
Halmstad, Zweden met de organisatie Windseeker.
Wij gaan hier samenwerken met anderen, maken
hierdoor nieuwe vrienden, verbreden onze horizon
en vergroten onze persoonlijke ontwikkeling. We
komen weer thuis met meer kennis over ons zelf,
prachtige verhalen en vrienden voor het leven.
Voor deze reis moeten wij minimaal € 1.800, bij elkaar sparen. Nu denkt u misschien, dan
kunnen jullie ouders toch betalen? Maar zo werkt
het niet. Wij moeten dit bedrag zelf bij elkaar
krijgen. Dit bedrag hopen wij bij elkaar te krijgen
door het verkopen van spullen op marktplaats, het
verkopen van voorjaarsbloemen en het vinden van
sponsoren. We zijn al goed op weg, maar hebben
nog niet genoeg. Wij hopen dat u ons hiermee wil
helpen. Het maakt ons niet uit hoeveel u doneert,
want wij zijn blij met alle steun. Spullen om te
verkopen zijn ook welkom! Meer informatie kunt u
ook lezen op
https://www.doneeractie.nl/windseeker-zeilreiszweden/-1110 en als u meer informatie wilt horen
we dat heel graag. Ps. Wilt u bij de omschrijving
van uw donatie 'Sail 2017' zetten? Alvast bedankt!
Fay en Marit, Andromeda 26
Dat was het nieuws weer voor deze keer!
Groeten van het Bestuur Wijkvereniging Boatex,
Lies van der Bij-Timmering, Gré de Vries,
Cyril Kraak, Petra Bosch en Ferry Bijl

