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Paasfestijn Boatex 31 maart 

 
Wij organiseren voor alle kinderen die in de 
Boatex wonen weer het Paasfestijn! Ook alle 
opa's en oma's, tantes en ooms die in Boatex 
wonen, jullie kleinkinderen/nichtjes/neefjes 
zijn van harte welkom! Zeg het voort! We 
beginnen om half 11 met het zoeken van de 
verstopte paaseieren.... en daarna gaan we 
allemaal leuke spelletjes doen. Deelname is 
gratis. Aanmelden? Dat kan door te mailen 
naar secretaris@boatex.info. Graag aangeven 
hoeveel kinderen en welke leeftijd. Let op: 
aanmelden tot en met woensdag 23 maart 
i.v.m. inkoop! Tot 31 maart? 
 
Gemeente kiest idee Beleeftuin Pluto!  

 
Vorig jaar juli loofde de Gemeente een 
prijsvraag uit voor een toekomstbestendig 
idee van € 5.000, -. Zeven enthousiaste 
buurtbewoners zijn creatief aan de slag 
gegaan met hun idee: Beleeftuin Pluto. Ze 
willen de inmiddels verouderde speeltuin 
Pluto omvormen tot een toekomstbestendige, 
moderne en avontuurlijke speel- en 
ontmoetingsplek. Waar jong(eren) en oud(ers) 

samenkomen en de wijkvereniging activiteiten 
organiseert. De gemeente was onder de 
indruk waren van de presentatie en de steun 
van ruim 50 families! En het idee won de prijs!  

Update Beleeftuin Pluto 
Inmiddels zijn de buurtbewoners voortvarend 
aan de slag gegaan met de plannen. Er zijn 
drie partijen geselecteerd die een ontwerp 
gaan maken. Tijdens het Paasfestijn worden 
deze ontwerpen getoond en ook op Facebook 
houden we jullie op de hoogte. Er is een 
totaalbedrag nodig van € 75.000, - om de 
speeltuin volledig te renoveren. Dit bedrag 
moet via acties, sponsoring, fondsen en 
crowdfunding bij elkaar gehaald worden. De 
eerste € 5.000, - van de prijsvraag is binnen, 
nu de rest nog. De komende maanden gaan 
jullie meer van de buurtbewoners horen en 
zien. Want zij doen er alles aan om het 
geldbedrag bij elkaar te krijgen.  

Rabobank Clubkas Campagne < help ons! 

 
Uw stem is geld waard! We hebben ons 
opgegeven voor de Rabobank Clubkas 
Campagne, een nieuwe sponsoractie van de 
Rabobank. Er zit € 200.000 in de pot die 
evenredig wordt verdeeld over het aantal 
stemmen dat verenigingen die meedoen 
krijgen. Hier kunnen we dus een leuk 
geldbedrag bij elkaar verdienen die ten gunste 
komt aan de Beleeftuin Pluto. We kunnen uw 
hulp hierbij heel goed gebruiken! Bent u lid 
van de Rabobank? Dan mag u tussen 8 en 28 
mei stemmen op verenigingen en stichtingen  
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die zich hebben aangemeld. Ons dus!  Bent 
u klant, maar nog geen lid. Help ons en wordt 
voor 10 april lid van de Rabobank. Dit kan via 
de app, website, te bellen of langs te gaan bij 
de Rabobank. U ontvangt dan eind april een 
unieke code waarmee u kunt stemmen en ons 
weer verder kan helpen om geld in te zamelen 
voor de Beleeftuin Pluto. Helpt u mee? 

Straatrommelmarkt Boatex 22 april 
Zondag 22 april houden we een 
buurtrommelmarkt in onze wijk vanaf 11 uur 
tot 15 uur. Zoek een goede plek op ergens in 
jouw buurt. De parkeerplaatsen van de torens 
zijn ook beschikbar, mocht je geen goede plek 
in je buurt hebben. Het wijkbestuur zorgt dat 
het Café Bom Dia ook in de buurt staat om 
een heerlijk warm kopje koffie te schenken. 
In de maand april leest u meer hierover via 
onze Facebookpagina en de website. We 
hopen dat er veel mensen op af komen! 
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je 
terecht bij Ans Post, ansenluuk@quicknet.nl. 

Heeft u wel 
spullen maar zelf 
geen zin om te 
zitten? Dan kunt 
u uw spullen 
doneren aan de 
buurtbewoners 

van Beleeftuin Pluto. Alles wat zij verkopen 
komt ten goede aan de speeltuin. Ook staan 
de kinderen met (zelfgemaakt) eten en 
drinken in de wijk die zij verkopen voor de 
Beleeftuin. Vindt u het ook leuk om wat 
lekkers te maken dat zij mogen verkopen? 
Laat het weten via secretaris@boatex.info.  
 
Papiercontainer 
De papiercontainer 
bevindt zich in Marinapark 
(ongeveer ter hoogte van 
de brievenbus, achter het 
Penhuisje). Het is een 
kleine moeite om papier 
en karton hierin te 
werpen. Kartonnen dozen horen niet bij en 
 in de ondergrondse containers. Laten we 
meehelpen aan een duurzame wereld! 

 
Honden en overlast 
In de Boatex zijn een aantal plekken waar 
geen honden mogen komen, namelijk de 
speelplekken in onze wijk. De verbodsbordjes 
geven dit ook duidelijk aan. De stroken langs 
het water op de Industrieweg zijn toegankelijk 
voor honden en daar is geen opruimplicht.  
Op de grasperkjes bij de appartementen 
Marinapark (langs de Industrieweg) is veel 
overlast van hondenpoep. Dit zijn  geen 
verboden gebieden, maar er is wel een 
aanlijn- en opruimplicht. Het wordt door de 
bewoners zeer op prijs gesteld als dit wordt 
nageleefd. Niet opgeruimde hondenpoep 
levert stank op! In nabijheid van deze 
appartementen zijn voldoende  ondergrondse 
containers om gevulde zakjes in te werpen. 
Houd rekening met uw medebewoners.  
Info over uitlaatgebieden: 
http://denhelder.smartmap.nl  
 
Ondergrondse containers 
Deze containers zijn voor bewoners die niet in 
het bezit zijn van grijze/groene/blauwe 
containers. Het is niet de bedoeling dat afval 
naast de containers wordt gezet. Voor groot 
afval gelden andere regels. Zie hiervoor de site 
van www.hvcgroep.nl. Het afvalbrengstation is 
op de Schootenweg 1. De openingstijden zijn: 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 16.00 uur en 
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur. Hier kunt u 
alles kwijt wat niet in de ondergrondse 
container hoort of past. Bij Rataplan kunt u 
alles kwijt wat nog bruikbaar is. Adres: 
Nijverheidsweg (naast het afvalbrengstation).  
Werk mee aan een schone wijk! 
 
Save the Date!  
Boatex burendag BBQ op 23 september  
Het duurt nog even maar zet het vast in de 
agenda. Vorig jaar was een super gezellige 
burendag. En dat willen we dit jaar natuurlijk 
graag evenaren!   

Dat was het nieuws weer voor deze keer! 
Groet het Bestuur Wijkvereniging Boatex,  
Lies van der Bij-Timmering, Gré de Vries,  
Cyril Kraak en Ferry Bijl 
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