
Nieuwsbrief  

Poll Facebook vuurwerkvrije Boatex 
December vorig jaar hebben wij een poll op 

Facebook geplaatst. De meerderheid was 

tegen. Omdat het onderwerp vuurwerk nu op 

de agenda staat van de landelijke politiek, 

hebben we besloten hier op dit moment 

verder niets mee te gaan doen. 

Activiteiten 2020 
Voor 2020 staan er weer een aantal leuke 

activiteiten op het programma. Meer 

informatie over de activiteiten vind je op onze 

website en Facebook pagina, maar noteer alle 

data vast in de agenda! 

Paasfestijn 12 april 

Zondag 12 april van 11.00 tot 12.00 uur. Kom 

allemaal met je mooist versierde fiets, step of 

skelter om 11 uur naar het Snookercentrum. 

Er is een prijs voor de mooiste versiering! De 

Paashaas haalt alle kinderen daar op en gaat 

in een stoet richting de Beleeftuin. Daar zijn 

10 gouden eieren verstopt. We veredelen de 

Beleeftuin in twee velden, 0-6 jaar en 7-12 

jaar. De winnaars krijgen nog een leuk prijsje 

en uiteraard is er voor iedereen wat lekkers! 

Voor de (groot)ouders is Bom Dia aanwezig 

met een lekker bakkie! 

 

Waterpret speelmiddag verplaatst 

De waterspeelmiddag die voor 27 juni op de 

planning stond gaat niet door. We hebben 

besloten deze activiteit een jaar te 

verplaatsen, omdat de Wijkvereniging Boatex 

in 2021 haar 20-jarig jubileum viert!  

Rommelmarkt 19 april 

Zondag 19 april vindt van 10.00 tot 13.00 uur 

de jaarlijkse rommelmarkt plaats op het rond 

het Mercuriusveld aan de Industrieweg. Een 

ieder kan daar tafels/kleden/tentjes plaatsen 

en de spullen uitstallen. Elke verkoper dient 

na afloop zijn/haar spullen weer mee te 

nemen en de straat/grasveld schoon achter te 

laten. Overgebleven koopwaar niet in de 

containers dumpen. De Kringloop/HVC zijn 

maandags weer open. Via Facebook en 

persberichten brengen we de 

straatrommelmarkt onder de aandacht en 

hopen op veel belangstelling. Maar vertel het 

ook in je omgeving! 

 

 

Jeu de boules toernooien  

met Entre Nous op 13 en 15 mei 
Woensdag 13 mei van 15.00-16.00 uur, 

ouder/opa/oma/kind toernooi met een hapje 

en drankje erbij.  

Vrijdag 15 mei voor de volwassenen om 19.00 

uur met een hapje en drankje erbij.

 

  



Hondenpoep altijd opruimen 
Overal in de gemeente Den Helder is een 

algehele opruimplicht voor hondenpoep. Er 

zijn geen ʼpoepzonesʼ  meer. Er zijn wel 

losloopzones voor honden, maar ook daar 

moet nu de poep opgeruimd worden. De 

kleine grasveldjes voor de huizen in 

Marinapark worden te veel gebruikt als 

uitlaatgebied. Als u uw hond gaat uitlaten 

moet u dus altijd iets bij u hebben om de 

hondenpoep op te ruimen. Aan de zijkant van 

een aantal ondergrondse containers zijn 

laadklepjes waar u het zakje kwijt kunt. Op de 

speelweiden in onze wijk mogen helemaal 

geen honden komen. Dit staat aangegeven 

middels verbodsbordjes. Gun onze kinderen 

schone speelplekken. 

 

Ondergrondse containers 
We horen en zien dat de nieuw geplaatste 

ondergrondse containers snel vol zijn en dat 

mensen de zakken ernaast zetten. Dit is niet 

de bedoeling. Wel is het handig om dit zo snel 

mogelijk te melden bij HVC, telefonisch of via 

de HVS app. Op elke container staat het 

nummer dat je kan bellen en het nummer van 

de container die je erbij dient te vermelden. 

Hoe meer meldingen, hoe sneller er aan 

gewerkt wordt. Bel hiervoor dus niet de 

gemeente, zij kunnen dit niet verhelpen, 

alleen HVC kan dit doen!  

Meeuwenoverlast voorkomen 
Meeuwen horen bij Den Helder, maar ze 

zorgen ook overlast. Bijvoorbeeld krijsende 

jonge meeuwen of rommel op straat door 

opengescheurde afvalzakken. Om de overlast 

te beperken is het belangrijk dat u meeuwen 

geen eten geeft. 

Wat kunt u doen tegen meeuwenoverlast? 

De meeuw is een 

beschermde vogel die u 

wel mag weren, maar 

niet verjagen. U kunt 

proberen te voorkomen 

dat ze in uw buurt 

komen of een nest 

maken.  

• Voer de meeuwen nooit, anders leren ze 
dat bij mensen eten te krijgen is. 

• Sluit uw containers goed af. 

• Gooi afval in de prullenbak en niet op 
straat. 

• Zet afvalzakken zo laat mogelijk aan de 
weg.  
 

30 km zone 
Er wordt helaas nog te vaak geconstateerd dat 

er in de wijk te hard word gereden. Het 

gesprek met Veilig Verkeer Nederland en de 

Wijkagent om te kijken wat wij kunnen doen 

om de wijk een veilige 30 km zone te laten zijn 

gaat plaatsvinden in week 10.  

 

 

 

Groeten bestuur Wijkvereniging Boatex,  

 

Ferry Bijl, Gré de Vries, Cyril Kraak,  

Ronald Touwen en Mirjam Lakeman 

www.facebook.com/BoatexDenHelder 

www.boatexdenhelder.nl 
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