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Herfst in de Oranjebuurt.
Het is herfst, de bomen in de wijk zijn prachtig gekleurd en verliezen langzamerhand hun blad met de
herfstwinden en de regen. Tijd voor de najaarsberichten! Helaas heeft het Coronavirus ons leven nog
steeds in de greep maar het leven gaat ook gewoon door en er gaan gelukkig ook nog veel activiteiten
door. Daarom weer allerlei nieuws en wetenswaardigheden uit de buurt die voor u belangrijk zijn. We
praten u graag bij over de herinrichting, over de fietsstraat, over de AED, over de groenactiviteiten en
nog veel meer.
Tevens leest u een vooruitblik op activiteiten die op het programma staan in 2021/2022.
We hebben dit jaar ook weer nieuwe buurtbewoners mogen verwelkomen in onze buurt. Voor alle
nieuwe buurtbewoners is er een oranje wimpel beschikbaar als welkomstgeschenk. Mocht u er nog
geen gekregen hebben, meld dit dan s.v.p. via info@oranjebuurtbunnik.nl, dan zorgen wij dat u er snel
een krijgt. En beter nog: WORD LID! Dat is de beste manier om in uw nieuwe woonomgeving mensen
te leren kennen.
Hebt u een vraag, opmerking of uitnodiging voor een evenement dat interessant is of kan zijn voor
andere bewoners van de Oranjebuurt, dan kunt u uw bericht laten plaatsen op de website van de
buurt: www.oranjebuurtbunnik.nl. Stuur dan uw bericht naar info@oranjebuurtbunnik.nl
Namens het bestuur wens ik u vooral een gezond najaar en een goede winter toe.
Ciska Pittie – voorzitter
In memoriam Wim Linssen, erelid.
Helaas is deze zomer ons erelid de heer Wim Linssen overleden. Wij herinneren Wim als een bevlogen
voorvechter van een veiligere Julianalaan en als trouw kascommissielid van onze belangenvereniging
De Oranjebuurt e.o.
Wij wensen zijn vrouw Sieta veel sterkte toe! Bestuur van Belangenvereniging De Oranjebuurt e.o.

Buurtfeest september 2022! Oproep
Het is alweer 2 jaar geleden dat we (pre-corona) een geweldig buurtfeest hadden op de Rijnzichtlaan.
Is het niet Rijnzichtlaan? En dat willen we weer heel graag organiseren begin september 2022. Maar
dat kan niet zonder de hulp van een feestcommissie. Wie o wie wil dit organiseren? De informatie en
het draaiboek liggen klaar, het is gezellig om te doen en de beloning in de vorm van veel gezelligheid
is groot! Nu alleen nog enthousiastelingen die het willen oppakken. Je kunt je aanmelden via
info@oranjebuurtbunnik.nl

Bestuursleden gezocht.
Op 8 september jl. hadden we een goed bezochte Algemene Ledenvergadering. Daar is een oproep
gedaan om je te melden als je je wil inzetten voor onze buurt. Wij zoeken dringend nieuwe
bestuursleden. Drie zittende leden zijn volgens de statuten al te lang bestuurslid. Het is tijd voor
vernieuwing. En het is vooral ook een leuke manier om je buurtgenoten te leren kennen en iets te
betekenen voor je directe woonomgeving. Dus meld je aan! info@oranjebuurtbunnik.nl

Vacature: Websitebeheerder (vrijwillig) voor onze site www.oranjebuurtbunnik.nl
Heb je belangstelling voor sociale media en ben je handig in het onderhouden, beheren en bijhouden
van websitecontent? Dan is hier je kans. Graag komen we in contact met jou als jij dit kunt en ook
ideeën hebt over vernieuwing van onze bestaande site! Je mag het wat ons betreft ook als
maatschappelijke stage doen voor school, maar we willen wel graag dat je
Reacties? Mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl (Wilma Troost)
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daarna ook blijft ☺. Je zult er gemiddeld 1 a 2 uur per maand mee bezig zijn. Voor informatie kun je
contact opnemen met Mart Zijlstra via een berichtje naar info@oranjebuurtbunnik.nl

Voortgang herinrichting. Hoe ziet de Oranjebuurt er over een paar jaar uit?
Waarschijnlijk is het u niet ontgaan, de Oranjebuurt gaat over een paar jaar flink op de schop. De
gemeente gaat de verouderde riolering vervangen en maakt gebruik van die mogelijkheid om de
inrichting van de Oranjebuurt te verbeteren. Ze maken de plannen voor de herinrichting niet alleen,
maar als wijk worden we daarbij betrokken. Heel goed, want wij kennen de wijk natuurlijk het beste en
we moeten er de komende jaren zelf in wonen.
Op de informatieavond van afgelopen 4 oktober hadden alle bewoners van de Oranjebuurt de
gelegenheid om het schetsontwerp van de herinrichting te bekijken. Het schetsontwerp geeft al een
hele goede indruk van de plannen, maar moet nog wel op details verder uitgewerkt worden. In de
Barbarakerk werd het schetsontwerp aan de bewoners gepresenteerd. Tijdens deze avond heeft de
gemeente ook al voorbeelden van stenen laten zien die gebruikt gaan worden voor de toekomstige
bestrating en kaarten gepresenteerd waar welke bomen gaan komen. Mocht u niet in de gelegenheid
geweest zijn om deze plannen te bekijken, of deze plannen nog een keertje rustig te bekijken, dan kunt
u deze vinden op https://www.bunnik.nl/oranjebuurt. Hier zijn ook de veel gestelde vragen door de
gemeente beantwoord middels een Q&A.
De meeste leden van de Werkgroep Herinrichting zijn ook aanwezig geweest bij de presentatie van de
plannen in de Barbarakerk op 4 oktober jl. De werkgroep is opgericht op initiatief van de wijkvereniging
om proactief met de gemeente mee te denken (zie ook https://oranjebuurtbunnik.nl/herinrichting). Onze
indruk is dat veel bewoners gebruik gemaakt hebben van deze gelegenheid om de plannen te komen
bekijken en met elkaar en met vertegenwoordigers van de gemeente hierover in gesprek te gaan. We
hebben verschillende signalen opgevangen en (nogmaals) bij de gemeente onder de aandacht
gebracht. We hebben aandacht gevraagd voor veel punten, hier een paar voorbeelden:
- Het afsluiten van de Beatrixstraat aan de westkant van de Julianalaan kan een verbetering op
leveren voor de verkeersveiligheid in de wijk en op de Julianalaan.
- De aansluiting van de Burg. Weijerstraat op de Dorpstraat is een aandachtspunt om de markt
voor voetgangers uit de hele wijk goed bereikbaar te houden.
- Er worden maar weinig parkeerplaatsen gerealiseerd in de Emmastraat wat tot problemen kan
leiden.
- Inritten van mensen die geen auto (meer) gebruiken lijken volgens de tekening opgeheven te
worden. Wij hebben de gemeente gevraagd om de betreffende buurtbewoners hierover te
informeren.
Daarnaast zien we dat de plannen voor de herinrichting ook veel mooie punten in zich heeft. De
nieuwe materialen die gebruikt gaan worden voor de bestrating geven straks een veel mooiere
uitstraling dan de huidige grauwe en grijze bestrating. Daarbij kan een duidelijk verschil tussen de
bestrating van de rijbaan en de stoep bijdragen aan de veiligheid in de wijk. Het bomenplan ziet er heel
doordacht uit, met bomen die in alle seizoenen aantrekkelijk zijn voor insecten en vogels.
Het duurt waarschijnlijk nog een tijd voordat de plannen ook echt uitgevoerd gaan worden. Als
werkgroep zullen we ontwikkeling van plannen goed blijven volgen en onze mening met de gemeente
blijven delen.
Als u ons iets mee wilt geven zijn we te bereiken via werkgroepherinrichting@gmail.com.
Werkgroep herinrichting Oranjebuurt
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De Fietsstraat langs de Traverse
De gemeente Bunnik heeft subsidie gekregen van de Provincie om mee te doen aan een
fietsroutenetwerk dat loopt van Veenendaal naar de Uithof. Natuurlijk zijn we blij met een centralere
plaats van de fiets in het kader van duurzaamheid. Echter de route loopt langs een deel van de
Oranjebuurt witregel?(vanaf houthandel Van Dam tot aan de Smalleweg) wordt door veel soorten
verkeersdeelnemers (schoolgaande kinderen, bakfietsen, doorgaande pedelecs, bezorgdiensten,
auto’s, ouderen met rollators etc.) voor uiteenlopende en soms met elkaar strijdige doeleinden benut.
Ook bevat deze route meerdere knelpunten die onveilige situaties veroorzaken. Samen met de andere
drie wijkverenigingen maken we ons sterk om de plannen voor een doorfietsroute langs de Traverse
kritisch te volgen en daar waar mogelijk positief te beïnvloeden t.b.v. de verkeersveiligheid. Als u
hierover meer informatie wenst, schrijf dan naar info@oranjebuurtbunnik.nl.

JAARKALENDER BELANGENVERENIGING DE ORANJEBUURT E.O.
Gezellig in het groen, zo. 14 of za. 20 november 14u.
Net als in het voorjaar organiseert de groengroep Oranjebuurt twee klusmiddagen vlak achter elkaar.
Zo kunnen we de klussen wat spreiden en blijft het voor iedereen leuk: zondag 14 november en
zaterdag 20 november van 14 tot 16u. Kom op de dag die je het beste uitkomt. Of op allebei ;-)
Wat gaan we doen?
- Het najaarsonderhoud: snoeien, vegen, wieden, dahliaknollen uitgraven.
- Met wilgentenen het wilgenhuisje bijwerken en de composthoop onderhouden.
- Mogelijk krijgen we van de gemeente planten en bloembollen om te planten.
- Mogelijk maken we een omheining rond de Emmatuin.
Wij zorgen voor koffie, thee en iets lekkers. Ook is er een verrassing voor de kinderen.
Wees welkom met je eigen tuingereedschap. Schrijf hier ook even je naam op om te zorgen dat je met
je eigen gereedschap weer naar huis gaat. Je hoeft je niet aan te melden.
Oproep
We zoeken een vormgever. Op de zijkant van de Irenezaal hangt een grote oranje sticker met daarop
de instructie voor een spel. Deze sticker is helemaal versleten, we willen het dus graag vervangen.
Helaas zijn de oorspronkelijke bestanden voor vormgeving niet meer te vinden.
Is er iemand in de Oranjebuurt die iets dergelijks wil vormgeven?
Plannen voor 2022
In het voorjaar willen we een knutselmiddag organiseren om samen met de kinderen uit de buurt de
kleine bijenhotels die aan onderhoud toe zijn weer bewoonbaar te maken.
Ook hebben we het plan om een regenton bij de Irenezaal te zetten zodat we in de zomer regenwater
kunnen gebruiken om de dorst van de planten te lessen. Verder willen we meer eetbare planten in het
perkje schuin voor de Irenezaal (laten) zetten.
Heb je zin om mee te denken met onze plannen? Of wil je niet denken maar gewoon lekker aan de
slag? Wees welkom!
Contactpersoon van de groengroep is: Cerian van Gestel, Rijnzichtlaan 22, cerianvg@gmail.com.
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AED in Coronatijd
Het is eind zomer toch weer gelukt om re-animatietrainingen te verzorgen! Gezellig en leerzaam. Er
werd met coronaproof oefenpoppen voor iedere deelnemer apart geoefend en dat ging prima. Over
een half jaar is er weer een cursus voor beginners en een opfriscursus. Om het aantal
burgerhulpverleners op peil te houden is nieuwe instroom welkom. Dus, meld je aan, je redt er levens
mee!
Voor meer informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot: AED-coördinator Oranjebuurt Leonard
Baart de la Faille, Koning Willem III-straat 11. aed.oranjebuurtbunnik@gmail.com
https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/de-stappen-bij-een-reanimatie/

Bridgedrive: verschoven naar voorjaar 2022
Bridgen is een leuke manier om buurtgenoten te ontmoeten. Daarom wordt er normaalgesproken twee
keer per jaar een bridgedrive in onze buurt georganiseerd. Echter dit najaar is er vanwege het
coronavirus geen bridgedrive. De volgende zal hopelijk weer in het voorjaar georganiseerd worden. Wij
nemen dit uiteraard weer mee in de voorjaarsberichten.
Contactpersonen: Lennart de Vos (030-2640226) en Wil Klaassen (030-6570852)

VOORAANKONDIGING: Algemene Ledenvergadering: woensdag 30 maart 2022 om
20.00 uur
U bent van harte uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze
belangenvereniging op woensdag 30 maart 2022 om 20.00 uur (zaal open om19.30 uur). Deze vindt
hopelijk weer plaats in De Witte Huisjes te Bunnik. Voor leden en niet-leden. In verband met de
maatregelen vanwege het coronavirus kan het zijn dat de locatie verplaatst wordt. De ALV van maart
2021 werd noodgedwongen verplaats naar 8 september en vond plaats bij Bunnik ‘73. Hou dus de
berichtgeving over de ALV in de voorjaarsberichten en op onze website in de gaten.
Naast het algemene huishoudelijke deel van de vergadering zal er weer een actueel onderwerp op de
agenda staan: De voortgang van de herinrichting in de Oranjebuurt zal zeker aan de orde komen. We
zullen de projectleider en de buurtregisseur van de gemeente uitnodigen om hier iets over te komen
vertellen. In het buurtbericht van het voorjaar 2022 informeren we u hier verder over en nemen wij de
agenda en het thema van de jaarvergadering op.

Deelauto Oranjebuurt
In Bunnik staan nu al acht deelauto’s van mywheels.nl ter beschikking van wie af en toe een (extra)
auto wil gebruiken. Daarmee is Bunnik de gemeente met de beste bezetting per inwoner aan
deelauto’s van deze firma. Ook in de Oranjebuurt staat er een; in de buurt van de Rijnzichtlaan 22
staat een Citroën C1 ter beschikking.
Interesse? Kijk op www.mywheels.nl

E-mailadres doorgeven
Al vaker is de vraag gesteld aan het bestuur of er een lijst is met e-mailadressen van leden. Dit i.v.m.
mededelingen vanuit de vereniging (werkgroepen, bestuur). Wij zijn hier altijd terughoudend in geweest
vanwege de privacy. Toch heeft het grote voordelen als we leden op deze manier snel kunnen
informeren over actuele kwesties. Als u lid bent van de vereniging en nog geen e-mailadres heeft
doorgegeven en dit wel zou willen, geef dit dan svp door via info@oranjebuurtbunnik.nl.
Het spreekt voor zich dat dit alleen voor intern gebruik is binnen de vereniging.
Reacties? Mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl (Wilma Troost)
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Word lid! Dit is uw voordeel.
Onze vereniging heeft een collectief contract met Installatiebedrijf Heuvelland, hetgeen de
leden een korting oplevert van €11,- per keer; dat is al meer dan de jaarcontributie van €10,-

•

Onderhoud, aanleg en reparatie CV
• Loodgieterswerkzaamheden
• Onderhoudsabonnementen

TEL. 0343 - 421 066
www.cv-ketel.info

Waarom wachten met lid worden?
Via het formulier op de achterzijde kunt u zich opgeven als lid voor de vereniging
(inleveren bij penningmeester Henk den Besten (Prins Bernhardstraat 21).
Dat kan natuurlijk ook op onze website www.oranjebuurtbunnik.nl.

Reacties? Mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl (Wilma Troost)
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Aanmelding lidmaatschap voor: De Belangenvereniging Oranjebuurt e.o.
(invullen in hoofdletters)

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van De Belangenvereniging Oranjebuurt
m.i.v. januari . . . . . . . (kies jaar). Huidige jaarcontributie bedraagt € 10,Als deelnemer collectief onderhoud CV-contract door de Fa. Heuvelland te Leersum.
Als deelnemer collectief schoorsteenvegen door de Fa. ALTOR te Schalkwijk.
De werkzaamheden worden jaarlijks vanaf maart op afspraak verricht.
Naam en
voorletters:

.............................................

Geslacht:

M/V

Adres:

..............................................

Postcode:

3981 . . . .

Plaats:

..............................................

Telefoonnr:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(zoals u door de vereniging wenst te worden aangeschreven)

Banknr.
IBAN:
Machtiging automatische incasso
In plaats van betalen door middel van de acceptgiro of eigen
overschrijving kunt u toestemming geven om de betaling
automatisch van uw bankrekening af te boeken. Dit doet u
met de machtiging die u hiernaast aantreft. Deze levert u in
bij de penningmeester van de Belangenvereniging
Oranjebuurt, op adres: Pr. Bernhardstraat 21 (Bunnik)

Ondergetekende verleent hierbij tevens tot
wederopzegging machtiging aan:
De Belangenvereniging Oranjebuurt e.o.
om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening
bedragen af te schrijven wegens contributie gedurende het
lidmaatschap van de vereniging.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals
terug laten boeken via uw bank, m.b.v. internet bankieren of op dit formulier beschreven.
via de klantenservice van betreffende bank.
Natuurlijk kunt u te allen tijde uw machtiging weer
intrekken. Sommige banken hebben hier een officieel
Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
intrekkingsformulier voor. Maar het is eenvoudiger om dit
met een bericht aan de penningmeester van de
Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belangenvereniging Oranjebuurt te doen.

Inleveren bij Henk den Besten (penningmeester), Prins Bernhardstraat 21 of via website
www.oranjebuurtbunnik.nl
Reacties? Mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl (Wilma Troost)
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