BEWONERSGROEP

Nieuwsbrief

HOEKWIERDE

Vogelexcursies
Greet Boomhouwer gaat twee excursies “Vogels in de
Hoekwierde” verzorgen op 23 april en 18 juni 2011.
De excursie van 23 april start om 6 uur.

Website
Hoekwierde
online!
Speciaal voor de Hoekwierde hebben
wij een website gemaakt. Kijk op
www.hoekwierde.nl en geniet van
de wetenswaardigheden en
actualiteiten van onze wijk. Ook voor
lief en leed kunt u terecht op deze
Hoekwierde website. U heeft ook de
mogelijkheid om te reageren op de
geplaatste berichten. Dus als u iets te
vragen of te vertellen heeft meldt u
dat dan via de website. Graag horen
wij wat u van de website vindt.
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U kunt u per e-mail opgeven bij Greet: m.boomhouwer@chello.nl.
Greet Boomhouwer woont op nummer 99 en is een ervaren ornithologe.
Zij heeft de afgelopen jaren de vogelstand in het vogelbos bijgehouden.
Als u daar meer van wilt weten vraag dan aan Greet een kopie van het
jaarverslag.
Dit jaar is het voornemen van Greet om de vogelstand in heel de Hoekwierde te inventariseren. U kunt haar met haar verrekijker regelmatig een
rondje door de wijk zien maken. Voor de inventarisatie kunt u Greet helpen
om de broedgevallen in uw tuin door te geven. Weet u niet wat er daar
vliegt, vraag dan de hulp van Greet in.

Bijzondere waarnemingen in het
Hoekwierde groen

www.hoekwierde.nl

!

Takken op
de rillen in
het bos

Het is weer lente
en menigeen zal in de tuin
gaan klussen. Waar kunt u
met uw tuinafval heen?
Takken uit uw tuin mogen op
de ril in het Windbos, dat is
geen probleem. Tuinvuil is zowel op de ril als buiten de rillen
uiteraard ongewenst. Doe dat
niet en spreek elkaar daar op
aan als u het ziet gebeuren.
Eén telefoontje en de gemeente
komt uw vuil ophalen!
Op verzoek van landschapsbeheer s.v.p. géén tuinafval op
de rillen in het Vogelbos.
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In het Windbos zijn de komende weken jonge vosjes te zien.  
Een ree zal in het Windbos haar jong werpen, zoals jaarlijks gebruikelijk.
De hele winter zijn de houtsnip, goudvinken, appelvinken, sperwer en havik waargenomen.
Of de ijsvogel de winter heeft overleefd is nog onduidelijk.
Ook de groene specht heeft zich weer laten horen.
Bij Kees van Maanen van nummer 140 zat een sperwer in de tuin (zie foto).

Actualiteiten en vragen van bewoners
• Zoals u wellicht gezien hebt is er een zitbank
aan de rand van de wijk gekomen. Is één
bank voldoende of heeft iemand een idee
waar nog een bankje gewenst is?
• Wilt u actief meedoen aan een optimale
conditie van onze wijk meld u dan aan bij een
van de leden van de bewonersgroep.
• Wilt u a.u.b. de auto alleen parkeren in de
parkeervakken? Er komt een parkeerverbod
voor het parkeren buiten de vakken in de
gehele buurt.

• Heeft u nog wensen, opmerkingen of vragen
over het groot onderhoud? Wendt u dan tot
Alfred, Ton of Paul. Bij hen kunt u ook terecht
over de discussie die wij voeren met de
gemeente over het toekomstige onderhoud
van de wijk. De telefoonnummers van deze
heren kunt u vinden op de achterzijde van
deze nieuwsbrief. Via de website kunt u hen
een e-mail sturen.
Wilt u reageren op één van deze onderwerpen?
Ga naar de website www.hoekwierde.nl.

Straatvervuiling??
Nee; het goede
doel!!
Zaterdag 19 maart stond tegen de
schuur van nummer 29 een groot
aantal dozen; een stokoude naaimachine en nog wat losse spullen.

Hoekwierde schoon, heel en veilig
Op 3 juli 2010 hebben bewoners uit de buurt met elkaar de Hoekwierde geschouwd.
Een flinke lijst met opmerkingen over heel, schoon en veilig was het resultaat. Veel
van de constateringen en wensen zijn daadkrachtig door de gemeente opgepakt.
Ton en Paul zijn zondag 20 maart met de lijst
van vorig jaar de buurt doorgelopen. Zij bespreken de resterende wensen met Sebastiaan.
Via de website houden wij u op de hoogte.
Het groot onderhoudsfront is uit onze wijk.

De afrondende werkzaamheden vinden nu
plaats. Bomen en struiken zijn en worden
geplant. Er wordt een nieuw hek rond de volkstuinen geplaatst en er komt een trap de dijk op.

Dynamiek in het groen
Het zijn hulpgoederen die door Simon
de Birk met regelmaat worden verstuurd
naar Nema Kunku; een dorp in Gambia.
Simon is sinds 2003 de trekker van een
aantal kleinschalige projecten die in het
dorp zijn opgezet. Zo ondersteunt hij onder meer een voetbalclub en een voetbalschool. Deze zending, zo laat Simon weten, bevat voornamelijk kinderkleding en
daarnaast het nodige computermateriaal
voor het realiseren van een internetcafé.
Van diverse buurtbewoners die al langer
op de hoogte zijn van Simons activiteiten
werden ook de nodige spullen ontvangen. Over zes weken arriveert de zending
in Nema Kunku. Via een inmiddels goed
opgebouwd netwerk is er zekerheid dat
de spullen terecht komen bij de juiste
personen. Zelf heeft Simon in 2008 en
2010 het dorp bezocht en gezien dat
de ondersteuning, hoe kleinschalig ook,
daadwerkelijk een bijdrage levert aan de
verbetering van de leefomstandigheden.

Bewonersgroep
Hoekwierde
• Alfred Kok
Hoekwierde 49, tel.: 5316692
contactpersoon Hw 1 t/m 50,
centraal grasveld en
(gemeentelijke) wijkschouw
• Nienke Groen
Hoekwierde 62, tel.: 0651235097
contactpersoon Centraal
wonen en Vogelbos
• Ton Huijzer
Hoekwierde 51, tel.: 5386649
contactpersoon Hw 51 t/m 92
(m.u.v. centraal wonen)
• Kees van Maanen
Hoekwierde 140, tel.: 5312923
contactpersoon Hw 93 t/m
142 (voorzitter bewonersvereniging Uithoek)
• Paul Weber
Hoekwierde 57, tel.: 5314557
contactpersoon Windbos
• Decia Wijbrandts
Hoekwierde 27, tel.: 5373061
contactpersoon speelvoorzieningen
jeugd, nieuwsbrief en website

www.hoekwierde.nl

Groen heeft in onze wijk een bijzondere betekenis waar wij graag ons beste beentje
voor inzetten.
Landschapsbeheer Flevoland coördineert de
herinrichting en het beheer van het Vogelbos.
Het nieuwe insektenhotel haalde recent de

Almeerse media. Wilt u meehelpen dan kan dat
op elke tweede zaterdagochtend van de maand,
van 9.30-12.30 uur.

Ook is er deze winter door gemeente en tientallen bewoners van de Hoekwierde en de Velden
hard gewerkt in het Windbos. De gemeente
heeft zand gestort op de paden in het kleigedeelte van het bos en een zitbank nabij het

kruispunt van de fietspaden geplaatst. Daar
wordt stevig op gezeten! De bewoners hebben
met het bijbehorende plezier gedund, gerild, geknipt, gezaagd, gezaaid, ontbraamd en geplant.

Twee nieuwe paden zijn gemaakt en er zijn
tientallen nestkasten met hulp van cliffhanger
Onno opgehangen.
De randvoorwaarden voor nog meer plezier en
leven in het bos zijn gecreëerd. Laat de lente en
zomer maar komen.
Wilt u actuele informatie over de ontwikkelingen in en van het bos ontvangen meldt u dan
aan bij Paul Weber: weberlaurent@kpnmail.nl.

