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De Oranjebuurt in coronatijd 
 
Het is herfst en dus weer tijd voor de najaarsberichten in de Oranjebuurt. Het is een in alle opzichten 
andere herfst dan normaal. Ook in de Oranjebuurt merken we de gevolgen van de coronacrisis zowel 
in de persoonlijke levenssfeer als in de openbare ruimte. We hopen dat u gevrijwaard bent en blijft van 
het coronavirus. En als u ziek bent (geworden), dan wensen we u uiteraard een voorspoedig herstel 
toe.  
Helaas zijn er ook veel beperkingen in de verenigingsactiviteiten. Wij merken het bijvoorbeeld aan de 
afgelasting van de optocht voor st. Maarten, het opschorten van de Bridgedrive en de AED nascholing 
die niet door kan gaan. Maar ook de werkzaamheden aan het leidingennet lopen vertraging op en 
zorgen voor ongemak in de buurt. 
Gelukkig wonen we in een mooie groene omgeving en is het wel nog steeds mogelijk om tijdens het 
thuiswerken of gewoon zomaar een luchtje te scheppen buiten. 
 
In deze berichten stellen we u verder graag op de hoogte van actuele zaken die in de wijk spelen. 
Tevens leest u een vooruitblik op activiteiten die op het programma staan in 2020/2021.  
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. 
Hebt u een vraag, opmerking of uitnodiging voor een evenement dat interessant is of kan zijn voor  
andere bewoners van de Oranjebuurt. U kunt 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 
 

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  
daarna ook blijft ☺. Je zult er gemiddeld 1 a 2 uur per maand mee bezig zijn. Voor informatie kun je 
contact opnemen met Rick Verschure (secretaris) via een berichtje naar info@oranjebuurtbunnik.nl 
 

Hoe staat het met de vervanging leidingen en riolering en herinrichting? Extra hobbel! 
Dit jaar is in de Oranjebuurt begonnen met de vervanging van de gas- en waterleidingen. Hiervoor zijn 
stoepen en straten open gemaakt en weer (provisorisch) dichtgegooid met het oog op de geplande 
herinrichting bij de vervanging van de riolering later. Een en ander heeft vanwege de coronacrisis 
vertraging opgelopen. Dat betekent dat de vervanging van de riolering/herinrichting, die gepland stond 
in 2021 ook verder naar achteren schuift. De gemeentelijke startnotitie voor het project ‘vervanging van 
de riolering en de herinrichting van de Oranjebuurt’ is nog steeds niet behandeld in de gemeenteraad. 
Door de coronacrisis lijkt er nu zelfs ook nog een extra hobbel in dit traject te zijn gekomen. Want bij de  
begrotingsbehandeling in de gemeenteraad zal er ook opnieuw kritisch gekeken gaan worden naar het 
beschikbare budget. Reden waarom Maarten Dorst en Ciska Pittie op 15 oktober jl.  
naar het gemeentehuis zijn gegaan om in te spreken tijdens het Open Huis waarbij de begroting op de 
agenda stond. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze stem te laten horen bij het 
agendapunt Programmabegroting. Kern van ons betoog is: “De actualiteit van de coronacrisis mag er 
niet toe leiden dat er een versoberd ontwerp komt te liggen voor de herinrichting van de Oranjebuurt  
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dat bepalend gaat worden voor de komende 30 jaar. We krijgen maar één keer de kans om  de  
buurt toekomstbestendig en veiliger te maken en die kans is er nu! We verzoeken de 
gemeenteraad dan ook met klem om de gevraagde extra investering in een duurzaam ontwerp en 
integrale aanpak van de herinrichtingswerkzaamheden in de Oranjebuurt te honoreren. Deze 
investering kan over een langere termijn uitgesmeerd worden en zal zorgen voor minder 
onderhoudskosten, een veilige buurt en duurzaam groen. De bewoners van de Oranjebuurt zullen blij 
zijn met een mooie openbare ruimte die gaat voldoen aan de veiligheids-, kwaliteits- en 
duurzaamheidseisen van deze tijd”. Wil je het hele betoog lezen, kijk op www.oranjebuurtbunnik.nl 
 
Op 5 november aanstaande staat de besluitvorming rondom de programma-begroting op de agenda 
van de gemeenteraad. U kunt dit tussen 19.30 en 21.00 uur volgen via de website van de gemeente 
Bunnik. https://www.bunnik.nl/bestuur-en-organisatie/vergaderingen-gemeenteraad-live-volgen 

Uiteraard volgt de werkgroep herinrichting en het bestuur de ontwikkelingen bij de gemeente op de 
voet en zal via de website het actuele nieuws met u delen. Voor vragen en informatie kunt u contact 
opnemen met Joris van Berkel (secretaris werkgroep): werkgroepherinrichting@gmail.com)   

 

JAARKALENDER  BELANGENVERENIGING DE ORANJEBUURT E.O. 
 
11 november Sint Maartenviering dit jaar helemaal anders! 
De Barbarakerk organiseert traditiegetrouw activiteiten rondom st. 
Maarten. Maar dit jaar is alles anders vanwege de coronacrisis. Geen 
optochten, maar wel een alternatief om thuis of op school te vieren.  
Op 6, 9, en 11 november biedt de Barbarakerk een Sint 

Maartensjournaal aan. “Het eeuwenoude verhaal over delen en oog 

hebben voor een ander in nood willen we zo bij de kinderen brengen. 

We vertellen het verhaal, leren de liedjes en iedere aflevering heeft 

ook een opdracht om samen met de kinderen stil te staan bij wat 

delen inhoudt”. 

Het journaal is te volgen via het facebook account 

(https://www.facebook.com/parochiepj23) 

 en het youtube kanaal (https://www.youtube.com/c/RKparochiepausJohannesXXIII/featured). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pastoraal werkster Meike Hettinga: 

m.hettinga@2parochies.nl 

Een buurt voor bijen, vlinders en vogels 
Als wijkbewoners beheren we samen het groen op het Ireneplein. We nemen daarbij ook steeds het 
onderhoud van het tuintje aan de Emmastraat mee.  
In de eerste plaats is het Ireneplein bedoeld als een plek waar kinderen kunnen spelen en iedereen fijn 
buiten kan zijn. Waar het kan willen we het natuurlijker en duurzamer maken. Het bijenhotel en een 
composthoop zijn recente voorbeelden. Ook werken we stap voor stap aan het introduceren van meer 
bloeiende planten.  
Op de volgende pagina leest u alles over onze plannen. 
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Plannen Groengroep 
Wat willen we de komende tijd doen? We hebben volop plannen, dit zijn de belangrijkste: 
 

• Bij de ingang van het Ireneplein aan de Bernardstraatzijde is een hoekje met tegels dat vreemd 
inspringt ten opzichte van het plein. Een gedeelte van dit hoekje wordt bij het Ireneplein 
getrokken door het te beplanten. 

• De iep schuin voor de Irenezaal is dood. Deze wordt in de winter door de gemeente verwijderd. 
Het plan is om de hele plantenbak waar de iep in staat aan te pakken, want deze ziet er 
rommelig en ongezellig uit. Alles wat er nu aan beplanting staat gaat weg. In de plaats komt 
eetbaar groen: denk aan een halfhoge appel en kers, verder wat struiken zoals kruisbes en wat 
kruiden. 

• De Emmatuin was de afgelopen tijd niet goed bereikbaar. Deze gaan we weer bijwerken 
wanneer het bouwmateriaal dat er nu ligt weg is. Met het oog op de aankomende herinrichting 
zullen zijn we voorlopig terughoudend met het plaatsen van nieuwe planten. 

• Ook met onze wens om bomen op de middenberm van de Rijnzichtlaan te herplanten wachten 
we tot na de herinrichting van de buurt. 

De plannen voor het groen maken we met een ‘kerngroep’ in overleg met de gemeente. Wil je ook 
meebepalen hoe ons groen er uit ziet, dan kun je lid worden van de kerngroep. Je bent zeer welkom! 
 
De volgende klusdag op het Ireneplein is op zaterdag 21 november, vanaf 14:00u 
Wij zorgen voor planten, compost en versnaperingen.  
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. Vanzelfsprekend zorgen we 
dat we Coronaveilig werken. 
 
Meer weten over de groene activiteiten in de Oranjebuurt of aanmelden als kerngroeplid? 
Contactpersoon van de groengroep: Cerian van Gestel, Rijnzichtlaan 22, cerianvg@gmail.com. 
 
Wat gebeurt er na het rooien van bomen? 
Als er bomen gerooid worden in de wijk is de vanzelfsprekende vraag altijd: Wat komt ervoor in de 
plaats? Judith van Putten (Gem. Bunnik, beheerder groen en spelen) geeft aan dat met het herplanten 
van bomen (voor elke gerooide boom wordt immers door de gemeente altijd een nieuwe boom geplant) 
nu gewacht wordt tot na het vervangen van de gas-en waterleidingen en de riolering in de wijk. Zie ook 
bovenstaand item hierover van de werkgroep herinrichting. Heeft u vragen, opmerkingen of reacties 
hieromtrent, stuur dan een bericht naar: info@oranjebuurtbunnik.nl 
 
AED in Coronatijd 
Vanwege de Corona maatregelen heeft Hartslagnu.nl het reanimatieprotocol aangepast. Belangrijkste 
is nu dat er geen beademing meer wordt gedaan (tenzij je persoonlijke reden hebt dit wel te doen 
uiteraard). Ook kunnen we voorlopig geen nascholing organiseren. Dat is jammer, bij de vorige 
nascholing, ongeveer een week voor de lockdown (!) was iedereen erg blij alles nog eens te kunnen 
doornemen. Men ging met hernieuwd vertrouwen naar huis. Wat je nu kunt doen, is nog eens voor je 
zelf de procedure op een rijtje zetten en visualiseren. Kijk op: 
https://hartslagnu.nl/burgerhulpverlening/de-stappen-bij-een-reanimatie/ 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: AED-coördinator Oranjebuurt Leonard Baart de la Faille, 
Koning Willem III-straat 11. aed.oranjebuurtbunnik@gmail.com 
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Bridgedrive: verschoven naar voorjaar 2021 
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  24 maart 2021 om 
20.00 uur 
U bent van harte uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze 
belangenvereniging op woensdag 24 maart 2021 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 
2020 werd noodgedwongen verplaats naar 9 september en vond plaats bij MFA de Kersentuin. 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 in de vervanging van de leidingen en de riolering 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 2021 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 kunnen 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. 
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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. 
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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:    

 

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

(zoals u door de vereniging wenst te worden aangeschreven)  
 
 

M/V 
 

Adres:  
 

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

 

Postcode: 
 

Plaats: 
  

 

3981  . . . . 
 
 

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

 

Telefoonnr:  
 

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

 

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 
terug laten boeken via uw bank, m.b.v. internet bankieren of 
via de klantenservice van betreffende bank. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals 
op dit formulier beschreven. 

Natuurlijk kunt u te allen tijde uw machtiging weer 
intrekken. Sommige banken hebben hier een officieel 
intrekkingsformulier voor. Maar het is eenvoudiger om dit 
met een bericht aan de  penningmeester van de 
Belangenvereniging Oranjebuurt te doen. 

  
            Datum    . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Handtekening   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Inleveren bij Henk den Besten (penningmeester), Prins Bernhardstraat 21 of via website 
www.oranjebuurtbunnik.nl 
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