
Een nieuw gezicht in de wijk. AED Nieuws

Hierbij wil ik mij even voorstellen als wijkagent Een groot aantal AED’ers heeft in oktober een 

van Bomenbuurt, Bloemenbuurt en Vertowijk. (opfris)cursus bij de Gemeente gevolgd. Ook zijn 

Ik ben geen onbekende wijkagent in Maassluis. er de afgelopen maanden een aantal bewoners 

Hiervoor ben ik 10 jaar wijkagent geweest van de bijgekomen en zijn ermee gestopt. Dit had tot 

Burgemeesterswijk & Vogelbuurt Maassluis. gevolg dat we voor de 10 hoog flats 11 en voor de 

                                    Mijn doel is om met de          14/6 hoog flat 6 AED’ers beschikbaar zijn. Wie dat 

                                    wijkbewoners en partners zijn, kunt u terugvinden in de mededelingen-

                                    te werken aan een veilige kastjes in de hal van beide flats en op de website.

                                    en plezierige omgeving. Voor het 14/6 hoog flat betekent dit dat we nu 

                                               Heeft u zaken waarvan u voor het eerst sinds de AED’s er hangen, voldoen 

                                    vind dat deze de aandacht aan het minimum aantal deelnemers. 

                                    van de politie nodig heeft, 

dan hoor ik dit graag en zorgen wij er samen Wat mij betreft kunnen er nog wel een paar bij.

voor dat u in een veilige omgeving woont.

Zo heb ik ook regelmatig contact met de leden Met vriendelijke groet,

van de Bewoners Commissie Sparrendal. Ben van Kampen

Sparrendal 166

Met vriendelijke groet, 3142 LJ Maassluis
Bert Notenboom. Tel: 010-5923620/06-15418011

De Doppenactie gaat stoppen Kerstversiering Sparrendal

Op Nextdoor heeft Mart van Assen aangegeven Enkele leden van de BCS zijn

dat hij en de Zwarte Zee gaan stoppen met druk bezig geweest om de beide

het verzamelen van de doppen. flats weer in Kerststemming te
brengen. 
Ook dit jaar is dit weer heel erg

goed gelukt. Het ziet er weer

mooi en gezellig uit. 

Niet alleen van dichtbij is het een mooi gezicht 

                                   maar ook als je over de 

Met ingang van 1-1-2017 worden de doppen niet                                    rijksweg langs Maassluis 
meer opgehaald bij de verzamelpunten.                                    komt, is het eerste wat 
De doppen zijn nog maar de helft waard, zodat                                    je ziet: de Kerstboom van

er 2x zoveel moet worden gespaard.                                    het 14 hoog flat.

Dat betekent dat er 2x zoveel moet worden op-   

gehaald, met het dubbele aantal (vracht)wagens.                                     Nog steeds kunnen we 

Jammer, want er zijn inmiddels al 4 hulphonden                                    hier hulp bij gebruiken,

aangeschaft. En er zijn er nog meer nodig.                                   dus meld u aan bij de BCS.
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Grof vuil Picknicktafel

Heeft u grof vuil dat opgehaald moet worden…? De picknicktafel is veelvuldig gebruikt, vanaf 
Belt u dan met de Gemeente, tel.nr. 14010. het eerste moment dat hij werd neergezet. Maar 

Als u een afspraak heeft gemaakt, kunt u het toch was het nog niet helemaal af. Er ontbrak

die dag bij de stoeprand zetten. nog een afvalbak. Want je afval op het gras 

Het mag een avond van te voren, vanaf 22:00 u. gooien, is natuurlijk ook geen optie. 

Na veel bellen/mailen is de afvalbak geplaatst

Dat betekent dat als het grof vuil opgehaald in week 48. Maar of iedereen daar nu zo blij 

wordt op woensdag, dit dan dinsdagavond naar mee is…? De BCS zeker niet.  

buiten mag. Niet eerder. Dus niet op zondag of Ziet u waarom niet…?

maandag, ook niet dinsdag overdag.

Houdt u zich hier niet aan, dan kan er een boete

worden opgelegd. 

Leefregels

Alle leefregels staan op de website. Toch zijn er

een aantal regels die nog ontbreken.

* De verhuisknop mag alleen gebruikt worden bij

verhuizing in of uit het Sparrendal.

* Bij het verhuizen mag 1 lift worden gebruikt.

* De toegangsdeur moet dicht blijven, ook als de

kinderen buiten gaan spelen. 

Zodra de toegangsdeur openstaat, kan iedereen Website en prijsvraag

naar binnen. Ook inbrekers en mensen die hier  

niets te zoeken hebben. Dat willen we niet…! Kijk regelmatig op de website voor nieuwe
prijsvragen en prijzen.

Let op: doe niet zomaar open als er bij u wordt 
gebeld. Vraag altijd wie er voor de deur staat. 

De Bewoners Commissie Sparrendal

wenst u gezellige feestdagen

Email: Bew.Com.Sparrendal@outlook.com
Website: www.bcsparrendal.nl

Kerst editie van de Bewoners Commissie Sparrendal


