
Op 3 maart 2015 was de jaarvergadering van onze vereniging. We zijn blij met onze drie nieuwe 
bestuursleden: 

Anne Besseling en Paula en Bert Slurink. 

We kunnen met 7 bestuursleden aan de slag, fantastisch!  

Themagroepen  

Regelmatig krijgen wij ideeën en reacties uit onze wijk over onderwerpen waar we met elkaar iets 
mee kunnen doen. Tijdens de jaarvergadering hebben we gesproken over het opzetten van 
themagroepen waardoor we de ideeën kunnen uitwerken en echt realiseren. We hebben ze verdeeld 
in vier groepen: 

- Veiligheid: Het aantal inbraken en ongure types in onze wijk neemt toe. Wat zouden we met 
elkaar kunnen doen om over onze veiligheid en eigendommen te waken? Hoe breng je elkaar 
zo snel mogelijk op de hoogte als je een situatie niet vertrouwd en hoe bewaken we onze 
wijk? 

- Natuur:  We leven in een prachtige groene omgeving. Hoe houden we dat zo en wat kunnen 
we voor het natuurschoon om ons heen doen? Een idee uit onze wijk: we kunnen vlinders en 
bijen ondersteunen door het creëren van idylles. Dit zijn stukken natuur met speciale planten 
en bloemen waar bijen en vlinders op af komen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen 
die je in en voor de natuur kunt doen. 

- Sociaal: dit thema kan gesplitst worden in 2 onderdelen.  
• Zorg voor elkaar. Zijn er medebewoners die een bezoekje kunnen gebruiken? Is er 

behoefte aan een oppasdienst of boodschappendienst?  
• Gezellige regelmatige activiteiten. De vereniging organiseert regelmatig een feestje of 

een uitstapje, maar we kunnen ook regelmatiger creatieve of sportieve activiteiten met 
elkaar ondernemen, zoals schilderen, fotografie, mozaïeken of wandelen met elkaar. Wie 
is er creatief en/of sportief en heeft ideeën voor deze groep? 

- Bouwkundig: onze huizen hebben onderhoud nodig waarvoor we regelmatig de hulp 
inschakelen van bijvoorbeeld een aannemer. Hoe krijg je de beste kwaliteit voor een goede 
prijs? 

Heb je ideeën voor deze thema’s en zou je daarover mee willen praten? Laat het ons weten. We zijn 
met bijna 200 huishoudens in onze wijk, dus het moet mogelijk zijn om met een aantal mensen over 
een thema na te denken, ideeën uit te wisselen en het dan waar te maken. Daar profiteren we 
tenslotte allemaal van. Op onze vergadering waren de reacties enthousiast, dus we hopen dat veel 
mensen zich zullen aanmelden. 

Aanmelden via bestuur@middenhoeve.nl met vermelding van het thema waarover u mee wilt 
denken en helpen. 
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