
  

Oprichten stichting
We nemen in onze eerstvolgende 
vergadering een definitief besluit 
om van onze buurtgroep een 
stichting te maken.  

Oude begraafplaats 
De afgelopen periode hebben 
diverse vrijwilligers een bijdrage 
geleverd aan de herinrichting 
van deze locatie. Diny Griede-
Kuipers heeft zelfs op 2 juni een 
rondleiding georganiseerd. Dit 
was een groot succes, een 
mooie opkomst en een inte 
ressante uitleg van Diny. 
Opmerkelijk wat je allemaal kunt 
vertellen over de geschiedenis 
van deze oude begraafplaats. 
Als je belangstelling hebt om te 
helpen met het onderhoud, meld 
je dan vrijblijvend aan. We 
hebben een leuke groep 
vrijwilligers en je hoeft heus niet 
iedere keer. Wel graag even 
bellen als je belangstelling hebt, 
want dan kan ik daar rekening 
mee houden met de koffie en de 
koek. Mijn telefoonnummer is 
3762522. De volgende 
onderhoudsdag is zaterdag 29 
september. 

Hartelijke groet, Diny Griede.

Pannenkoekenzaterdag ‘Op de 
Kers’

Enkele buren namen het initiatief 
om een pannenkoekendag te 
organiseren voor onze 
wijkbewoners. Op zaterdag 30 
juni bakten diverse ruim in totaal 
ruim 200 pannenkoeken op De 
Kers. Het weer was prachtig. 
Kinderen genoten van het lekkers 
en het springkussen. 

Voor de ouderen een mooie 
gelegenheid om te ontmoeten 
en bij te praten. Nogmaals dank 
aan de organisatie. 

 

Bijeenkomst dorpsgroepen 

De gemeente heeft in alle 
dorpen bijeenkomsten gehouden 
over de onderwerpen zorg, jeugd 
en participatie: het Sociaal 
Domein. Dit gebeurde als 
voorbereiding op een nieuw 
beleidsplan. De gemeente wil dit 
plan samen met de inwoners 
maken. Taartpunt was aanwezig. 
Er werd goed geluisterd en er 
waren levendige discussies. De 
gemeente gaat met de 
opbrengst aan de slag en 
verwerkt die in het definitieve 
plan. Binnenkort is er een 
samenvatting van de 
bijeenkomsten beschikbaar op 
de website van de gemeente. 

Taskforce
Onlangs zat Taartpunt aan tafel 
met de gemeente, deltaWonen 
en Buurtbemiddeling. Wij 
proberen inzicht te krijgen in de 
sociale problematiek in onze wijk. 
Ons gevoel is dat er sprake is van 
onbalans en wij vragen ons af 
wat wij daar aan kunnen doen. 
Het was een prima overleg dat 
zeker een vervolg krijgt. 

Burendag 22 september
Wij doen dit jaar ook mee met 
Burendag. Het is de bedoeling 
om van 13.00 tot 15.30 uur met 
begeleiding van Anton Vels een 
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sjoelmiddag te houden voor 
volwassenen. U bent van harte 
welkom bij de Zeuven Heuvels. 

Groenstrook Spoorzone
In november gaan we in 
samenwerking met de gemeente 
nieuwe beplanting aanbrengen 
in deze groenstrook. Dit doen we 
volgens de afspraken die met de 
betrokken buren zijn gemaakt. 

Facebook
Wezep Taartpunt is ook te vinden 
op facebook. Nieuwsberichten 
staan op het account Taartpunt-
buurtgroep Wezep. 

Als er liefhebbers zijn die ook 
gebruik willen maken van 
Facebook is dat zeker mogelijk.

Buurtpreventie WhatsApp. 
Taartpunt

Nog lang niet iedereen in onze 
buurt is aangesloten bij de 
buurtpreventie app of zien het 
belang nog niet dat het 
belangrijk is dat zoveel mogelijk 
mensen zijn aangesloten. 
Aanmelden kan bij Tjen en 
Monique de Clerck 06 250 042 23.

Groen Kastanjehof
Op 2 mei is de eerste beplanting 
aangebracht. Met hulp van 
bewoners heeft het nieuwe 
groen de hete zomer overleefd. 
Komend najaar wordt de 
onderbeplanting aangebracht. 
Intussen heeft ook de 
stratenmaker zijn werk kunnen 
doen. Vanuit dit kleine stukje 
Taartpunt zijn twee 
vertegenwoordigers die als 
commissie verlengstuk zijn van 
het Taartpunt, Jan Sleurink en 
Henk Rostahar.

Contact taartpuntcommissie  
Roel Baarslag (roelb@outlook.com)
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