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Buurtkrant Berg Zuid 
 
 

Buurt BBQ op 24 september: 

Elke 4e zaterdag van september vieren we in Nederland Nationale 

Burendag ondersteund door het Oranje Fonds. Dit jaar is het op              

24 september en hopelijk wordt het voor ons een jaarlijks terug-

kerend feest. Het feestgedruis vindt plaats op het grote grasveld 

tussen de flats op de Surinamelaan van #52 en #60. 

’s Middags om 15.00u begint de kindersportdag met om 17.30u de 

prijsuitreiking. Vanaf dan begint de Buurt BBQ officieel met muziek. 

Va de polls op Facebook kunnen kinderen zich inschrijven voor de 

sportdag en kunt u zich aanmelden voor de BBQ. Zie verderop hoe 

we het hebben georganiseerd en hoe u mee doet. 

Kinderen die meedoen met de sportdag krijgen van ‘Bolletje van 

Polletje’ een frietje met kroket aangeboden en voor alle kinderen is 

er gratis limonade. En de winnaars krijgen uiteraard een leuke prijs! 

Meld u dus aan via Facebook, Klein Zwitserland, via Nextdoor, bij 

mij, Gert Bras, op dagogert@hotmail.com of via 06-22511772.  

 

Wilt u meehelpen om van dit feest 

een succes te maken? GRAAG… 

Meld u zich dan even aan bij mij 

(zie boven), alle hulp is welkom… 

 

We gaan er met z’n allen gewoon 

een leuk feestje van maken…. 

 

     

 
Beste Buren, 

Welkom bij deze tweede buurtkrant van BC Berg Zuid. 

De zomer en vakanties zijn zowat voorbij, we zitten bruin 

gebrand de herfst af te wachten, de kinderen zijn naar 

school en het ‘gewone leven’ neemt weer zijn beloop. 

Maar eerst is er de Buurt BBQ op 24-9, maken we kennis met 

onze wijkagenten en kijken we naar ‘Nextdoor’. 

Kortom, weer een leuke buurtkrant, voor en door buren en 

vooral over de buurt. Opdat we verbinden, informeren, 

helpen, plezier maken, organiseren en regelen.  

 

 

 

Gehurkte vrouw 
 

Dit bronzen beeld ‘Gehurkte 

vrouw’ is van N.  Jonk (1928-

1994) en geplaatst in 1960.  

 

De sculpturen van Nic Jonk zijn 

makkelijk herkenbaar door de 

aaibare zachte rondingen. De 

kunstenaar is vooral bekend in 

West-Friesland en van zijn 

bronzen stukken. Er is zelfs een  

hem. Kijk op www.nicjonk.nl 

voor meer info… 

 
 

Evenementen: 

24-9-2016 

Kindersportdag 

Buurt BBQ 

2-12-2016 

Sinterklaas bij de Dahlia’s 

 

mailto:dagogert@hotmail.com
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Wijkagenten 

Aangenaam! Wij zijn Robbert de Hooge en Anne van Rekum en wij 

zijn uw wijkagenten in BergZuid.  

Een wijkagent legt en onderhoudt contacten in de wijk om te 

horen “wat er leeft en speelt”. We proberen de criminaliteit, 

overlast, dader- en risicogroepen in beeld te brengen. We 

surveilleren in de wijk en voeren controles uit of gedragingen van 

burgers voldoen aan de gestelde eisen of normen. En zo voort... 

Als wijkagent zijn wij er voor de wijk en dragen ons steentje bij om 

de wijk De Berg veilig(er) te maken. Dit kunnen wij niet alleen, daar 

hebben wij u ook voor nodig. U ziet wat er in uw omgeving gebeurt. 

Als bewoner weet u als geen ander wat er speelt. Wij willen u dan 

ook met klem vragen ons deelgenoot te maken van deze kennis. 

Wij hopen dat u ons weet te vinden als u informatie heeft die de 

veiligheid van de wijk ten goede komt. Draagt u bijv kennis van een 

strafbaar feit, heeft u iets gezien of gehoord wat het daglicht niet 

kan verdragen of heeft u wellicht ideeën? Dan horen wij dit graag.  

Er zijn diverse manieren om de politie te bereiken en te informeren. 

Als het een heterdaadsituatie betreft: u ziet bijvoorbeeld iemand 

een fiets stelen, iets vernielen, of een inbraak plegen, bel dan direct 

het alarmnummer 112. Voor zaken die geen spoed hebben kunt u 

0900-8844 bellen. Via dit nummer kunt u ons ook bereiken.  

Samen vangen we de boeven! Tot ziens in de wijk! 

Open vuilnisbakken en ROVA  

Steeds vaker blijven volle vuilnisbakken staan omdat de klep 

(enigszins) open staat. Op Facebook is daar al veel om te doen 

geweest maar het fenomeen blijft bestaan. Wat is het geval? 

Formeel hoeft ROVA alleen vuilnisbakken te legen als die een ‘gesloten klep’ hebben. Het is nooit 

een probleem geweest als de klep open staat maar sinds 2 maanden is dit veranderd en worden 

kliko’s met open klep niet geleegd maar voorzien van een papiertje met waarschuwende tekst. 

Op diverse plaatsen heeft dit tot grote overlast geleid omdat kliko’s door jeugd omver worden 

getrapt (terwijl ze dus vol bleven staan) en vuilnis over de straat werd verspreid. Ook hebben veel 

bewoners geklaagd over deze werkwijze omdat zij zich niet verantwoordelijk voelen voor de open 

klep omdat ‘anderen’ vuilnis hebben geplaatst in de kliko’s die al aan de weg stonden. 

Ondanks ontacten met het ROVA-hoofdkantoor blijven lokale 

vuilnisophalers hun eigen lijn volgen en weigeren ze de volle kliko’s 

met open klep. Probeer dus zoveel mogelijk de klep te sluiten 

voordat u uw kliko aan de weg zet, spreek de vuilnisophalers aan 

op hun gedrag en gooi alleen vuilnis in een andere kliko als u zeker 

weet dat de klep daarna nog dicht kan.  

                       Wir schaffen das… 

 

 

Voorstellen: 

Anne van Rekum 

Anne is sinds 8 november 2012 

wijkagent in de wijk Berg Zuid. 

 

Ten tijde van deze buurtkrant is 

zij met zwangerschapsverlof 

maar hopelijk is zij weer van de 

partij tijdens de Buurt BBQ. 

 

Een mooie gelegenheid om 

persoonlijk kennis te maken en 

elkaar beter te leren kennen.  

 

U kunt haar bereiken via 

0900 – 8844. Of per mail: 

anne.van.rekum@politie.nl  

 

 
. 

 

 

 

 

mailto:anne.van.rekum@politie.nl
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Interview met Robbert de Hooge: 

Hoi Robbert, Je collega Anne is er niet bij door de geboorte van haar kindje dus 

beginnen we met jou. Jij bent één van de 2 wijkagenten in Berg Zuid en vast contact 

persoon. Waarom wilde je  wijkagent worden? 

Al in oktober werd gepeild wie interesse heeft voor de functie wijkagent. Er waren 

plekken op Liendert en De Berg. Mijn gevoel ging uit naar De Berg omdat ik het 

gebied al kende vanuit mijn jeugd. De leiding beslist samen met de wijkagenten in die 

wijk of er gehoor kan worden gegeven aan je voorkeur. 

Hoe heb je je voorbereid voor De Berg (waar Berg Zuid onder valt)? 

Ik heb de wijkagenten die al actief waren in de wijken De Berg en Liendert een interview afgenomen. Per wijk 

bestaat daarnaast een veiligheids-scan, veiligheidsprogramma 15/18 en een sociologisch onderzoek over 

De Berg; wat ik allemaal goed heb bestudeerd. 

Ben je alleen wijkagent of doe je meer taken bij de Politie? En zo ja welke? 

In principe ben ik 100% wijkagent voor De Berg, echter wat er doorheen ‘fietst’ zijn evenementen in de gehele 

gemeente waar je ingezet kan worden. Daarnaast is er de 24-uurs dienst en moet de noodhulp voor 112-

meldingen altijd gevuld zijn. Door ziekteverzuim of andere redenen kan ik ook in de noodhulp ingezet worden. 

In het weekend wordt ik ook vaak ingezet voor horecadiensten in de binnenstad om de openbare orde te 

bewaken. Ik werk ook nog in de mobiele eenheid waar ik eens per 6 maanden een week piket draai.  

Hoe kom je, normaal gesproken, in contact met mensen in de wijk? 

Meestal als er incidenten zijn voorgevallen. Laat ik zeggen bij diefstallen, inbraak oid. Maar ook bij burenruzies 

of overlastsituaties. Ik propageer dat de politie de melder terugbelt om terugkoppeling te geven. Dat gebeurt 

steeds vaker en beter maar als wijkagent bel je er soms toch nog eens extra achteraan voor de feeling. 

Met instellingen zoals ‘Zon en Schild’ maar ook scholen heb je vaak meer contact dan ‘de burger’. Dan zorg 

je voor korte lijntjes met begeleiders, verzorgers en directeuren zodat het contact goed is. Dat helpt bij 

incidenten. Een directeur van een school heeft ook een groot bereik met leerkrachten en studenten. Maar 

bedrijven hebben bijv te maken met diefstallen. Ik kom dan langs om preventie tips te geven.  

Welke 3 dingen vallen jou, in positieve zin, op in de wijk Berg Zuid? 

Er zijn veel vrijwilligers, meer dan ik verwacht had; daar is een grote mate van sociale betrokkenheid uit op te 

maken. Veel instanties die aan het werk zijn in de wijk, veel verschillende soorten bewoners van luxe villa’s tot 

kamers, verschillende soorten problematieken, kortom een grote diversiteit! Maar vooral ook een mooie en 

historische wijk van Amersfoort, echt iets om trots op te zijn als je er woiont... 

Heb je een persoonlijke boodschap aan de bewoners in Berg Zuid? 

Alles staat en valt bij communicatie. Zoek elkaar op, maak een praatje. Het begint vaak al bij ‘goedemiddag’ 

zeggen. Ten aanzien van veiligheid: bel 112 bij verdachte situaties. Bijvoorbeeld een onbekende man in een 

steegje achter je woning: bel 112. Geef signalement en looprichting door. Loop er niet zelf op af maar bel de 

politie. Liever 10x te veel politie bellen dan 1x te weinig. 

De nieuwe buurvrouw… 

Eén van de leuke dingen van de koffieochtend is dat je in één keer kennis kunt 

maken met al je nieuwe buren. Zo ook onze dochter Carmen, uw nieuwste 

buurvrouw in Berg Zuid van nu luttele weken oud.  

Samen met Papa en Mama kwam ze op bezoek bij het clubhuis van de Dahlia-

vereniging en zo kon iedereen meteen kennis maken met de jongste spruit. Zie 

hier mijn foto en ik zie jullie straks op het veld bij de Buurt BBQ.  
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Nextdoor, whatsapp en Facebook 

Het lijkt wel of contact in deze moderne tijden steeds lastiger is door 

alle diversiteit. Hoe komt dat? 

Wel, er is veel keus en er zijn veel soorten techniek. En niet iedereen 

is even snel om zich die techniek eigen te maken. En soms wil 

iemand ook gewoon geen Facebook, om welke reden dan ook.  

Nu zijn er wel 100’en contactsoorten. Uit al die mogelijkheden 

maakt iedereen zijn eigen keus; vanwege affiniteit, budget, leeftijd 

of werk. Als Buurt Commissie kunnen we niet alle sociale media 

doen en moeten dus keuzes maken. En u mag kiezen of u met ons 

in contact wilt komen en blijven. 

Met whatsapp kunnen we snel en makkelijk alles in de 

gaten houden met de Buurtpreventie-app. Op 

Facebook hebben we ‘Klein Zwitserland’ en 

Bergzuid.nextdoor.nl is een ‘website’ waar iedereen 

in onze buurt lid van kan worden of op uitnodiging. 

Mocht aanmelden niet lukken (bijv via telefoon) kunt u mij een mail 

sturen (dagogert@hotmail.com) en krijgt u een uitnodiging. 

We gebruiken Nextdoor omdat het een kant-en-klaar platform is 

waarbij iedereen af-en-toe een mail krijgt met meldingen uit onze 

buurt. Daardoor is het langzamer dan Facebook of Whatsapp 

maar ook minder indringend. U gebruikt alleen uw browser en 

email en het is 

simpel van opzet 

zodat u weinig 

techniek hoeft te 

gebruiken. En dat 

scheelt weer tijd 

en geld … 

Donderdag koffieochtend 

Uit eigen ervaring kunnen we vertellen dat de koffieochtenden 

leuk, gezellig en goed bezocht worden. Speciale dank in dit kader 

voor Irene Peters die er elke ochtend is en er met veel plezier 

koekjes bij serveert… Mogen we andere buren ook verwelkomen?! 

Saturnus uitgelicht  

De flat bij Surinamelaan 60-66 is getooid met het 

symbool van Saturnus op de zijgevel. De omloop 

is ca 30 jaar zodat hij 2,5 jaar in elk teken staat. 

Saturnus wordt geassocieerd met discipline, 

ambitie, ernst, praktisch, ratio en conformiteit.       

Is traditioneel de heerser van Steenbok, versterkt 

smaak en werking van dragon, salie en spinazie 

en is vooral gevoelig voor jaloezie. 

 

 

Info Buurt BBQ: 
 

Kindersportdag: 

Springkussen vanaf 12.00 uur 

Verzamelen om 14.30 uur 

Begint om 15.00u tot 17.00 uur 

Prijsuitreiking om 17.30 uur 

Patat met kroket GRATIS voor 

alle deelnemers ! ! ! 
(aangeboden door Polletje!) 

 

Aansteken BBQ’s: 17.30 uur 

Start BBQ vanaf 18.00 uur 

 

Kosten: 

Bij vooraf BBQ reserveren * 

Volwassenen:   €6,50 

Kids tot 12 jaar: €4,50  

 

Tijdens BBQ: 

Volwassenen:   €7,50 

Kids tot 12 jaar: €5,00  

 

Saladebar apart a €2,00 

Drankjes: ‘tegen kostprijs’ 

Extra gerechten of vlees 

kunnen los gekocht worden. 

 

Betaling dmv barkaart, bij 

restant krijgt u geld terug. 

Er  is sowieso gratis soep ! 

 

* Bij regen geld terug! 

 

Sponsor voor de Buurt BBQ: 

Leusderweg 246 

Tel: 033 - 4612103 
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