
Van de voorzitter 
 
De buurttafel 3318 startte eind 2020 (als opvolger van 
een actiecomité).  Een aantal buurtbewoners van de 
Keplerweg en de Castorstraat gooiden het roer om. 
We werken nu samen met Leger des Heils, Syndion, 
Trivire, de gemeente en Buurtwerk in Buurttafel 3318.  
Afgelopen jaar ging het dus van actievoeren naar  
samenwerken in de buurt. We komen om de acht we-
ken samen en bespreken dan de ontwikkelingen in de 
buurt. Afgelopen jaar is bijvoorbeeld aan de orde ge-
weest de renovatie van de woningen aan de Stier-
straat en Tweelingenstraat, de voortgang bij Doorstart 
van Leger des Heils, activiteiten zoals Stoepproject, de 
kerstboom bij Syndion, het zwerf vuil prikken in de 
buurt en het organiseren van het winterfeest. Dat kan 
helaas niet doorgaan, vanwege corona maatregelen. 
We hebben wel een andere activiteit…  

Hulp gezocht van meer straten 
Komend jaar leggen we de focus op het organiseren 
van leuke dingen voor en in de buurt. Waarbij we het 
gebied willen uitbreiden met de Stierstraat, Tweelin-
genstraat, Polluxhof en Oldebaranhof.  
Daarvoor hebben we natuurlijk hulp nodig vanuit de 
hele buurt. Hierbij dan ook de oproep om ook een 
handje uit te steken. Dat kan door deel te nemen aan 
Buurttafel 3318, maar ook als vrijwilliger die af en toe 
wil helpen. 
Ben je geïnteresseerd?, stuur dan een mailtje naar 
buurttafel3318@gmail.com. 
 

Rest mij om namens Buurttafel 3318, alle buurtbewo-
ners hele fijne feestdagen toe te wensen. Ik spreek de 
wens uit dat Covid in 2022 van het toneel mag ver-
dwijnen en ik wens jullie namens de buurttafel een 
gezond en een voorspoedig 2022 toe. 

Tot gauw, Jan van Uden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterfeest, maar dan anders… 
Gezien alle ontwikkelingen met corona, is besloten 
het winterfeest voor de buurt niet door te laten gaan. 
Er zijn wel andere activiteiten. Bovendien zijn er nu 
ideeën om in het voorjaar (als de coronamaatregelen 
dat toestaan) een Voorjaarsfeest te organiseren. 

Op zondag 12 december plaatsen we de wens-
kerstboom. We brengen deur aan deur een 
‘kerstpakketje’, met daarin een kerstster, iets lekkers, 
een flyer waarin we uitleggen van wie de actie is en 
wie de sponsoren zijn, en deze nieuwsbrief van 
Buurttafel3318. Bovendien krijgt iedereen een kaartje 
dat in de wens-kerstboom kan worden ophangen. 
Schrijf daarop jouw wens voor het komende jaar.  
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Syndion in de Stierstraat 
 

 

 

 

 

 

De bewoners van de Stierstraat en de begeleiders van 
Syndion waarderen de activiteiten die worden georga-
niseerd in de buurt. De bewoners zijn blij met alle ini-
tiatieven. Ook zijn ze blij met de kerstkaarten van bu-
ren , die dankbaar worden ontvangen.  
De maanden november en december staan in het te-
ken van Sinterklaas en Kerst. Zo hopen de bewoners 
ook dit jaar stiekem weer op een mooie hoge kerst-
boom, want de lampjes in de boom zorgen voor 
warmte en gezelligheid in de donkere uren. Samen 
slingers ophangen zorgt voor verbinding en natuurlijk 
niet te vergeten, wat lekkers voor de vogels!  

Naar alle nog komende ‘feestje’ kijken de bewoners al 
uit: gezellig er even op uit, in contact komen met 
mensen uit de buurt, gezellige sfeer… Graag tot ziens.  

 

 

 

   

Stoepproject Castorstraat 

 
Vanuit Buurttafel3318 is het Stoepproject gestart. Be-
woners van de Polluxhof en Castorstraat waren het 
beur dat er veel over de stoep werd gereden. Boven-
dien kon het groen best een opknapbeurt gebruiken.  
We maakten met bewoners en de gemeente een plan 
om het groen te verbeteren en zelf ook een stukje van 
het onderhoud van de ge-
meente over te nemen.  
Daarvoor is ‘n contract opge-
maakt met de gemeente.  
 
Na het maken van een nauw-
keurige tekening met alle 
aanpassingen, konden de 
werkzaamheden beginnen. 
In het voorjaar mei hebben 
bewoners samen de planten gepoot. In het begin was 
het nodig om vaak water te geven, omdat we vrij laat 
geplant hebben.  
Nu ontbreken nog de bomen in de perken. Deze gaan 
we in overleg waarschijnlijk nog voor het einde van 
het jaar planten. Dan is het aan alle betrokken deelne-
mers om samen het onderhoud aan het groen in de 
straat uit te voeren. 

 


