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Nieuwsbrief
Kerstmis

Terugblik op 2012

Sinterklaas is al geweest en weer verdwenen naar Spanje.
De Kerstman - zo heet hij trouwens alleen in Nederland en
België - is in aantocht. Volgens Wikipedia ligt de woonplaats van de Kerstman in veel Amerikaanse vertellingen
op de Noordpool. Vooral de verhalen rond de Amerikaanse Kerstman vertellen dat hij een slee heeft met rendieren
ervoor. De echte kerstvierders maken daar dan een prachtig verlicht voertuig van. Noteer even: bij Sinterklaas gaat
het om het gedicht, bij
Kerst om het licht. Die
aandacht voor het licht is
nog zo gek niet in de tijd
met de kortste dagen van
het jaar. En dit jaar is dat
zelfs meer nodig:

Terugkijkend op 2012 is het belangrijkste onderwerp van
het afgelopen jaar natuurlijk het bomenplan. Omdat de
meeste bomen in onze wijk inmiddels ruim 35 jaar oud
zijn, hebben wij een erg groene wijk. Daardoor is de kwaliteit echter ook zodanig geworden dat veel bewoners
steeds meer overlast ervaren. De gemeente heeft daarom
besloten om een groot aantal bomen te verwijderen en
deze te vervangen of fors te snoeien. Op 15 plaatsen
wordt een boom terug geplant. Iedereen kijkt er natuurlijk
anders tegenaan, maar wij hopen dat toch iedereen uiteindelijk begrip heeft voor het plan zoals dat na de inspraakronde tot stand is gekomen.
Maar er gebeurde natuurlijk veel meer in het afgelopen
jaar. Zo nam een groot aantal leden deel aan de interessante wijnproeverij, en voor de kinderen organiseerde de
activiteitencommissie weer het jaarlijkse paasfeest, de
lampionoptocht tijdens Sint Maarten en het Sinterklaasfeest. Veel kinderen (en hun
ouders) deden zij daarmee
een groot plezier.

het zijn extra donkere dagen door financiële crises en
overheidsbezuinigingen. Als vereniging gaan wij daar dit
jaar iets extra’s voor doen. Allereerst hebben we de bekende kerstverlichting aan het begin van de Nesciohove
en halverwege de straat: de kleurige silhouetten van onze
huizen.
Verder hebben we voor elk lid een aardig presentje bedacht om helemaal in de kerststemming te komen. Er
komt geen kerstboom in de wijk, maar ter compensatie
van het verdwijnen van de bomen krijgen de leden een
eigen boompje. Helaas past dit niet zomaar door de brievenbus. Daarom zal er op woensdag 12 december in de
ochtend een plastic zakje aan de knop van uw voordeur
gehangen worden. Veel plezier met de inhoud….
Verder willen we iedereen vragen extra aandacht te besteden aan kerstversiering in de straten, zoals kerstverlichting achter de ramen en aan de buitenkant van de huizen. Lampjes, lichtslangen en -snoeren, en misschien zelfs
lichtdecoraties zoals de arrenslee met de rendieren hierboven. Ideeën en mogelijkheden genoeg. We zijn benieuwd hoe gezellig we het met z’n allen kunnen maken.
Wij wensen u fijne feestdagen en een goed nieuw jaar!

En dan ontving u natuurlijk de
Nieuwsbrief. Die werd in een
nieuw jasje gestoken, maar belangrijker is dat wij u het afgelopen jaar informeerden over allerlei onderwerpen zoals de plannen rond de brede school, de nieuwe verlichting onder de brug naar het Binnenpark bij de van Schendelhove, de heipaalkever en de nieuwe normen van de
gemeente rond de kwaliteit voor de openbare ruimte (zoals beplanting en bestrating).

Lidmaatschap
Gelukkig zijn de meeste bewoners lid van onze vereniging.
Een actieve bewonersvereniging is belangrijk, ook omdat
die bijdraagt aan een goede sfeer in de wijk. Het lidmaatschap, dat slecht € 12,- per jaar bedraagt, biedt ook andere voordelen: via de Nieuwsbrief wordt u regelmatig geïn-
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formeerd over plannen van de gemeente, gezamenlijke
acties etc., er worden activiteiten georganiseerd voor
volwassenen en voor kinderen, u kunt voor slechts een
paar euro gereedschap lenen uit onze Tool-o-theek (hogedrukspuit, behangafstomer, grondboor, betonboormachine) en u krijgt op vertoon van uw lidmaatschapspas
10% korting bij Cammeraat ijzerwaren.
De contributie kunt u betalen met bijgevoegde acceptgirokaart (ook als u nog geen lid bent). Wanneer u via internetbankieren betaalt, vergeet dan a.u.b. niet om het lidnummer te vermelden dat op de acceptgirokaart staat. De
penningmeester kan anders niet achterhalen wie de contributie heeft betaald.

sing groeit er in de afscheiding langs de straat echte hop:
de klimplanten zitten vol
met van die karakteristieke
‘hopbellen’.

Even ‘gegoogled’ naar hop
en wat blijkt: de gemeente
heeft een slimme zet
gedaan,want hopplanten
groeien wel 10 cm per dag.
Je hebt dus al gauw een flinke groene afscheiding.
Verder lezen we dat er een heleboel hoprassen bestaan:
de een is beter dan de ander als bestanddeel van bier. De
andere bestanddelen van bier zijn water, gist, (mout van)
gerst en eventueel kruiden. Of ‘onze’ hop nou echt geschikt is voor bier, laten we graag aan de thuisbrouwers
in de wijk over.
Op donderdag 14 februari 2013 vindt de jaarlijkse alge- Mocht er iemand af en toe druk zijn met hobbybrouwen
mene ledenvergadering plaats. U bent weer van harte en bij de school de hop als een van de ingrediënten gaan
welkom om te praten over uw ideeën over de vereniging, verzamelen, dan houden we ons aanbevolen om meer te
of om gewoon te luisteren.
horen over de smaak van het resultaat. Echt bier blijft
De agenda van de vergadering is:
een traktatie!
1. Opening
2. Verslag ledenvergadering 16 februari 2012
3. Financieel verslag en terugblik 2012
4. Begroting en vooruitblik 2013
Op onze internetsite staat onder meer allerlei informatie
5. Activiteiten volwassenen en kinderen
over woningonderhoud. Ook over het laten schoonmaken
6. Belangenbehartiging
van de dakgoten. Zo staat er ook dat er veel onbetrouw7. Buurtpanel
bare bedrijven in deze branche werkzaam zijn. Kort gele8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting.
De vergadering vindt zoals gebruikelijk plaats bij de voor- den hebben wij de informatie aangevuld naar aanleiding
zitter, Wim Tijbosch, van Schendelhove 9. De vergadering van een oproep van een van de bewoners om u te waarschuwen voor een specifiek onbetrouwbaar bedrijf.
begint om 20.30 uur.
Enige tijd geleden kwam er bij de bewoners iemand langs
om dakgoten te inspecteren. Zij besloten dit niet te doen,
maar toen ze bij de buren bezig waren, werden ze alsnog
benaderd: er zouden ook bij hen nok- en dakpannen los
Iedereen kent hem wel, die TV-reclame van dat super- liggen; dat konden ze die middag meteen meenemen.
bier, waarbij één van de brouwers zijn neus steekt in een Omdat ze al waren begonnen met werkzaamheden, hebhandvol hop en zo beoordeelt of het al gebruikt kan wor- ben de bewoners uiteindelijk toch maar betaald.
den voor het brouwen van dat toch wel heel lekker pils- Toen zij later gingen informeren, bleek het betreffende
je….
bedrijf al 5 jaar failliet te zijn. Blijf dus opletten en ga niet
Zo af en toe zorgt onze gemeente voor de nodige verras- te snel in zee met een bedrijf als u het niet vertrouwt.
singen. Een echte verrassing zouden we graag willen voor
groot onderhoud van de straten in onze wijk, maar juist
dat komt maar niet echt van de grond. Toch kunnen we nu
eens een echt positieve ontwikkeling melden over de Colofon
www.verenigingdeleyens.nl
‘openbare ruimte’.
voorzitter: Wim Tijbosch, van Schendelhove 9, 351 36 44
Begin dit jaar heeft de gemeente namelijk aan het einde penningmeester: Mies Groenewegen, Nesciohove 83, 351 45 73
van de Nesciohove een klein ‘groen’ speelterrein ingericht bestuursleden:
Joop van Doorn, Nesciohove 32, 352 08 01
in de hoek tussen de basisschool en ‘De Drie Ballonnen’.
Dat terreintje begint zich nu echt te ontwikkelen: de strui- René Jacobs (Tool-o-theek), Nesciohove 89, 06 29129360
Erik van Velzen, Willem Paaphove 4, 341 48 22
ken groeien op, het onkruid is gewied en tot onze verras- redactieadres: van Schendelhove 9; info@verenigingdeleyens.nl

Algemene vergadering

Dakgoten

Thuisbrouwers opgelet

