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Nieuwsbrief
Fijne feestdagen!

Lidmaatschap/acceptgiro

In de laatste Nieuwsbrief van het jaar kijken we altijd terug op het afgelopen verenigingsjaar. Ook dit jaar kunnen
wij weer terugzien op een goed verenigingsjaar, waarin
veel gebeurde. Voor de meeste bewoners zal het kappen
van de bomen waarschijnlijk de belangrijkste “wijkgebeurtenis” van het afgelopen jaar zijn. Na ruim 35 jaar waren
de bomen zo groot geworden dat kappen volgens de gemeente noodzakelijk was. Gelukkig is alles goed verlopen
en onze indruk is dat het overgrote deel van de bewoners
uiteindelijk blij is dat wij weer een frisse, open wijk hebben.
Anderen zaken die het afgelopen jaar in onze wijk speelden en waarover wij u via de Nieuwsbrief op de hoogte
hebben gehouden, waren natuurlijk de inloopavond voor
het verkeersplan bij de brede school, de recente onthulling van de vier social bollen met de gezellige borrel na afloop, en helaas ook de diverse inbraken en de informatie
over mogelijkheden wat daartegen te doen valt.
Daarnaast kregen wij een nieuw bestuurslid, Ton van der
Lee, en gingen de Pensionado’s aan de slag met hun activiteiten om de wijk groen en schoon te houden. Verder
was er natuurlijk de gezellige K(r)oningsborrel. En tot slot:
ook de Kidsclub organiseerde weer van alles voor de kinderen zoals het paaseieren rapen, Sint Maarten en het
zeer geslaagde Sinterklaasfeest.

De acceptgirokaart wordt in 2014 afgeschaft, omdat er
volgens de banken tegenwoordig andere, efficiëntere manieren van betaling zijn. Voor verenigingen zijn de kosten
voor het gebruik daarvan inmiddels bovendien zo hoog
dat wij dit jaar al geen acceptgiro meer bijvoegen. Als reminder hebben wij wel een specimen (voorbeeld) aan deze Nieuwsbrief gehecht. Bij de huidige leden is deze al op
naam geadresseerd. Bij degenen die nog geen lid zijn,
staat “bewoners”. Betaal de contributie op ING-rekening
3757249 (IBAN: NL36INGB0003757249). Vergeet a.u.b.
niet om het lidnummer te vermelden dat op de “acceptgirokaart” staat.
In deze laatste Nieuwsbrief van het jaar, die traditiegetrouw onder alle bewoners wordt verspreid, zetten wij
enkele voordelen van het lidmaatschap, waarvan de kosten slechts € 12,- per jaar bedragen, nog even op een rij:
- via de Nieuwsbrief, die zo’n 5x per jaar verschijnt,
wordt u geïnformeerd over alles wat er gebeurt in onze
wijk, over plannen van de gemeente, over mogelijkheden om uw woning te verbeteren, etc.
- er zijn activiteiten voor volwassenen en voor kinderen
(zoals het paaseieren zoeken en Sinterklaas),
- voor een paar euro kunt u gereedschap lenen uit de
Tool-o-theek, zoals een behangafstomer, hogedrukspuit, grondboor of betonboormachine,
- er zijn regelmatig acties om uw woning te verbeteren,
- en u krijgt 10% korting bij Cammeraat.

Krakende trap

Voor foto’s zie onze site www.verenigingdeleyens.nl.
De leden treffen dit jaar als eindejaarscadeautje bij deze
Nieuwsbrief een fraaie pen aan.
Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen en een goed
2014.

Houten trappen kraken natuurlijk altijd wel iets, maar een
van onze bewoners had wel erg veel last van zijn krakende
trap. Hij probeerde van alles om eraan te doen maar het
probleem bleef. Bij toeval ontdekte hij uiteindelijk op welke manier het kraken van de trap in de woonkamer het
beste kon worden bestreden:
“In een plantenspuit doe je een deel water, een deel azijn
(gewone azijn, geen schoonmaakazijn) en een scheutje
afwasmiddel (een forse theelepel op een halve liter). Deze
vloeistof spuit je redelijk royaal in de naden van de trap-
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treden; we hielden de spuitmond vlak bij de naad. De eerste keer een aantal dagen volhouden met een paar spuiten per dag; dan verdwijnt het kraken nagenoeg geheel.
Het is wel iets wat je met regelmaat moet bijhouden. Onze ervaring is zo ongeveer 1x per twee weken een onderhoudsspuit.”

Onthulling social bollen
Het afgelopen jaar hebben veel bewoners hard gewerkt
aan het beplakken van de vier social bollen met kleurrijke
mozaïeksteentjes. Op 28 september zijn de bollen onthuld
door wethouder Edo Haan. De opening was erg geslaagd.
Enkele bewoners vertelden iets over de wijk en over de
“wijkschrijvers”, en er was een gezellige borrel met speciaal voor de gelegenheid door een bewoner gemaakte cake
pops in de vorm van mini-social bolletjes. Ruim 100 bewoners waren erbij!
Zoals wij eerder aangaven, is het idee achter de social bollen (en de social sofa’s) dat de contacten tussen buurtbewoners worden versterkt en de wijk wordt verfraaid. Het
plakken van de bollen was inderdaad erg gezellig en het is
weer een stukje verfraaiing van onze wijk.
De bollen bevatten naast het logo van de wijkvereniging
symbolen van schrijvers, omdat wij in een schrijversbuurt wonen; de kleuren symboliseren de vier seizoenen.
Het is fijn dat de bewoners zo positief reageren.
Overigens is de ruimte rond de sokkels nog niet overal
netjes afgewerkt, maar dat zal beslist nog gebeuren! Er
komt lage beplanting rond de bollen, zodat de bollen goed
zichtbaar blijven. Met de gemeente zijn inmiddels afspraken gemaakt. Volgens de gemeente kan dit het beste in
het voorjaar 2014 gebeuren, dus helaas zult u nog even
moeten wachten eer alles helemaal is afgerond. Overigens
zullen dan ook de bielzen aan het begin van de Roelantshove wat korter worden gemaakt.

Advertentie
Ik ben opzoek naar een gaaf binnenwerk van een originele kraan uit 1976 (Kludi), eerste montage. Wie heeft toevallig nog zo’n oude kraan liggen. Het maakt niet uit waar
de kraan in het huis was gemonteerd. Het binnenwerk is
steeds hetzelfde. Dick Barthen 079-3518225.
Leden kunnen gratis advertenties in de Nieuwsbrief plaatsen.
Bel of mail ons. Voor adressen zie het colofon.

Ontwerper logo
Een van de bewoners vroeg zich af wie eigenlijk het logo
van onze vereniging, dat wordt gebruikt voor de Nieuwsbrief, het briefpapier en de kerstversiering, had ontworpen. Wij hebben navraag gedaan, maar niemand leek het
te weten. Sommigen dachten dat het logo door architect
Alberts was ontworpen, anderen dachten dat een van de
bewoners het had gemaakt, maar niemand wist een
naam. Uiteindelijk bleek een van de bewoners te weten
wie de ontwerper was: de ontwerper blijkt Tilly Wils te
zijn. Tilly Wils, inmiddels een bekende Zoetermeerse
schilderes, woonde destijds in onze wijk. Wij zijn nog
steeds erg blij met het logo, dat zo goed aansluit bij onze
karakteristieke wijk.
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