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Nieuwsbrief
Opening mozaïek bollen!
Een flink aantal bewoners is de afgelopen weken druk
bezig geweest met het werken aan de mozaïek bollen
die onze wijk gaan verfraaien. Alle bollen zijn inmiddels
beplakt. Het plakken bleek toch best lastig. Enkele malen
moesten de steentjes verwijderd worden omdat de
steentjes te ver van elkaar af zaten of juist te dicht tegen
elkaar. Soms was er te weinig lijm aangebracht, soms te
veel. Maar gelukkig verloren de plakkers niet de moed
en vol enthousiasme gingen zij steeds weer aan de slag.

Op zaterdag 28 september is de onthulling van de bollen. Toon uw betrokkenheid bij de wijk en wees erbij!

Kom zaterdag 28 september naar
de onthulling van de Social bollen
en de borrel!
Waar:

begin Nesciohove (bij nr. 1)

Hoe laat:

om 16.30 uur

Programma: Om 16.45 uur onthulling door wethouder
Edo Haan. Dan volgt een wandeling langs
de bollen. Bij de 2e bol vertelt een bewoner iets over de wijk, bij de 3e bol vertelt
een andere bewoner iets over de wijkschrijvers, en bij de 4e bol (einde Nesciohove) is een gezellige borrel.
Geniet van een speciaal voor de gelegenheid door een bewoner gemaakt minisocial bolletje, een drankje en een hapje.

De bollen komen te staan bij de vier ingangen van de
wijk: begin en einde van de Nesciohove, begin van de
Penninghove en begin van de Roelantshove. Elke bol bevat het logo en enkele symbolen van schrijvers; de kleuren symboliseren de vier seizoenen.

Inbraak: kerntrekbeslag
Het lijkt in onze wijk een echte plaag te worden want in
korte tijd is er op diverse plaatsen ingebroken. Soms ging
het daarbij om de zgn. Bulgaarse methode waarbij een
uit het slot stekende cilinder met een tang wordt afgebroken. Dit is te voorkomen door het aanbrengen van
veiligheidsbeslag waardoor de cilinder niet meer uitsteekt. Soms ging het om de kerntrek-methode, waarbij
een harde schroef in de cilinder wordt gedraaid waarna
de cilinder er met een soort koevoet wordt uitgetrokken.
Om dit te voorkomen kunt u veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging aanbrengen. U hoeft alleen het beslag te
vervangen en dus niet tevens de cilinder!
Enkele andere tips:
- doe, ook als u thuis bent, de deur op slot om te voorkomen dat deze met een bankpasje wordt geopend,
- breng raam- en deurboompjes met slotje aan (en laat
het sleuteltje er niet op zitten!) om te voorkomen dat
deze met het boren van een gaatje worden geopend,
- breng als extra beveiliging van de schuifdeur een uitschuifbare schuifpuibalk aan (een stok kan na het boren van een gaatje worden weggewipt).

Nieuw bestuurslid
Een paar maanden geleden deden wij een oproep voor
een nieuw bestuurslid. Wij zijn blij dat die oproep tot resultaat heeft geleid en dat Ton van der Lee heeft aangegeven beschikbaar te willen zijn. Ton, de enige die op
onze oproep reageerde, woont al heel wat jaren in onze
wijk. Het bestuur bestaat nu weer uit vijf leden: Wim Tijbosch (voorzitter), Mies Groenewegen (penningmeester), René Jacobs, Erik van Velzen en dus Ton van der
Lee. Natuurlijk zal Ton pas formeel benoemd kunnen
worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V40464006

Kauwen
Het afgelopen voorjaar lijken kauwen onze wijk te hebben uitgezocht om te nestelen. Kauwen, de hanggroepjongeren onder de vogels, leven in groepen in de stad en
kunnen voor veel overlast zorgen. Ze nestelen vaak in
schoorstenen en onder dakpannen. Veel mensen vinden
dat vervelend. Bovendien veroorzaken ze overlast door
hun uitwerpselen en verjagen ze andere vogeltjes. Natuurlijk zijn er ook mensen die er alleen maar om kunnen
lachen dat iemand zich om deze diertjes druk maakt.
Toch zullen veel bewoners ze liever niet onder hun dakpannen hebben. Een oplossing om nestelen te voorkomen, is het aanbrengen van een speciale voorziening in
de goot, het zogenaamde vogelschroot. Dat kan ervoor
zorgen dat vogels niet meer onder de pannen komen.

Actie: rooster in de goot
Een van de bewoners heeft de zelfstandige klusser Patrick Hoogduin, waar hij goede ervaringen mee heeft,
vogelschroot laten aanbrengen, en hem gevraagd om
een offerte te maken om ook voor andere bewoners de
voorziening aan te brengen. Wilt ook u vogelschroot
(met dubbele kam van het merk Monier) in uw goot laten plaatsen, vul dan het strookje onder deze Nieuwsbrief in en gooi het bij een van de bestuursleden in de
brievenbus of mail ons. U kunt natuurlijk ook rechtsreeks
contact opnemen met Patrick Hoogduin
(patrickhoogduin@gmail.com, tel. 06-28247129).
De prijs voor het plaatsen van vogelschroot (kunststof
antraciet) tussen de dakpannen en de bakgoot is voor
elke hoogte € 35 per meter (incl. btw en materiaal).

Verkeersplan IKC
Op 15 mei was de inloopbijeenkomst over een eerste
schets van het verkeersplan dat nodig is voor de komst
van het Integraal Kindcentrum (vroeger werd gesproken
over de brede school). De Annie M.G. Schmidtschool en
het kinderdagverblijf De Drie Ballonnen gaan daarin als
één voorziening samenwerken. Ook de wijkpost en enkele andere voorzieningen worden erin ondergebracht.

De bijeenkomst was druk bezocht en er werden veel
opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan. Deze gingen bijvoorbeeld over het verdwijnen van groen en het
ontbreken van trottoirs in het plan. De gemeente heeft
aangegeven dat naar aanleiding de opmerkingen van de
bewoners het plan wordt aangepast. Het bijgestelde
plan zal nogmaals in een inloopbijeenkomst aan iedereen worden voorgelegd. Wij houden u op de hoogte.

Advertentie
Gratis af te halen: Trampoline doorsnede 2½ m. met
vangnet. Informatie: Erica Gunzel, tel. 3516853 of
0655717941.
Leden kunnen gratis advertenties in de Nieuwsbrief plaatsen.
Bel of mail ons. Voor adressen zie het colofon.

Planten in boomspiegels
Het is alweer ruim een half jaar geleden dat de bomen
uit onze wijk zijn verwijderd en hopelijk is iedereen inmiddels aan de nieuwe aanblik gewend. Veel bewoners
vinden in ieder geval dat de wijk frisser en opener is geworden. Gelukkig zijn er ook veel nieuwe boompjes geplaatst. Wel zijn de boomspiegels rond de boompjes
soms nog wat kaal. Op diverse plaatsen hebben bewoners het initiatief genomen om daar zelf plantjes in te
zetten. Dat geeft de wijk natuurlijk een veel beter aanzien en het betekent ook meer gezelligheid en meer
kleur en variatie in de buurt. Wij willen daarom een oproep doen aan iedereen om dit goede voorbeeld te volgen. Als u plantjes hebt geplaatst, vragen wij u om de
boomspiegel ook daarna te blijven onderhouden, anders
zal alles snel weer door onkruid overwoekerd raken en
verwaarlozen. Het onderhoud is een kleine moeite en de
wijk fleurt er echt van op!
Colofon
www.verenigingdeleyens.nl
voorzitter: Wim Tijbosch, van Schendelhove 9, 351 36 44
penningmeester: Mies Groenewegen, Nesciohove 83, 351 45 73
bestuursleden:
René Jacobs (Tool-o-theek), Nesciohove 89, 06 - 29129360
Ton van der Lee, Roelantshove 39, 351 09 25
Erik van Velzen, Willem Paaphove 4, 341 48 22
redactieadres: van Schendelhove 9, info@verenigingdeleyens.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrookje goten
Patrick Hoogduin kan contact met mij opnemen i.v.m. het aanbrengen van vogelschroot in mijn goten aan:
O alleen de goot / beide goten boven de eerste verdieping,
O alleen de goot boven de tweede verdieping,
O zowel de goot / beide goten boven de eerste als boven de tweede verdieping.
Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres:...........................................................................................................
Graag inleveren bij een van de bestuursleden, of stuur een e-mail naar info@verenigingdeleyens.nl.
(of neem zelf contact op met Patrick Hoogduin: patrickhoogduin@gmail.com, tel. 06-28247129)

