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Nieuwsbrief 
Drakenboot varen 

 

Op woensdag 3 september om 19.00 uur gaan wij dra-
kenboot varen. Aanmelden kan nog steeds.  
Drakenbootvaren komt voort uit een eeuwenoude 
Chinese traditie. Het is een leuke activiteit voor jong en 
oud, een spektakel op het water! De stuurman houdt 
de boot op koers en de trommelaar geeft het ritme 
aan, terwijl de 16-koppige bemanning peddelt. Door te 
roeien in het opzwepende ritme van de trommelaar 
slaag je erin om met de peddels gelijktijdig de slagen te 
maken en snelheid te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij willen u een enthousiaste reactie van een bewoner 
uit de Nesciohove niet onthouden: 
 “Eerder mocht ik met een andere vereniging al 

eens een clinic drakenbootvaren ervaren. Hele-
maal te gek. Instructies, boot te water laten, 
warming-up, maatje kiezen, peddelen en gaan 
met die banaan. Een leuke ervaring, veilig, veel 
plezier maken, geen wedstrijdelement, de saam-
horigheid hoog in het vaandel en meestal is het 

in september ook nog heerlijk nazomer weer. Het 
lijkt me reuze leuk om met een aantal Nesciodra-
ken de boot in te gaan.” 

Zoals u ziet, drakenbootvaren is een prima activiteit 
voor jong en oud. Maak daarom eens kennis met deze 
watersport en meld u aan. Aanmelden kan tot 17 au-
gustus. Deelname open staat voor alle leden en hun 
kinderen ouder dan 12 jaar. 
 

Wanneer: woensdag 3 september 2014  
Hoe laat: om 19.00 uur 
Hoe duur: € 9,- (incl. consumpties) 
Waar:  verzamelen aan Het Lange Land 6 

bij de Drakenboot-vereniging 
Aanmelden: bij Ton van der Lee 
 Roelantshove 39 
 ton.van.der.lee@ziggo.nl 
 

Facebook 
 

Onze Facebookpagina begint goed te lopen. Zo hebben 
wij de tekeningen van de plannen rond het Integraal 
Kindcentrum erop gezet en naar aanleiding daarvan is 
onder bewoners daarover volop gediscussieerd. Ook 
delen bewoners informatie. Een van de bewoners 
plaatste bijvoorbeeld zijn ervaringen met en foto’s van 
een nieuw type garagedeur die hij recent had aange-
schaft. Wilt u ook lid worden van onze Facebookpagi-
na, meld u dan aan en mail ons. 
 

Minibieb 
 

Een van de bewoners heeft voorgesteld om in onze 
wijk een zogenaamde minibieb te plaatsen. Dat is een 
kastje met boeken waarvan het doel is anderen deze 
boeken te laten lenen of te ruilen. Op allerlei plaatsen 
in Nederland hangen deze minibiebs al. In het buiten-
land zie je ze ook, en ook in Zoetermeer hangen ze al 
op een paar plaatsen. 
Wij vinden dit een erg goed idee en willen graag eens 
polsen wat de u ervan vindt. Zijn er bewoners die wil-
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len helpen met uitvoeren van het plan? Wie heeft er 
ideeën? Een minibieb is te koop maar zou het ook niet 
leuk zijn om samen met een paar handige bewoners 
zelf zo’n minibieb te maken? Google maar eens en u 
zult zien dat er allerlei creatieve mogelijkheden zijn. 
Wat is een geschikte plek? de hoek Nesciohove/van 
Schendelhove, de hoek Nesciohove/Du Perronho-
ve/Roelantshove of de hoek Nesciohove/Willem Paap-
hove/Penninghove? 
Wij zouden het erg op prijs stellen als u de moeite wilt 
nemen om ons een reactie sturen (via de mail, de 
wijk-WhatsApp of Facebook). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integraal Kindcentrum 
 

Op 11 juni vond de tweede inloopavond plaats over de 
plannen rond het Integraal Kindcentrum aan de Nes-
ciohove. Veel bewoners waren daarbij aanwezig. Naar 
aanleiding van de opmerkingen bij de vorige inloop-
avond waren de plannen gewijzigd. Zo zal er slechts 
sprake zijn van één bouwlaag, zal het gebouw kleiner 
van omvang worden dan het huidige gebouw en ko-
men 6 drempels en 2 oversteekplaatsen om het ver-
keer te remmen. 
 

Als vereniging hebben wij de volgende opmerkingen 
gemaakt: 
 “Als bewonersvereniging willen wij graag enkele 

opmerkingen maken over de herontwikkeling van 
het Integraal Kindcentrum (IKC) aan de Nesciohove. 
Omdat iedere bewoner andere opvattingen kan 
hebben, beperken wij ons tot de volgende punten 
die voor alle bewoners relevant zijn: 

 
 
 

 1. Bouwverkeer 
 Het is voor de wijk van buitengewoon groot belang 

dat het bouwverkeer goed wordt geregeld. Omdat 
onze wijk zo krap gebouwd is en er zo weinig par-
keergelegenheid is, is het noodzakelijk dat er tijdens 
de bouw géén aan- en afvoer van materialen 
plaatsvindt via onze wijk (de Nesciohove en aanlig-
gende straten). Een alternatief is aan- en afvoer via 
de Marsmanhove en de Timmermanshove. Ook het 
plaatsen van bouwmaterialen op parkeerplaatsen 
zou onacceptabel zijn. Het is belangrijk dat de ge-
meente hierover strikte afspraken met de aanne-
mer maakt.  

 

 2. Informatievoorziening 
 Het is belangrijk dat de aannemer en/of de ge-

meente de bewoners tijdig en goed informeert over 
de voortgang en eventuele overlast. In ieder geval 
willen wij als vereniging graag tijdig worden geïn-
formeerd zodat wij via onze nieuwsbrief ook de 
bewoners die iets verder in de wijk wonen, kunnen 
informeren. 

 

 3. Blauwe zone 
 Een deel van de parkeerplaatsen rond het IKC wor-

den als blauwe zone van 3 uur ingericht. Wij stellen 
voor om die tijd te beperken tot 1½ uur om het par-
keren door degenen waarvoor de parkeerplaatsen 
niet bedoeld zijn (zoals AIVD-ers e.d. die parkeren 
en vervolgens hun parkeerschijf steeds aanpassen), 
zo onaantrekkelijk mogelijk te maken.  

 

 4. Parkeerplaatsen 
 Het IKC wordt gebouwd in een krap gebouwde wijk, 

waar de parkeerdruk erg hoog is. Dat betekent dat 
extra parkeerplaatsen noodzakelijk zijn. Er komen 
overdag 23 kiss-and-ride-plaatsen bij, maar slechts 
6 parkeerplaatsen. Wij stellen voor om nog enkele 
extra parkeerplaatsen te realiseren door de 6 kiss-
and-ride-plaatsen langs de Nesciohove te vervangen 
door gewone parkeerplaatsen (in een blauwe zo-
ne).” 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrookje drakenboot varen 

 

O  Ja, ik wil graag op woensdag 3 september deelnemen aan het drakenboot varen .  
Naam en adres: ............................................................................................................................................................................. 
Telefoonnummer: ............................................................. e-mailadres: ...................................................................................... 
Graag z.s.m. inleveren bij Ton van der Lee (Roelantshove 39) of stuur een mailtje naar ton.van.der.lee@ziggo.nl. 
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