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Nieuwsbrief
SocialSofa
Wij hebben veel enthousiaste reacties gekregen op ons
idee voor een SocialSofa. Slechts één bewoner vond het
een minder goed idee. Wij zijn inmiddels naar de gemeente geweest om een en ander te bespreken. Het
bleek niet meer mogelijk om een SocialSofa te krijgen,
maar het zou toch moeilijk zijn geweest om in onze
krappe wijk een geschikte plaats daarvoor te vinden.
Wel heeft de gemeente ons vier “SocialEggs” of “SocialBaubles” aangeboden. Die laatste zijn ronde bollen die
sinds kort beschikbaar zijn. Die bollen zouden bijvoorbeeld geplaatst kunnen worden bij de ingangen van de
wijk. Inmiddels hebben veel bewoners gereageerd en
allerlei ideeën gemaild.
Ons voorstel is dat de uitwerking nu verder gebeurt door
een groepje dat samen de
ideeën verder uitwerkt om te
besluiten over de afbeeldingen
die op de bollen/eieren komen,
waar ze komen te staan, op
een hoge of een lage sokkel,
etc.
Italo van Weelden gaat een en ander coördineren. Degenen die eerder hebben gereageerd, krijgen een e-mail
hierover, anderen kunnen zich alsnog aanmelden. Neem
dan contact op met een van de bestuursleden. Daarna
gaat het echt beginnen.
Wij blijven u natuurlijk op de hoogte houden.

Verspreiding Nieuwsbrief
Deze Nieuwsbrief wordt onder alle bewoners verspreid
omdat wij iedereen willen informeren over ons voornemen om gemozaïekte bollen/eieren te plaatsen. Als vereniging proberen wij de belangen van alle bewoners zo
goed mogelijk te behartigen. Als lid ontvangt u de
Nieuwsbrief, kunt u meedoen met de activiteiten voor
volwassenen en kinderen, gereedschap lenen uit de
Tool-o-theek en meedoen met allerlei acties om uw wo-

ning te verbeteren. De contributie bedraagt slechts
€ 12,- per jaar. Toon uw betrokkenheid bij de wijk en mocht u geen lid zijn- sluit u aan en word lid!

K(r)oningsborrel
Tijdens de algemene ledenvergadering in februari kregen we de suggestie om de inhuldiging van WillemAlexander te vieren met een borrel. Daarom nodigen wij
u uit om gezellig een glaasje oranjebitter of een biertje
te komen drinken en wat te knabbelen. Gewoon wat napraten over de tv-uitzending en zo.

borrel: gratis voor leden
plaats: hoek Nesciohove - van Schendelhove
tijd: 30 april van 16.00 uur tot 17.00 uur

Inbraken
De laatste tijd is er opvallend veel ingebroken, zowel in
auto’s als in woningen. Natuurlijk kan het toeval zijn,
maar tegelijkertijd zijn er mannen in de wijk actief geweest om beveiligingssystemen etc. te verkopen, soms
op een opdringerige, intimiderende wijze. Zo’n “verkoper” kan inderdaad snel zien of een huis goed beveiligd
is. Ook is het in de afgelopen tijd enkele bewoners een
aantal malen opgevallen dat mannen stonden te gluren
naar de woningen, zowel vanuit de straat als vanaf de
dijk. Verschillende bewoners hebben onafhankelijk van
elkaar meldingen gedaan bij de politie. De mate waarin
de inbraak voorkomt, lijkt erop te wijzen dat sprake is
van een patroon. Degenen die het betrof, zijn natuurlijk
flink geschrokken.
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Omdat bewoners vaak niet van elkaar weten of er ingebroken is, vragen wij u om ons (en de politie!) altijd te
melden als u ook dit soort ervaringen hebt of als u iets
verdachts ziet. Ook kan het helpen als u uw directe buren informeert.
De informatie hierboven hebben wij eerder gemaild aan
de leden waarvan wij de mailadressen hebben, om hen
te waarschuwen. Men stelde dat op prijs en gaf vergelijkbare ervaringen door: één lid gaf aan te hebben gezien dat er foto’s vanuit een auto zijn gemaakt, een ander vond kort geleden vlakbij De Drie Ballonnen een rugzak met inbrekerstuig, anderen hadden vergelijkbare ervaringen met opdringerige verkopers.

Tool-o-theek in beeld
Laatst las ik in de krant een stukje over een nieuwe website – Peerby geheten – waar je spullen kunt lenen of huren van iemand in de buurt. Het bedrijfje achter die
website startte in 2011 en in de praktijk werkt het alleen
nog maar in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Nijmegen. Het is de bedoeling dat je relatief dure spullen,
zoals boormachines, ladders, koffers, fietsen, partytenten, etc. niet meer zelf hebt, maar in de buurt gaat lenen
of huren. Zelf aanschaffen wordt zo overbodig en je hebt
ook nog eens contact met elkaar. Goedkoop, sociaal en
duurzaam...
Maar heb je snel een groot stuk gereedschap nodig, of
een aanhangwagen of zo, dan kun je ook gewoon naar
een verhuurbedrijf in Zoetermeer gaan. Er is ten minste
één heel grote commerciële verhuurder, maar ook
sommige doe-het-zelfzaken hebben zo’n service. De kosten zijn best hoog: afgezien van een stevige borg betaal
je tientallen Euro’s per dag aan huur.
Dan onze eigen Tool-o-theek, die van onze eigen Wijkvereniging. We hebben niet het hele assortiment van
een commerciële verhuurder; we hebben een grondboor, een betonboormachine, een hogedrukspuit en een
behangafstomer. Niet helemaal gratis te huur zoals bij
Peerby, maar toch bijna: € 4 per dag voor de hogedrukspuit en € 2 per dag voor de andere tools. En... een borg
is niet nodig.
Bijna een jaar geleden heb ik de Tool-o-theek onder mijn
hoede gekregen en ik moet zeggen dat ik verbaasd ben
dat er niet méér gebruik van wordt gemaakt. Misschien
realiseren een heleboel wijkbewoners zich niet wat er
om de hoek beschikbaar is en zo gehaald kan worden.
Daarom wil ik onze Tool-o-theek nog eens goed in beeld
brengen. Natuurlijk wel even van tevoren bellen: 0629129360. E-mailen mag ook: rcsa.jacobs@planet.nl.
René Jacobs

Bomen
Iedereen heeft het gemerkt: de wijk heeft een heel ander gezicht gekregen nu de bomen zijn gekapt. Natuurlijk
is het jammer dat we geen groene wijk meer hebben,
maar onze wijk is ook frisser en lichter geworden. Bovendien komt er op veel plaatsen gelukkig weer nieuw
groen terug en wordt de bestrating opgeknapt.

Adoptiegroen
U kunt er ook zelf wat aan doen om de wijk groen te
houden. Denk er eens over om, alleen of met andere
bewoners, een stukje groen in de wijk te adopteren. Dat
kan een perkje zijn, maar bijvoorbeeld ook een boomspiegel of een strookje groen naast uw woning. De gemeente investeert in het adoptiegroen en daarna gaat u
het zelf onderhouden. Adoptiegroen fleurt het straatbeeld op en het is leuk om te doen. Voor meer informatie neem contact op met de wijkpost (Hannie Schaftrode
142).

Advertentie
Gratis af te halen: Samsung kleuren (beeldbuis) TV, type
TX-14C3 Ø 35 cm. Jacobs, Nesciohove 89, 06 - 29129360
Leden kunnen gratis advertenties in de Nieuwsbrief plaatsen.
Bel of mail ons. Voor adressen zie het colofon.

Bestuurslid gezocht
Joop van Doorn heeft aangegeven dat hij zijn bestuurslidmaatschap wil beëindigen. Joop heeft zich heel wat
jaren als bestuurslid verdienstelijk gemaakt en wij willen
hem daarvoor natuurlijk hartelijk bedanken. Wij zijn op
zoek naar een nieuw bestuurslid. Het kost niet veel tijd,
het is gezellig, en voor de vereniging is het goed als er
nieuwe ideeën komen. Omdat er nu maar één vrouwelijk
bestuurslid is, doen wij vooral een oproep aan vrouwen,
maar mannen zijn natuurlijk ook welkom. Hebt u interesse, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Colofon
www.verenigingdeleyens.nl
voorzitter: Wim Tijbosch, van Schendelhove 9, 351 36 44
penningmeester: Mies Groenewegen, Nesciohove 83, 351 45 73
bestuursleden:
Joop van Doorn, Nesciohove 32, 352 08 01
René Jacobs (Tool-o-theek), Nesciohove 89, 06 - 29129360
Erik van Velzen, Willem Paaphove 4, 341 48 22
redactieadres: van Schendelhove 9, info@verenigingdeleyens.nl

