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Nieuwsbrief
Architect Alberts
Veel bewoners zullen zich niet realiseren dat wij in een
heel bijzondere wijk wonen. Onze woningen zijn namelijk
ontworpen door de beroemde architect Ton Alberts (1927
- 1999). Deze architect is vooral bekend geworden door
zijn 'organische architectuur', waarbij de vorm sterk
wordt bepaald door de functie. Deze stroming in de architectuur ontstond begin 1900 toen men ging zoeken naar
nieuwe wegen binnen de zich snel ontwikkelende industrialisering. Duurzaamheid en leefbaarheid, die nu heel
normaal zijn, werden belangrijke waarden. Beroemde architecten uit die periode zijn Gaudi (Spanje), Frank Lloyd
Wright (USA) en Hundertwasser (Oostenrijk). Ton Alberts
mag worden beschouwd als de beroemdste Nederlandse
vertegenwoordiger van de organische architectuur. Hij
overleed in 1999.
Ook het bekende Gasuniegebouw, een kantoorgebouw
dat in 1994 in Groningen is gebouwd, is door Alberts en
van Huut ontworpen. Het bureau is opgericht door Anton
Alberts en daar kwam iets later Max van Huut bij als partner. Vanaf 1987 vormden zij het architectenbureau Alberts & Van Huut).
Het
Gasuniegebouw
geldt als een van de
bekendste Nederlandse
voorbeelden van het
organisch bouwen. Van
de Gasunie kregen zij
alle ruimte om hun
ideeën tot uitdrukking
te brengen.
Met de antroposofie als uitgangspunt wilden Alberts en
Van Huut dat gebouwen het geluk van mensen zouden
bevorderen. Hiervoor zouden warme kleuren, bakstenen,
scheve wanden en grillige, aan de natuur ontleende vormen nodig zijn. Het materiaalgebruik bestaat daarom ook
meestal uit baksteen, hout en dakpannen. Veelhoekige
gebouwen en opvallende kozijnen: de gebouwen van Alberts’ typische antroposofische vormgeving met schuine
ramen en muren scoren erg goed bij het publiek.

Ook onze wijk met zijn karakteristieke
woningen,
kronkelige straten en bijzondere bestrating is een
typisch voorbeeld van de
architectuur van Alberts.
Zelfs de kleuren groen en bruin, die nu wellicht wat achterhaald aandoen, zijn een bewuste keuze geweest. U
mag er dus best af en toe bij staan dat u in een heel bijzondere wijk woont.

Westlands Museum
In dit, wat onbekende maar boeiende museum wordt de
Westlandse geschiedenis behandeld van prehistorie tot
heden. Extra aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van
de (glas)tuinbouw. Ook is er een fraaie historische tuin.

Op woensdag 28 mei gaan wij een bezoek brengen
aan het Westlands Museum.
Aanmelden kan bij Mies Groenewegen (Nesciohove 83,
megroenewegenwubben@ziggo.nl). Deelname is gratis.
Wij verzamelen om 13.00 uur bij Mies. Wij nemen contact
op met iedereen die zich heeft aangemeld om nadere afspraken te maken. Bijvoorbeeld om zoveel mogelijk samen te rijden.

Geen asbest in woningen!
Een zit geen asbest in onze woningen. Dat is de uitkomst
van een onderzoek dat wij recentelijk hebben laten uitvoeren.
Een paar maanden geleden informeerde een bewoner ons
over een bouwtechnisch onderzoek aan haar woning dat
door Vereniging Eigen Huis was verricht in verband met de
verkoop van haar woning. In het keuringsrapport stond
namelijk dat de vensterbanken en de platen op de vliering
boven de garage “asbestverdacht” zouden zijn. Dit leek
ons zeer onwaarschijnlijk maar om elk risico uit te sluiten,
hebben we monsters van de vensterbank en van de vlieringplaten laten onderzoeken door A&F Milieuadvies BV.
Dit adviesbureau, dat voor asbestonderzoek is gecertifi-

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer V40464006

ceerd, heeft gelukkig geconcludeerd dat in beide geen as- dag viel, werd dit de dag ervoor, op zaterdag gevierd. Alle
best aanwezig is.
leden zullen dan weer een afrikaantje krijgen. Wij roepen
Als u de conclusies van A&F Milieuadvies BV zou willen iedereen natuurlijk uit om de vlaggen uit te hangen.
ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar info@verenigingdeleyens, waarna wij het u zullen mailen.
Advertenties

Drakenboot varen

Gratis dakpannen. I.v.m. onze nieuwe dakkapel heb-

ben wij een aantal dakpannen over. Wie interesse heeft,
Iedereen in onze buurt heeft weleens de trommels ge- kan ze komen halen. Informatie bij Nolani Spruijt
hoord van de drakenboten die op de Noord AA plas varen. (Justme_no@hotmail.com), van Schendelhove 10, tel.
De vereniging “The Dutch Dragons” traint hier wekelijks 06 - 16523309.
Leden kunnen gratis advertenties in de Nieuwsbrief plaatsen.
met een aantal drakenboten om zich voor te bereiden op
Bel of mail ons. Voor adressen zie het colofon.
nationale en internationale wedstrijden.
Wat minder bekend is dat zij ook clinics organiseren voor
groepen die ook wel eens in zo’n drakenboot willen varen.
Op woensdag 3 september willen zij voor de bewoners
van onze wijk zo’n avond organiseren.
Zo af en toe wijzen wij u graag op de nuttige informatie op
The Dutch Dragons zorgen voor een of meer met draken- onze internetsite. Een paar voorbeelden:
koppen en staarten versierde boten, een trainer en een - bij Woningonderhoud: informatie over de steentjes uit
trommelaar. De clinic start om 19.00 uur en duurt 1 uur de plafonds, over het krijgen van nieuwe dakpannen, het
op het water. Voorafgaand is er in hun clubhuis een in- open-haard-kanaal, de vergunningverlening voor uitstructie. De deelname staat open voor alle leden van onze bouwen en schuurtjes, de bouwtekeningen van de wowijkvereniging. Jong en oud kan meedoen. Je hoeft niet ningen, de speciale branddeuren in onze woningen etc.,
erg getraind te zijn. Wel moet je minimaal 14 jaar oud zijn. - bij Actueel: wat er de afgelopen jaren in de wijk heeft
Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan. De kosten gespeeld zoals de verkiezing van het mooiste voortuintje
bedragen 9 euro per persoon.
en de kap van de bomen aan de Zwaardslootseweg,
Misschien wil je zelfs - bij Foto’s: veel foto’s van activiteiten,
wel een team van mi- - bij De vereniging: de naam van de vereniging,
nimaal 14 en maxi- - bij De wijk: de geschiedenis van de wijk, en
maal 18 personen - bij Links: interessante Zoetermeerse internetpagina’s.
samenstellen om het Het is maar een willekeurige greep want u zult zien dat er
op te nemen tegen nog veel meer staat waar u uw voordeel mee kunt doen.
een andere straat in Overigens staan wij altijd open voor suggesties om de site
de wijk. Je kunt je te verbeteren of aan te vullen.
aanmelden bij Ton
van der Lee (Roelantshove 39, ton.van.der.lee@ziggo.nl). Colofon

Internetsite

Koningsdag
Op zaterdag 26 april wordt de allereerste Koningsdag gehouden. De verjaardag van koning Willem-Alexander
wordt dit jaar niet op 27 april gevierd, dan is hij jarig, maar
de dag ervoor. Ook wanneer Koninginnedag op een zon-
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrookje Westlands Museum
O Ja, ik wil op woensdag 28 april graag meegaan naar het Westlands Museum.
Naam en adres: .........................................................Aantal personen dat meegaat............................................................
Telefoonnummer.......................................................E-mailadres:........................................................................................
Graag z.s.m. inleveren bij Mies Groenewegen of stuur een mailtje naar megroenewegenwubben@ziggo.nl.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrookje Drakenboot varen
O Ja, ik wil op woensdag 3 september graag meedoen met het Drakenboot varen.
Naam en adres: .........................................................Aantal personen dat meegaat............................................................
Telefoonnummer.......................................................E-mailadres:........................................................................................
Graag z.s.m. inleveren bij Ton van der Lee of stuur een mailtje naar ton.van.der.lee@ziggo.nl

