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Nieuwsbrief 
 

 

Inloopavond IKC 
 

Er komt weer een inloopavond over het Integrale Kind-
centrum dat de gemeente wil realiseren aan de Nes-
ciohove. De plannen zijn ook begin 2013 aan de bewo-
ners gepresenteerd. Naar aanleiding van de opmerkin-
gen tijdens die eerdere inloopavond zijn de plannen 
aangepast. De gemeente wil die aangepaste plannen 
nogmaals in een inloopavond aan de bewoners voor-
leggen om de bewoners de mogelijkheid te bieden om 
vragen te stellen en opmerkingen te maken.  
Het gaat overigens nog steeds om een schetsontwerp. 
De plannen, inclusief een concrete planning, zullen nóg 
een keer worden voorgelegd in een formele inspraak-
ronde. 
 

Wanneer: woensdag 11 juni 2014  
 

Hoe laat: van 19.00 - 21.00 uur 
 

Waar:   in de aula van de  
  Annie MG Schmidtschool 
 

 

Facebook 
 

Saamhorigheid, gezelligheid, elkaar kennen: het zijn 
kenmerken die vooral worden geassocieerd met een 
dorp. Sociale media kunnen eraan bijdragen dat daar-
van ook sprake kan zijn in een moderne stadswijk zoals 
de onze. Onze vereniging bestaat al ruim 35 jaar en al 
die jaren was het overgrote deel van de bewoners lid. 
Dankzij de vereniging is de sociale cohesie in onze wijk 
al die jaren zo groot geweest. Om ook in de toekomst 
die samenbindende functie te houden, is het nodig om 
als vereniging met de tijd mee te gaan. Daarom hebben 
wij besloten om te starten met een Facebook-pagina. 
Eind februari zijn wij al gestart met een WhatsApp-
groep en wij zetten nu een volgende stap.  
  

In de WhatsApp-groep is al veel informatie gedeeld. Zo 
is informatie uitgewisseld over 
zonnepanelen, verhoging van 
de garagevloer, vergroting van 
de hal, schoorsteenonderhoud, 
parketvloeronderhoud en over 
allerlei andere onderwerpen.  

Ook werd eind april druk geappt over de verlichting die 
het in de hele wijk niet deed. Daardoor werd ’s avonds 
contact met een storingscoördinator opgenomen en 
kon het probleem direct worden verholpen 
WhatsApp heeft echter beperkingen. Een daarvan is 
dat het aantal leden van de groep beperkt is tot 50. 
Een andere, moderne manier met meer mogelijkheden 
om informatie uit te wisselen is Facebook. Ook daarvan 
kunnen de leden vanaf nu dus gebruik maken. 
 

 

Natuurlijk blijven voor de leden die van WhatsApp of 
Facebook geen gebruik kunnen of willen maken, ook 
de vertrouwde bronnen bestaan: de papieren nieuws-
brief, de digitale nieuwsbrief en de website blijven. 
 

 

De Facebook-pagina is, evenals de WhatsApp-groep 
bedoeld als een sociaal netwerk. Iedereen kan recht-
streeks vragen aan andere leden stellen, informatie 
geven etc. Ook voor allerlei veiligheidskwesties kunnen 
Facebook en de app nuttig zijn. Vooral Facebook heeft 
veel mogelijkheden. Zo kunnen gemakkelijk foto’s 
worden gedeeld, kan de informatie worden bewaard. 
Facebook is gebruiksvriendelijk en kent veel gebrui-
kers. 
Eerder gaven wij aan dat de sociale media gebruikt 
kunnen worden voor het uitwisselen van allerlei infor-
matie die een relatie heeft met de wijk. Leden kunnen 
elkaar vragen stellen zoals “wie heeft ervaring met een 
verbouwing”, “wie kent een goede klusjesman voor 
...”of “wie kan er een keer boodschappen voor mij 
doen”. Maar ook kunnen mededelingen worden ge-
daan, foto’s worden gedeeld etc.  
De Facebook-pagina is een nieuwe, moderne vereni-
gingsactiviteit die, naast alle andere activiteiten van de 
vereniging, kan bijdragen aan een bloeiende vereniging 
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die probeert op allerlei wijzen de sociale cohesie in de 
wijk te vergroten. 
De Facebook-pagina is alleen toegankelijk voor leden. 
Wil je toegang krijgen tot de Facebook-pagina, stuur 
dan een e-mail naar Erik van Velzen onder vermelding 
van naam, straatnaam en huisnummer. Zijn e-
mailadres is: kingfishererik@gmail.com. Of stuur een e-
mail naar info@verenigingdeleyens.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo’n 15 bewoners hebben zich aangemeld om op 

woensdag 28 mei een bezoek te brengen 

aan het Westlands Museum. Aanmelden kan nog 
steeds bij Mies Groenewegen (Nesciohove 83, me-
groenewegenwubben@ziggo.nl). Deelname is gratis. 
Wij verzamelen om 13.00 uur bij Mies. Wij nemen con-
tact op met iedereen die zich heeft aangemeld, om na-
dere afspraken te maken.  
 

Petje af voor de gemeente 
 

’t Mag wel eens een keer gezegd worden: het laatste 
jaar laat de gemeente geen gelegenheid voorbij gaan 
om ervoor te zorgen dat we ons beter thuis voelen in 
onze wijk. Neem nou het onderhoud…. Ook de pensio-
nado’s -uw eigen groep van ‘onderhoudende bewo-
ners’- is het opgevallen dat de straten vaker geveegd 
worden en het groen vaker wordt geschoffeld. Ook re-
ageert de gemeente tegenwoordig heel snel op vra-
gen/opmerkingen. Zo noteerde een bewoonster dat 
het parkeerterrein langs de Timmermanshove, aan het 
einde van de Penninghove, er niet uitzag door bladaf-
val en uitgroeiende struiken (iets waar uw pensiona-
do’s niet bij konden komen door de altijd aanwezige 
auto’s). Maar de gemeente had het binnen de kortste 
keren voor elkaar: schoon en bijgewerkt. Verder heb-
ben we sinds kort extra verlichting gekregen aan het 
einde van de Nesciohove: een lantaarnpaal bij de in-
gang van De Drie Ballonnen en een echte lichtmast bo-
ven het parkeerterrein. Dat geeft toch wel een beter 
en veiliger gevoel. 
Ten slotte hadden de pensionado’s de gemeente sub-
sidie gevraagd voor het kopen van bloembollen be-
stemd voor rond de social bollen van het einde van de 
Penninghove, Roelantshove en Nesciohove, en voor 
het aanplanten van bodembedekkers op verschillende 
plaatsen in de wijk. We hadden een begroting gemaakt 

en bijna per omgaande kregen we het volledige bedrag 
(begroot op bijna € 110) toegekend en overgemaakt. 
Prachtig gewoon en zoals te zien is op bijgaande foto’s 
hebben we ons best gedaan er iets leuks van te maken. 
We hopen dat iedereen ervan geniet. 
Gemeente en vooral de wijkmanager Peter Collignon, 
hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Drakenboot varen 

 

Nog weinig bewoners hebben gereageerd op de op-

roep om op woensdag 3 september om 

19.00 uur te gaan drakenboot varen. Het duurt nog wel 
even eer het zover is, maar u kunt zich nu alvast aan-
melden. De kosten bedragen 9 euro per persoon. 
Aanmelden kan bij Ton van der Lee (Roelantshove 39, 
ton.van.der.lee@ziggo.nl). 
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