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Nu begrijp ik ook wel dat als zo’n grote
boom omwaait hij een flink gat in de dijk
kan trekken en we willen niet dat de put
(voor de niet Pijnackernaren onder ons, dat
is het lager gelegen gedeelte van Noord)
dan onderwater komt te staan. Maar wat
komt er voor in de plaats? Zijn er geen
bomen die toch geen gevaar opleveren en
kunnen blijven staan? Komt er een herin-
richtingsplan?

Ik maak mij zorgen zeker over de twee
laatste voorbeelden. Maar misschien ben ik
de enige.

Laat mij horen wat u ervan vindt. Misschien
kunnen we met elkaar
hier iets aan doen.

Ik hoor u graag!

Joop van den Berg

Bomen die verdwijnen.

Gedurende de renovatie van Pijnacker-
Noord zijn er veel grote bomen gesneu-
veld i.v.m. de aanleg van de nieuwe
riolering en leidingen. In de meeste ge-
vallen werd in de plannen herplant op-
genomen. Maar nu zien we dat er meer
bomen verdwijnen. En is dat allemaal
wel nodig en hoe zit dat dan met  een
eventuele vervanging.

De volgende vier voorbeelden.

Bomen langs de Nobellaan vlakbij de
Lidl.
3 prachtige bomen vlak naast de par-
keerplaatsen van de Lidl tegenover No-
bellaan .. zijn een natuurlijke dood ge-
storven. Dit voorjaar zijn deze omge-
haald in opdracht van de gemeente. De
stammen zijn intussen verwijderd. Naar
verwachting zullen in het komende
plantseizoen nieuwe bomen geplant
worden. Het is ons toegezegd.

Bomen gesneuveld in de herfst.
In oktober bij een flinke storm zijn er
twee bomen omgewaaid, één in  de
Weigelialaan en één aan de Thorbeckel-
aan.  Prachtige bomen, maar blijkbaar
niet sterk genoeg om die storm te weer-
staan. Razend snel waren de bomen
opgeruimd. En nu? Ik heb inmiddels uit
betrouwbare bron vernomen dat
er gelijksoortige bomen zullen worden
ingeboet.

Bomen die verdwijnen n.a.v. de nieuw-
bouwplannen van Rondom Wonen.
Aan de Thorbeckelaan tussen de Kuyper-
laan en de Troelstralaan gaat Rondom Wo-
nen nieuwe appartementen bouwen. Daar
staan prachtige grote bomen, zo’n 50 jaar
oud. Daar hebben ze bij de realisatie van
die woningen last van. Rondom Wonen
gaat hiervoor kapvergunningen aanvragen.
Laten we dat gebeuren? Komt er wat voor
terug en wat?

Bomen in de Wilgenhof.
In het dijkje in de Wilgenhof (als je Wilgen-
hof in rijdt rechts) staan een flink aantal
bomen die volgens Hoogheemraadschap
Delfland gevaar opleveren. Oud-
Pijnackernaren, zoals ik, hebben daar nog
jeugdherinneringen aan. Het oude zwem-
bad was daar gelegen en als alle kleedhok-
jes bezet waren moest je je maar verkleden
tussen de bomen. Het was ook een prachtig
speelterrein, ook nadat het zwembad ver-
dwenen was.

Van de voorzitter

De nieuwste editie van de Nieuwsbrief hebt u voor u op het
scherm of op papier.

Ik hoop dat u er weer veel genoegen aan zult beleven, al is
niet alles even vrolijk wat er in is gekomen. De omgezaagde
boom in mijn straat deed veel buurtgenoten erg veel ver-
driet en het was erg jammer dat ons Repair Café buiten de
prijzen viel bij de vrijwilligersprijs.

Maar wel, alvast prettige feestdagen en het mooiste van
2018! Bart Ennema eindredactie
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Het is weer einde seizoen voor de buurt-
tuin. We zijn met een kleine, maar enthousi-
aste groep vrijwilligers elke zaterdagoch-
tend in de tuin aan het werk. De laatste
weken bestaat dit werk vooral uit opruimen
en de groentebedden netjes achterlaten:
winterklaar maken heet dat. Dit seizoen
ging het allemaal een stukje beter dan vorig
jaar. We waren beter voorbereid en de
kwaliteit van de grond was verbeterd. Wel
hebben we veel last gehad van slakken en
rupsen, maar intussen heeft zich een stelle-
tje egeltjes onder één van de takkenrillen
gevestigd en die eten heel wat slakken.

Ook deze winter zal er nog genoeg te doen
zijn. Eerst moet de hele tuin nog winterklaar
gemaakt worden, dan moeten de paden
opnieuw worden belegd met verse hout-
snippers. Verder moeten er nog wat onder-
houdswerkzaamheden plaatsvinden en
moeten de wilgen langs de vijver worden
gesnoeid.

Die afgezaagde takken kunnen we dan weer
gebruiken. Tenslotte moeten de fruitstrui-
ken worden gesnoeid, dat is een precies
karweitje dat in een bepaalde periode op
een bepaalde manier moet gebeuren.

En dan gaan we natuurlijk weer plannen
voor volgend jaar. De indeling van de tuin
blijft gelijk, maar alle verschillende groepen
gewassen schuiven een bedje op, zodat we
niet jaar op jaar hetzelfde gewas op hetzelf-
de bed verbouwen.

De buurttuin is te vinden achter de Cort van
der Linden laan. Te bereiken via het voet-
pad tussen de Thorbeckelaan (t.o. no. 86)
en het bruggetje bij de Lidl. In de winter
werken we op zaterdagochtend vanaf 10
uur en in de zomer op vrijdagavond vanaf 7
uur. Wie mee wil doen is van harte welkom,
meld je op een werkochtend of avond.

Martien Kalkman

Buurttuin Pijnacker-Noord
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Het Repair Café Pijnacker-Noord, zoals het
officieel heet, is in september 2014 geo-
pend. Het vierde jaar is nu gaande. Na een
zoekend begin draait het nu op volle toeren
met vele vrijwilligers! Ze zijn te herkennen
aan de prachtige polo’s. Veel klanten kun-
nen we helpen met een succesvolle repara-
tie. We hebben veel vrijwilligers met allerlei
expertise, maar we zoeken nog een nieuwe
vrijwilliger met ervaring in het repareren
van klokken. Velen hebben de weg gevon-
den zowel voor de reparaties natuurlijk,
maar ook vanwege de gezellige sfeer en de
heerlijke koffie/thee met iets lekkers. We
draaien onder de paraplu van de wijkvere-
niging, maar financieel zijn we geheel onaf-
hankelijk. Op Facebook staat veel info met
foto’s en verslagjes. Kijk daar en like ons!
Daar staan ook foto’s van de volgende
recente evenementen!

Nominatie Vrijwilligersprijs 2017
Op zaterdag 11 november zijn de prijzen
uitgereikt voor de vrijwilligersprijs 2017 van
de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Wij wa-
ren met vier andere groe
pen genomineerd door de jury! Met stem-
men via internet zijn de winnaars bepaald.
RK Deo uit Nootdorp won de hoofdprijs.
Helaas voor ons als Repair Café hebben we
niet genoeg stemmen
gekregen. Jammer, maar onze bekendheid
is weer vergroot!   De volledige stuurgroep
en een klein aantal vrijwilligers was aanwe-
zig. Na de prijsuitreiking zijn we nog even
op de dansvloer geweest.

Workshop Senseo
Op zaterdag 11 november hebben we een
workshop georganiseerd over het repare-
ren van Senseo apparaten. Twaalf vrijwilli-
gers waren aanwezig, waaronder ook gas-
ten van RC Nootdorp en RC Delft. John de
Ridder van RC Vlaardingen was de zeer
deskundige docent. Ongelooflijk hoe veel
die man weet van al die verschillende uit-
voeringen van de Senseo. Tientallen senso-

Repair Café
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ren, klauwtjes, slangetjes, pompjes, tank-
jes en ringen werden behandeld. Daarna
konden de vrijwilligers zelf gaan werken
met een van de vele meegebrachte appa-
raten. Geen enkele was hetzelfde!
We hebben heel veel geleerd! Ook een
leuke ontmoeting met vrijwilligers uit de
buurt! Ze bleven nog lang
napraten.

Grote dank!

Nieuwe kasten
Bij de oprichting van ons Repair Café hebben
we van de Gemeente twee oude maar nog
bruikbare stalen kasten gekregen. Verder
konden we enkele oude kasten van de school
gebruiken voor al onze benodigdheden voor
de techniek, de textielafdeling, de organisatie
en de horeca. De kasten waren echter niet
goed in te delen en er was veel te weinig
ruimte voor alle spullen. Dankzij Anton de
Fockert van de Stuurgroep hebben we prach-
tige kasten van Deltares uit Delft gekregen.

We hebben weer voldoende
ruimte en we kunnen de spullen
overzichtelijk bewaren. Grote
dank!

Duizendste reparatie
Afgelopen keer hebbenwe de
duizendste reparatie in het be-
staan van ons RC mogen uitvoe-
ren. De gelukkige winnares deel-

de met ons de gekregen taart maar de bloe-
men gingen mee naar huis. Volgende keer is
ze er weer, want de reparatie moest in twee
delen.

Charles van der Mast

   De duizendste reparatie
moest gevierd worden.



Wijkvereniging Pijnacker Noord is in het leven geroepen toen de Gemeente
Pijnacker zo’n tien jaar geleden het plan op tafel legde om de wijk Noord te
renoveren. Na de bekende kinderziektes bij het opstarten van zo’n proces, is
de wijkvereniging coproducent van deze grootse opknapbeurt. En het over-
leg met de Gemeente is dan ook zeer intensief.

Nu de renovatie goed op gang is en we duidelijk zicht hebben hoe dat verder
zal gaan, richt het bestuur zijn aandacht niet alleen maar op de “stenen”,
maar ook op de bewoners van al die stenen.

Het samenwonen en leven in een wijk als de onze heeft kanten die nog wei-
nig aandacht hebben gekregen. Daar komt verandering in, samen met u, de
bewoners van ons mooie en steeds mooier wordende, Pijnacker-Noord.

Bezoek ons ook op:
www .pijnacker-

noord.nl

De jaarlijkse contributie bedraagt € 7,50 over te
maken op rekening     NL 08 INGB 0004 778 678

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief gaat via
onze website www.pijnacker-noord.nl.

W i j k ve r e n i g i n g
P i j n a c k e r  N o o r d

Leo van Iersel  Nieuw bestuurslid
Sinds kort is Leo actief betrokken bij de
wijkvereniging Pijnacker Noord als kandi-
daat penningmeester.

Leo (geboren in Hellevoetsluis in een gezin
met twee zussen) woont sinds begin 2015
in Pijnacker Noord. Hij woont daar samen
met zijn uit voormalig Oost-Duitsland
afkomstige vrouw, Michaela en zoontje
Liam en sinds eind 2015 ook met hun
dochtertje Mara.

Het werkzame deel van zijn leven brengt
hij door als docent bij de TU Delft, afdeling
wiskunde. De  opleiding daarvoor, heeft
hij gevolgd aan de Universiteit Twente en
zijn PhD behaalde hij in Eindhoven.

Op vrijdagen en in de weekenden zorgt
hij voor de kinderen en gaat o.a. met ze
naar muziek op schoot lessen van Muziek-
Spel, gymlessen van Kracht en Vlugheid en
is ook vaak in zwembad De Viergang te
vinden. De nieuw aangeschafte bakfiets, is
dan ook vaak onderweg.

Voordat Leo naar Pijnacker verhuisde
heeft hij onder andere in Amsterdam
gewoond en in Christchurch in Nieuw
Zeeland, waar hij naast het lesgeven voor-
al in de weekenden genoot van lange
wandelingen in de prachtige natuur. Als u
een indruk wil krijgen: bekijk de film Hunt
for the Wilderpeople. (Tip van Leo)

In Tanzania heeft Leo een jaar gewerkt
als wiskundeleraar op verschillende
scholen. Ook heeft hij verschillende
projecten opgezet, onder andere voor
het boren van een waterput bij een
school in een Keniaanse sloppenwijk.
Daarnaast heeft hij met behulp van
crowdfunding een schoolboekenproject
in het leven geroepen.
In de English Club leerden nieuwsgieri-
ge kinderen op zondag goed Engels
spreken, iets wat onder schooltijd geen
aandacht kon krijgen.

Hij beschrijft de Tanzanianen  als vrolijke
en gezellige mensen. Een omschrijving die
ook op Leo zelf van toepassing is.

Leo van Iersel en
Bart Ennema

V.l.n.r.: Michaela, Mara, Liam en Leo

 Renovatie
Op dit moment is de planning van alle
werkzaamheden nog niet door alle partij-
en goedgekeurd.
De verwachting is dat de planning in
week 50 rond zal zijn.
Deze planning zal direct op de website
van de gemeente worden geplaatst en
ook op onze website komen te staan,
zodat alle bewoners er kennis van kun-
nen nemen.

Aannemer Heymans heeft de opdracht
om de bewoners van de straten waar
met de rioleringswerkzaamheden wordt
begonnen, over deze werkzaamheden in
te lichten en tevens een tijdpad hierbij
aan te geven.

HEESTERBUURT
De Heesterbuurt is praktisch klaar.
De aannemer Heymans is met de laatste
werkzaamheden aan de Meidoornlaan van
de Groen van Prinsterlaan tot aan de Gou-
denregensingel bezig en rond dit werk in
week 49 af. Dan is dit deel van deze laan
helemaal ingericht als 30km zone. Ook zijn
dan alle, haaks gelegen, parkeerplaatsen
bestraat. Het speellint is inmiddels volledig
inclusief alle speeltoestellen, aangelegd en
de rijsporen op de Ribeslaan zijn opge-
haald.
Helaas is het Pinkeltjepark nog niet klaar
omdat de bouwkeet van aannemer Ver-
hoef Infra er nog staat. Deze keet zal voor
de jaarwisseling worden verwijderd..

BOMEN- EN BERKENBUURT

De nutsbedrijven zijn hier druk bezig met
hun werkzaamheden, vooruitlopend op de
werkzaamheden van aannemer Heymans.
Dunea is druk doende de waterleiding te
vernieuwen en Stedin volgt met het ver-
nieuwen van de gas- en elektraleidingen.
Zowel de oude waterleidingen als de gas-
en elektraleidingen worden zo mogelijk
overal verwijderd.

De aannemer is nu druk bezig met de
riolering van de Goudenregensingel Zuid
en hij heeft al een aanvang gemaakt aan
de Noordweg.


