
Financieel staat de wijkvereniging er
nog goed voor dankzij subsidie uit
het verleden. Bovendien zijn we ook
dit jaar weer succesvol geweest in
het aanvragen van subsidie, met
name een subsidie van Fonds 1818
voor het Repair Café en een subsidie
uit de Buurtknip van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp voor het Hees-
terbuurtfeest. Daarnaast waren er
voor dit feest ook kleinere bijdragen
van Rondom Wonen en de Albert
Heijn (in natura). Helaas kunnen deze
subsidies echter niet alle kosten dek-
ken. De Buurtknip subsidie bijvoor-
beeld dekt geen kosten van eten en
drinken. Ook aan de succesvolle
dansavond in het Parochiehuis heeft
de wijkvereniging financieel moeten
bijdragen. Als we dit soort sociale
activiteiten willen blijven organiseren
dan zal het op termijn dus nodig zijn
om de contributie te verhogen.

Leo van Iersel

Wijktoezicht.

Zoals ik denk weet eenieder dat we in
Noord wijktoezicht hebben georganiseerd
door de wijkvereniging samen met de ge-
meente en politie. Maar het gaat niet goed
met wijktoezicht. Er zijn steeds minder
lopers. Bij de eerste bijeenkomst waar
voorlichting gegeven werd over wijktoe-
zicht was de ruimte bij Tout le Monde hele-
maal gevuld met belangstellenden. Een
redelijk aantal bewoners melden zich aan
om mee te gaan doen. Helaas bleek al snel
dat belangstelling tonen en daadwerkelijk
meedoen niet het zelfde is. Nu staan we op
het punt moeten we nog doorgaan?
Waarom willen zo weinig bewoners een
uurtje per week / 2 weken door de wijk
lopen met een buurtbewoner?  Bang dat je
ingepland wordt op een tijdstip die je niet
bevalt? Onterecht. Je plant zelf wanneer je
gaat lopen. Altijd met een tweede bewo-
ner, die zich aanmeldt via een app. Denk je
dat het geen nut heeft? Wij weten dat niet,
is niet te meten, maar het is in ieder geval
goed voor je gezondheid en goed voor de
sociale contacten.
Meld je aan, stuur een berichtje naar buurt-
preventie@pijnacker-noord.nl of bel met
de coördinator van het wijktoezicht Cobie
v.d. Lans, 06 83044465.

Joop van den Berg

Is dit straks een overbodig bord?

Van de voorzitter

Onze tweede Nieuwsbrief van dit jaar staat weer vol met
berichten over wat er zoal in onze buurt heeft plaatsgevon-
den. Natuurlijk is er meer gebeurd maar voor meer hadden
we deze keer geen plaats. Dat is een goed teken, want dat
wijst er op dat we veel activiteiten in de buurt hebben.

Mocht u nog iets te binnen schieten waar wij van op de
hoogte moeten worden gesteld, of waar u van vindt dat wij
er wat aan zouden moeten doen, aarzel dan niet contact
met ons op te nemen.

Bart Ennema eindredactie
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Het werk vordert gestaag ondanks alle onverwachte tegen-
vallende extra werkzaamheden. Deze onverwachte zaken
betroffen hoofdzakelijk de niet bekende bodemverontreini-
gingen. Inmiddels is een gedeelte van de verontreinigingen
al weer opgeruimd met name in de Vlierlaan.

Deze straat alsmede de Beuklaan, de Elzenlaan, de Boom-
gaard en het gedeelte van de Noordweg tussen de Gouden-
regensingel en de Albert Schweitzerlaan zijn inmiddels
gereed gekomen.

Helaas is er in de Prunuslaan ook een verontreiniging
aangetroffen en deze moet eerst nader worden onderzocht
alvorens deze kan worden opgeruimd.

Het gedeelte van de Noordweg tussen de Goudenregensin-
gel en de Westlaan ligt nu volledig open. Voor de onderne-
mers langs deze weg is dit erg vervelend maar de aanne-
mer doet wat hij kan om alles zo goed mogelijk bereikbaar
te houden.

Door de tegenslagen moest ook steeds de planning wor-
den aangepast en de bewoners worden ingelicht over de
gewijzigde datum van aanpak van hun straat.

De Esdoornlaan en de Kastanjelaan zijn klaar, zodat de
bewoners hun voortuin weer op orde kunnen brengen.

In de Berkenbuurt zijn de nutsbedrijven druk bezig om
hun kabels en leidingen te vervangen vooruitlopend op
de komst van de gemeentelijke aannemer de firma Heij-
mans.

Als straks de Noordweg (het gedeelte dat nu open ligt),
de Prunuslaan en de Lijsterbeslaan klaar zijn dan is de
Bomenbuurt volledig gerenoveerd.

Voortgang Renovatie
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Afgelopen weken hebben we, samen
met een aantal betrokken buurtbewo-
ners, meerdere gesprekken gevoerd
met de bridgeverenigingen. Onderwerp
is steeds het voorkomen van parkeer-
problemen voor de buurt.

Op ons voorstel hebben de bridgevere-
nigingen een intentieverklaring opge-
steld die opgenomen gaat worden in
hun huishoudelijke reglementen.

De verenigingen gaan een actief beleid
voeren om het gebruik van de auto
zoveel als mogelijk te beperken. Op
basis van tellingen die gedaan zijn in de
omgeving van het toekomstig bridge-
centrum zal er toewijzing aan de leden,
die wel met de auto komen, plaatsvin-
den waar zij moeten gaan parkeren.
Voor een beperkt deel zal dat op eigen
terrein zijn, maar verder bij een aantal
hoge flats (Troelstralaan., Cort vd Lin-
denlaan en Gerbrandylaan).

En mocht dat niet voldoende zijn bij de
Lidl. Er zullen geen parkeerplekken in de
Staatsliedenbuurt toegewezen gaan
worden.

Afgesproken is dat de bridgeverenigin-
gen samen met de Wijkvereniging zullen
gaan handhaven en ook de situatie
regelmatig zullen evalueren.Deze af-
spraken zullen ook gelden voor eventu-
ele huurders van het pand.

Overigens is de vergunning nog steeds
niet verleend door de gemeente. De
gesprekken lopen nog over de garantie-
stelling door de gemeente voor de be-
nodigde financiering.
Meer informatie vind u op onze websi-
te.
https://www.pijnacker-
noord.nl/activiteiten/
exrouwcentrum/

(Ex) Rouwcentrum
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Dansavond

De dansavond in het Parochiehuis was een
gezellig experiment.

 Om eens te kijken of de traditie van dans-
avondjes in Noord, ooit gehouden in de Ac-
ker, weer nieuw leven in te blazen was, had
de wijkvereniging Noord een nostalgische
dansavond georganiseerd.

 Op vrijdagavond 12 oktober wisten 55 men-
sen het Parochiehuis te vinden voor een ge-
zellige avond met live muziek.  Helaas kwa-
men er van de 55 aanwezigen maar 15 uit
onze wijk. Wij hadden op meer belangstelling
gehoopt.
Om 20.00 uur ging de plaatselijke band Stum-
bling van start. Er werden veel foxtrots ge-
speeld, maar ook wel eens een wals en aan
het einde zelfs twist en Rock&Roll. Door veel
van de aanwezigen werd daar enthousiast op
gedanst. Anderen genoten vooral van de
muziek van de band die zeer gewaardeerd
werd.

Omdat de meeste mensen elkaar bij aanvang
niet kenden was men eerst wat stil, maar na
de eerste pauze werd het steeds gezelliger
aan de tafels.

Uiteindelijk hebben alle bezoekers een heel
leuke avond gehad en zou die volgens hen
voor herhaling vatbaar zijn.

De wijkvereniging heeft echter  twijfels
om deze activiteit vaker op het pro-
gramma te zetten met zo weinig men-
sen uit de wijk zelf. Zij gaan op zoek
naar andere activiteiten waar hopelijk
meer belangstelling voor is. Wie een
goed idee heeft mag het zeggen.

Dansorkest Stumbling

Foto-impressie van de
dansavond in het
Parochiehuis

Onze website is aangepast aan de voort-
schrijdende renovatie van de wijk én de
gevolgen van de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De home pagi-
na is aangepast met een blokje “Over de
wijkvereniging” met oproep aan de webbe-
zoeker om lid van onze mooie vereniging te
worden, “hot nieuws” en de verenigings-
agenda.

De verenigingsagenda laat standaard 7 acti-
viteiten zien, maar de website   bezoeker kan
tot maximaal 100 activiteiten ‘terug” kijken.
Details van een agendaonderdeel worden
zichtbaar door op de groene knop te klikken.
Via een zoekvenster kun je de resultaten
filteren.

Onder menukeuze Renovatie vind je een
beschrijving van de actuele situatie, een lijst
met veel gestelde vragen (en hun antwoor-
den), het renovatieproces met de rol van de
wijkvereniging en een overzicht van de buur-
ten en ten slotte de nieuwbouw in de wijk.

In het kader van de overgang van “stenen”
naar “sociaal” vind je onder menukeuze
“Activiteiten” alle structurele activiteiten van
de wijkvereniging, zoals het Repair Café, de
buurttuin en Buurtpreventie. Je kunt er de
wijkatlas downloaden met beschouwelijke
hoofdstukken als “Bomen over bomen”.

Het aan de AVG aangepaste Huishoudelijk
Reglement is door een AVG gecertificeerd
bedrijf goedgekeurd en wacht op instem-
ming van de ALV het komend voorjaar.

Ook onder Vereniging vind je onze privacy
verklaring. Daarin staan je rechten als web-
bezoeker. Over het maken van foto’s hebben
we een duidelijke mening: bij een
(feestelijke) bijeenkomst horen foto’s.  Als je
niet op de kiek wil hoef je dat maar aan de
fotograaf te laten weten. Ook achteraf kun
je een afbeelding van jou van de website
laten verwijderen. Je hoeft daar geen reden
voor op te geven.

Op onze website hoef je geen cookies  te
bevestigen, want we gebruiken uitsluitend
functionele cookies.

 Jaap Roos   Webmaster

Website
Pijnacker-noord.nl

Buurttuin

Onze buurttuin heeft een behoorlijk succesvol
seizoen achter de rug. Wij zijn nu langzamer-
hand bezig de tuin winterklaar te maken.
Dat is minder werk dan zoals dat in het verle-
den gewoon was. Toen moest alles er werke-
lijk kaal bijliggen om over winterklaar te spre-
ken. Tegenwoordig is het de bedoeling dat het
er een beetje rommelig blijft uitzien, dat heeft
als groot voordeel dat insecten meer overwin-
teringsplekken geboden wordt en dat daar-
door ook onze egels er volgend jaar weer
zullen zijn.

In de afgelopen periode hebben we nog lekker
van de bietjes, de pastinaak en eerder van de
pompoenen en courgettes kunnen genieten.
De peentjes waren niet zo succesvol dit jaar,
daar is de grond nog niet voldoende rijk voor.

Door de houtsnippers van het pad weer door
de grond te mengen en de groenbemesters
die we geplant hebben, ook door de aarde te
mengen hopen we op een vruchtbare aarde in
het volgende zomerseizoen.

In de komende winterperiode zullen we dus
vooral met die activiteiten bezig zijn. Er zal
ook wel weer nieuw hout op de rillen moeten
komen en de nieuwe boomsnippers moeten
worden uitgereden, maar daar zijn we waar-
schijnlijk niet elke zaterdag mee bezig.

Mocht u toch wat willen doen, neem dan even
contact op met Martien Kalkman, onze tuin-
meester of Petra Graafland onze coördinatri-
ce.

Martien:   mar10kalkman@gmail.com
Petra: petragraafland@planet.nl



Het werk vordert gestaag ondanks alle onverwachte tegen-
vallende extra werkzaamheden. Deze onverwachte zaken
betroffen hoofdzakelijk de niet bekende bodemverontreini-
gingen. Inmiddels is een gedeelte van de verontreinigingen
al weer opgeruimd met name in de Vlierlaan.

Deze straat alsmede de Beuklaan, de Elzenlaan, de Boom-
gaard en het gedeelte van de Noordweg tussen de Gouden-
regensingel en de Albert Schweitzerlaan zijn inmiddels
gereed gekomen.

Helaas is er in de Prunuslaan ook een verontreiniging
aangetroffen en deze moet eerst nader worden onderzocht
alvorens deze kan worden opgeruimd.

Het gedeelte van de Noordweg tussen de Goudenregensin-
gel en de Westlaan ligt nu volledig open. Voor de onderne-
mers langs deze weg is dit erg vervelend maar de aanne-
mer doet wat hij kan om alles zo goed mogelijk bereikbaar
te houden.

Door de tegenslagen moest ook steeds de planning wor-
den aangepast en de bewoners worden ingelicht over de
gewijzigde datum van aanpak van hun straat.

De Esdoornlaan en de Kastanjelaan zijn klaar, zodat de
bewoners hun voortuin weer op orde kunnen brengen.

In de Berkenbuurt zijn de nutsbedrijven druk bezig om
hun kabels en leidingen te vervangen vooruitlopend op
de komst van de gemeentelijke aannemer de firma Heij-
mans.

Als straks de Noordweg (het gedeelte dat nu open ligt),
de Prunuslaan en de Lijsterbeslaan klaar zijn dan is de
Bomenbuurt volledig gerenoveerd.

Voortgang Renovatie

Nieuwsbrief wijkvereniging Pijnacker NoordPagina 2

Afgelopen weken hebben we, samen
met een aantal betrokken buurtbewo-
ners, meerdere gesprekken gevoerd
met de bridgeverenigingen. Onderwerp
is steeds het voorkomen van parkeer-
problemen voor de buurt.

Op ons voorstel hebben de bridgevere-
nigingen een intentieverklaring opge-
steld die opgenomen gaat worden in
hun huishoudelijke reglementen.

De verenigingen gaan een actief beleid
voeren om het gebruik van de auto
zoveel als mogelijk te beperken. Op
basis van tellingen die gedaan zijn in de
omgeving van het toekomstig bridge-
centrum zal er toewijzing aan de leden,
die wel met de auto komen, plaatsvin-
den waar zij moeten gaan parkeren.
Voor een beperkt deel zal dat op eigen
terrein zijn, maar verder bij een aantal
hoge flats (Troelstralaan., Cort vd Lin-
denlaan en Gerbrandylaan).

En mocht dat niet voldoende zijn bij de
Lidl. Er zullen geen parkeerplekken in de
Staatsliedenbuurt toegewezen gaan
worden.

Afgesproken is dat de bridgeverenigin-
gen samen met de Wijkvereniging zullen
gaan handhaven en ook de situatie
regelmatig zullen evalueren.Deze af-
spraken zullen ook gelden voor eventu-
ele huurders van het pand.

Overigens is de vergunning nog steeds
niet verleend door de gemeente. De
gesprekken lopen nog over de garantie-
stelling door de gemeente voor de be-
nodigde financiering.
Meer informatie vind u op onze websi-
te.
https://www.pijnacker-
noord.nl/activiteiten/
exrouwcentrum/

(Ex) Rouwcentrum

Pagina 3Jaargang 4, nummer 2

Dansavond

De dansavond in het Parochiehuis was een
gezellig experiment.

 Om eens te kijken of de traditie van dans-
avondjes in Noord, ooit gehouden in de Ac-
ker, weer nieuw leven in te blazen was, had
de wijkvereniging Noord een nostalgische
dansavond georganiseerd.

 Op vrijdagavond 12 oktober wisten 55 men-
sen het Parochiehuis te vinden voor een ge-
zellige avond met live muziek.  Helaas kwa-
men er van de 55 aanwezigen maar 15 uit
onze wijk. Wij hadden op meer belangstelling
gehoopt.
Om 20.00 uur ging de plaatselijke band Stum-
bling van start. Er werden veel foxtrots ge-
speeld, maar ook wel eens een wals en aan
het einde zelfs twist en Rock&Roll. Door veel
van de aanwezigen werd daar enthousiast op
gedanst. Anderen genoten vooral van de
muziek van de band die zeer gewaardeerd
werd.

Omdat de meeste mensen elkaar bij aanvang
niet kenden was men eerst wat stil, maar na
de eerste pauze werd het steeds gezelliger
aan de tafels.

Uiteindelijk hebben alle bezoekers een heel
leuke avond gehad en zou die volgens hen
voor herhaling vatbaar zijn.

De wijkvereniging heeft echter  twijfels
om deze activiteit vaker op het pro-
gramma te zetten met zo weinig men-
sen uit de wijk zelf. Zij gaan op zoek
naar andere activiteiten waar hopelijk
meer belangstelling voor is. Wie een
goed idee heeft mag het zeggen.

Dansorkest Stumbling

Foto-impressie van de
dansavond in het
Parochiehuis

Onze website is aangepast aan de voort-
schrijdende renovatie van de wijk én de
gevolgen van de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De home pagi-
na is aangepast met een blokje “Over de
wijkvereniging” met oproep aan de webbe-
zoeker om lid van onze mooie vereniging te
worden, “hot nieuws” en de verenigings-
agenda.

De verenigingsagenda laat standaard 7 acti-
viteiten zien, maar de website   bezoeker kan
tot maximaal 100 activiteiten ‘terug” kijken.
Details van een agendaonderdeel worden
zichtbaar door op de groene knop te klikken.
Via een zoekvenster kun je de resultaten
filteren.

Onder menukeuze Renovatie vind je een
beschrijving van de actuele situatie, een lijst
met veel gestelde vragen (en hun antwoor-
den), het renovatieproces met de rol van de
wijkvereniging en een overzicht van de buur-
ten en ten slotte de nieuwbouw in de wijk.

In het kader van de overgang van “stenen”
naar “sociaal” vind je onder menukeuze
“Activiteiten” alle structurele activiteiten van
de wijkvereniging, zoals het Repair Café, de
buurttuin en Buurtpreventie. Je kunt er de
wijkatlas downloaden met beschouwelijke
hoofdstukken als “Bomen over bomen”.

Het aan de AVG aangepaste Huishoudelijk
Reglement is door een AVG gecertificeerd
bedrijf goedgekeurd en wacht op instem-
ming van de ALV het komend voorjaar.

Ook onder Vereniging vind je onze privacy
verklaring. Daarin staan je rechten als web-
bezoeker. Over het maken van foto’s hebben
we een duidelijke mening: bij een
(feestelijke) bijeenkomst horen foto’s.  Als je
niet op de kiek wil hoef je dat maar aan de
fotograaf te laten weten. Ook achteraf kun
je een afbeelding van jou van de website
laten verwijderen. Je hoeft daar geen reden
voor op te geven.

Op onze website hoef je geen cookies  te
bevestigen, want we gebruiken uitsluitend
functionele cookies.

 Jaap Roos   Webmaster

Website
Pijnacker-noord.nl

Buurttuin

Onze buurttuin heeft een behoorlijk succesvol
seizoen achter de rug. Wij zijn nu langzamer-
hand bezig de tuin winterklaar te maken.
Dat is minder werk dan zoals dat in het verle-
den gewoon was. Toen moest alles er werke-
lijk kaal bijliggen om over winterklaar te spre-
ken. Tegenwoordig is het de bedoeling dat het
er een beetje rommelig blijft uitzien, dat heeft
als groot voordeel dat insecten meer overwin-
teringsplekken geboden wordt en dat daar-
door ook onze egels er volgend jaar weer
zullen zijn.

In de afgelopen periode hebben we nog lekker
van de bietjes, de pastinaak en eerder van de
pompoenen en courgettes kunnen genieten.
De peentjes waren niet zo succesvol dit jaar,
daar is de grond nog niet voldoende rijk voor.

Door de houtsnippers van het pad weer door
de grond te mengen en de groenbemesters
die we geplant hebben, ook door de aarde te
mengen hopen we op een vruchtbare aarde in
het volgende zomerseizoen.

In de komende winterperiode zullen we dus
vooral met die activiteiten bezig zijn. Er zal
ook wel weer nieuw hout op de rillen moeten
komen en de nieuwe boomsnippers moeten
worden uitgereden, maar daar zijn we waar-
schijnlijk niet elke zaterdag mee bezig.

Mocht u toch wat willen doen, neem dan even
contact op met Martien Kalkman, onze tuin-
meester of Petra Graafland onze coördinatri-
ce.

Martien:   mar10kalkman@gmail.com
Petra: petragraafland@planet.nl



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

Repair Café 2.0

Het is tegenwoordig gewoon om ontwikkelingen
in een organisatie te omschrijven met een
"versie twee ". Dat betekent dus dat er veel
veranderd is in het Repair Café. Veel?

Zeker, door een donatie van het fonds 1818
hebben we een grootse uitbreiding van ons stan-
daard gereedschap kunnen aanschaffen. We
beschikken over een luchtcompressor, een mini-
tool, een goede set ringsleutels en nog veel
meer. Een plaatje vertelt meer dan woorden,
vandaar de foto.

Daarnaast hebben we een fantastische slijpma-
chine kunnen aanschaffen waar we werkelijk
allerlei snijdende voorwerpen (messen, scharen,
beitels) vlijmscherp mee kunnen maken.

En onze textielafdeling is verblijd met een lock-
machine. Een apparaat waarvan uw redacteur
geen flauw idee heeft wat dat allemaal kan.

Voor de harde werkers die in de koude winterpe-
riode buiten aan het fietsen herstellen zijn heb-
ben we een paar dikke jassen aan kunnen schaf-
fen, zodat ook zij er toch warmpjes bij zitten.

En dan is er natuurlijk onze allergrootste
verrassing: de 3-D printer met computer.

Via Anton de Fockert onze penningmees-
ter kwamen we in contact met Floris Holt-
kamp, ex penningmeester van onze Wijk-
vereniging. Die was enthousiast over ons
Repair Café en toonde zich bereid om met
zijn bedrijven Adfidum en Ellf onze printer
te sponsoren.
Adfidum ondersteunt startende onderne-
mers en Ellf werkt op het vlak van hypo-
theken en financieringen.
Dank Floris voor dit mooie gebaar.

Maar een 3-D printer alleen is nog niet erg
nuttig als er geen goede computer is om
hem te vertellen wat er moet gebeuren.

Dankzij het bedrijf Reset van Roland en
Marc Ketel, onze techneuten op ICT-
gebied in het Repair Café, hebben we ook
die in huis.
Dienstverlening op het gebied van servers,
werkplekinrichting en clouddiensten zijn
hun specialiteit. En ook zij worden harte-
lijk bedankt

Mochten er in de toekomst dus herstel-
werkzaamheden zijn waarbij kleine onder-
delen zijn afgebroken, dan kunnen we dat
vervangen door een geprint exemplaar.
Anton heeft zich daarin verdiept en zorgt
voor vervanging. Het moet wel gezegd dat
het soms nodig is om een volgende keer
terug te komen omdat het printen flink
wat tijd in beslag kan nemen.

Met recht kunnen we dus zeggen dat
Repair Café Pijnacker- Noord klaar is voor
de toekomst, terwijl we ook beschikken
over een ruime hoeveelheid ouderwetse
ervaring van onze vele vrijwilligers.

Boven: de heren van Reset
Onder Floris Holtkamp

Links: de nieuwe computer
Rechts: de 3-D printer


