Nieuwsbrief wijkvereniging Pijnacker Noord

De tweede Nieuwsbrief van 2019 is dit. Er is weer veel gebeurd waar we u graag van op de hoogte stellen. Voor mij
was het jubileum van het Repair Café een absoluut hoogtepunt. Charles van der Mast beschrijft het uitvoerig.
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Van de voorzitter
De zomer is weer voorbij . Het was een prachtige zomer, maar gelukkig niet zo droog als vorig jaar. Niet alles was geel en dor,
maar er moest toch nog wel water via het gemaal de polder ingepompt worden.
De buurttuin konden we dit jaar makkelijker van wat extra water voorzien, doordat we in de winter een dikkere slang naar het
kraantje hadden gelegd.
Aan de bosrand, Tilanus- en Rommesingel hebben sommige omwonenden wel gemerkt dat de sloten erg laag stonden, want
de nieuwe bewoners van de boomweide, 5 jonge koeien, wisten via een droge sloot, het bospad en de brug een ommetje in
de wijk te maken. De boer heeft ze verhuisd. Vanaf die tijd kunnen we dagelijks genieten van een show met schapen, een
schaapherder en haar hond. Wat er precies getraind wordt hebben we nog niet door, maar het geeft toch weer een dorps en
natuur gevoel. Ik geniet ervan.
Op een andere plek in de wijk is de hele zomer hard gewerkt, ook in de bouwvakvakantie. Daardoor konden de denksporters
nog eerder gebruik maken van hun nieuwe accommodatie. Het gebouw is weer opgeknapt en binnen onherkenbaar veranderd. Hetzelfde gebouw kan dus door de jaren gebruikt worden als kleuterschool, rouwcentrum en gezellig bridgehome. Hergebruik en dus duurzamer dan maar weer afbreken en nieuw bouwen. Soms kan dat niet anders en uiteindelijk zien de nieuw
gebouwde appartementen er nu prachtig uit en worden volop bewoond.
De renovatie begint zijn eindpunt te naderen en dan komt er waarschijnlijk nog wat nieuwbouw bij in onze wijk. Er zijn ook
wat leerlingen bijgekomen, die tijdelijk van hun school aan de Sportlaan naar de Schatkaart moeten. Het Repair Café moest
daarom ook uitzien naar andere huisvesting. Gelukkig kan het in onze wijk blijven. Voortaan is het in de zaal van de Schakelaar. Zo was er gedurende dit kwartaal wel wat reuring in de wijk. Wij zijn bezig om samen met anderen te kijken of er zo wie
zo, wat meer activiteiten in de wijk georganiseerd kunnen worden. Dat vraagt wel wat enthousiasme, ruimte en contact.
Misschien kunnen we in de volgende nieuwsbrief wat ideeën met u delen. Petra Graafland

Feestje bij de Acker

Door: Suzan Vermeer

Samen met Wijkgemeente De Acker hebben we op 14 september een feestje voor kinderen uit de wijk georganiseerd. Er waren spelletjes, er was limonade en iets lekkers en aansluitend kon men aanschuiven bij de barbecue van de Vrouwengroep die elke dinsdag
samenkomt in De Acker. Het weer werkte heel goed mee, het was zelfs warm. Het was een geslaagde middag.
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Oppimpen Bomenbuurt

Door: Petra Graafland

Nu het ophogen van de Vlier-, de Kastanje-, de Esdoorn-, de Elzen en de Beuklaan achter de rug is, moet het er ook verder wat vernieuwd
uitzien.
Rondom Wonen wil de huizen wat oppimpen en samen met de wijkvereniging, de gemeente en de SJB is bedacht de bewoners daar zo veel
mogelijk bij te betrekken. De start was in een tent aan de Acacialaan.
Bewoners konden daar uit 5 kleuren kiezen waarmee hun gevel opnieuw geverfd gaat worden. Daardoor hebben de huizen nu een net en
vrolijker aanzien.
Om ook de kopse kanten aan de Acacialaan wat op te fleuren is bedacht om daar in houten panelen uitgevoerde herkenbare bomen op te hangen, waarbij door bewoners, ouderen en kinderen, vogels gemaakt kunnen worden, die naar deze bomen vliegen of er al in zitten.
Deze plannen gaan in het voorjaar of misschien nog iets eerder uitgevoerd worden. Tegen de tijd dat de wijk helemaal af is, kunnen deze
kunstwerken dan ook hangen. Dat is dan een prachtige afronding van al het opknap werk.

Buurttuin voorjaar 2019

Door:Martien Kalkman

Het gaat goed met de buurttuin. We zijn nu een aantal jaren bezig en we zien de bedrijvigheid in de grond toenemen, meer wormen en
allerlei andere beestjes, meer planten die zomaar opkomen en minder hardnekkig onkruid. Nu beschouwen we ook niet alles wat we niet
gezaaid of geplant hebben meteen als onkruid, vaak wachten we af en mogen de vreemdelingen blijven. Zo begon er dit jaar ineens een
vreemde struikachtige plant te groeien. Een karmozijnbes wist één van ons. We lieten hem groeien, hij bloeide, en kreeg vruchten. Niet
echt eetbaar, maar wel bruikbaar om wol mee te verven.
Wat ook veel en wild opkomt zijn allerlei bloemen, goudsbloemen, slaapmutsjes, komkommerkruid. Voor alles geldt: wat niet in de weg
staat mag blijven. De insecten zijn er blij mee.
Intussen hebben we een groot bijenhotel geplaatst, voor ons gemaakt door zorgkwekerij Bloeiend. Een aanwinst. We proberen zoveel
mogelijk te doen om insecten, egeltjes en vogels te lokken. Het lukt aardig. Maar ook de gewone groenteteelt gaat door. Wel af en toe
verstoord door plaagbeestjes zoals slakken. Deze proberen we zoveel mogelijk weg te rapen. Ook hier geldt: geen gif.
Ons enthousiasme blijft groot en de buurt is blij met ons.
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. We werken op vrijdagavond vanaf 19:00 uur en vanaf 1 oktober op zaterdagochtend vanaf 10:00
uur.
De wijkvereniging doet mee aan de clubactie van Plus Sabine Zondag. De opbrengst is bestemd voor nieuwe fruitbomen in en bij de buurttuin.
De buurttuin is te vinden aan het wandelpad achter de Cort van der Lindenflat. Bruggetje bij de Lidl over, rechtsaf langs de zijkant van de
flat of het pad in tegenover Thorbeckelaan 86.

Buurtpreventie

Door: Bart Ennema

Kent u het werk van het Buurtpreventieteam? Een klein aantal vrijwilligers loopt regelmatig een ronde door de hele wijk Noord. Het is een
klein team dat het zeker verdiend om versterkt te worden. Bent u al lid ? Wilt u zo af en toe een uur samen met een buurtgenoot lopen in
onze mooie buurt en zo helpen de veiligheid in Noord te verbeteren? Meldt u dan aan door een mailtje te sturen naar :

buurtpreventie@pijnacker-noord.nl
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Repair Café 5 jaar
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Door: Charles van der Mast

Het is al weer vijf jaar geleden dat Bart Ennema het initiatief nam voor ons Repair Café in de basisschool de Schatkaart. Na een goede voorbereiding werd het eerste café geopend op 6 september 2014. Het motto was Weggooien, Mooi niet!
En dat geldt vandaag nog veel meer dan toen! Luister maar naar de media. De formule van het RC is 10 jaar geleden in Amsterdam ontstaan en er zijn nu over de hele wereld bijna 2000 RC’s! Het is een gouden formule die mensen aansteekt. Ook hier. Met ongeveer 30 vrijwilligers draait alles perfect. Het aantal klanten loopt in de honderden en 1600 reparaties hebben we al uitgevoerd.
Volgens het gastenboek zijn de klanten heel tevreden met de reparaties en met de vriendelijke en gastvrije sfeer. Die sfeer is belangrijk
voor het sociale doel dat het RC ook heeft. Mensen komen ook langs voor een praatje en een kop koffie.
Aan de andere kant zijn de vrijwilligers ook heel tevreden: zij kunnen zich uitleven in de reparaties en ook samen puzzelen voor de beste
oplossing eventueel met onze 3D-printer! Ook eten we soms samen een hapje en Anton zorgt jaarlijks voor een quiz.
In de Schatkaart hebben we ons 5 jaar thuis gevoeld. Maar dit jaar kregen we te horen dat op zeer korte termijn uit de school moesten. Er
is hard gezocht binnen de wijk. Kort geleden hebben we het aanbod gekregen om als nieuwe locatie de Schakelaar te gebruiken. Daar wil
men ons graag hebben met onze gereedschappen en spullen. Vanaf 5 oktober zitten we dus in de nieuwe locatie. De verhuizing zal extra
moeite kosten, maar het gaat zeker lukken.
Ons lustrum hebben we op 7 september gehouden in de Schatkaart (voor
de laatste keer). In de ochtend was er een feestelijk RC met
extra lustrum traktaties. De stemming was heel positief, terwijl het voor de vrijwilligers toch een verdrietig afscheid was. ’s Middags waren
er voorafgaand aan de receptie twee lezingen en een quiz. Hiervoor was belangstelling uit brede kring, ook vanuit de lokale politiek.

De eerste spreker was Prof Luscuere van de TU Delft. Hij is expert op het gebied van circulaire economie. En dat gaat verder dan duurzaamheid. De nationale politiek heeft besloten dat ons land in 2050 een 100% circulaire economie moet hebben. De hoofdgedachte is dat er
totaal géén grondstoffen verloren mogen gaan in de maatschappij en de economie. Alles moet hergebruikt worden, ook b.v. vruchtbare
aarde, goud uit mobiele telefoons, enzovoorts. Deze lezing was buitengewoon interessant en zeer de moeite waard. Een thema dat past bij
het RC!
De tweede lezing was van Bart Ennema. Hij heeft op een boeiende manier laten zien hoe de formule van het Repair Café werkt. In het algemeen en bij ons. Hij sloot af met vele foto’s van de activiteiten tijdens de reparaties en de sociale activiteiten.
Dankzij een bijdrage van de Buurtknip van de Gemeente aan het lustrum konden we op 8 september met flink wat van de vrijwilligers in de
Sponsorbus op excursie naar Futureland op de Tweede Maasvlakte. De gids die ons rondleidde heeft veel laten zien tijdens de rondrit met
de bus. Daarbij werd ook aandacht besteed aan circulaire principes die bij de aanleg van de waterwerken maar ook bij de nieuwe bedrijven
worden ingevoerd.
Het lustrum was voor allen een geweldig feest. We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet op de nieuwe locatie van de Schakelaar.
We hopen dat de klanten ons ook dáár weten te vinden!

En dan: Plusactie voor RC:
De verhuizing naar de Schakelaar gaat ons
flink wat kosten. Denk daarom aan het
Repair Café bij de sponsoractie van PLUS
Sabine Zondag en kies ons als begunstigde
club!

Repair Café Pijnacker Noord luistert
aandachtig

Wijkvereniging
Pijnacker Noord
De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00 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.

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 overleg 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.

Bezoek ons ook op:
www .pijnackernoord.nl

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

Renovatie

door: Koos van der Elst

De renovatie van de wijk vordert gestaag. Aannemer Heymans is intussen volop bezig met de laatste buurt.
De Bomenbuurt is wat betreft de zijstraten van de Acacialaan gereed.
De werkzaamheden in de Berkenbuurt lopen redelijk in de pas met de planning.
Wat de aanleg van de nieuwe riolering betreft moet op dit moment alleen nog het gedeelte van de Acacialaan zuidzijde (tussen
Goudenregensingel en de Oostlaan) en een gedeelte van de noordzijde worden gedaan. Bijgaande foto geeft de laatste grote
aansluiting weer van het rioolstelsel van de Goudenregensingel en de Meidoornlaan. Dankzij de droge zomer vlotte dit werk
prima. Als al het rioleringswerk achter de rug is kan de bestrating in de Goudenregensingel, de Acacialaan en de Meidoornlaan
zijn definitieve vorm krijgen.

Kruising Meidoornlaan en Goudenregensingel, maar dan ondergronds

