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TUSSEN 
DE DIJKEN

Voor en door bewoners van Hunzestraat, Lekstraat

BINNENTUIN 
VAN DE 
ELIFSCHOOL

BOOMTUINTJES
MIEP GIES 
PLANTSOEN

LODEN 
LEIDINGEN

Beste Bewoners, 

Eindelijk ziet het er naar uit dat het voorjaar toch gaat komen. De 
vorst en de wind gaan langzaam verdwijnen. We hebben een paar 
zaken, die we willen vertellen in deze nieuwsbrief.
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AFVALCONTAINERS

In de afgelopen weken is er hard gewerkt door Jos, 
Joop, Nora, Ap, Thijs, Muriel, Stefanie, Tenzim en zijn 
vader, Wilma en Thea aan het schuren, oliën en maken 
van de hekjes rondom de tuintjes. De wilgentenen zijn 
echt versleten. Het tuintje bij nummer 16 is het eerst 
aan de beurt gekomen. U kunt daar allemaal het hekje 
zien staan. 

Zo gaan alle boomtuintjes er uit zien. Ook het Miep 
Gies-plantsoen krijgt dezelfde hekjes. Dan hopen we 
dat ze jaren mee gaan kunnen. De hekjes zijn gemaakt 
van Amsterdams hardhout en geolied om ze langer te 
kunnen gebruiken. 

In de komende week gaan we bij droog weer verder aan 
het maken van de overige hekjes. Als er gewerkt gaat 
worden, hangen we een affiche op bij nr. 10, zodat u 
weet wanneer de werkochtend zal zijn. Er kunnen veel 
buren mee helpen met schuren, lakken, in elkaar zetten 
en plaatsen. We nodigen u van harte uit. Vele handen 
maken licht werk, nietwaar?
De bewonerscommissie zorgt voor koffie/thee en iets 
lekkers.

De boomtuintjes
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In oude huizen, zoals die van ons, is vroeger lood gebruikt voor de waterleidingen. Tijdens renovaties van de 
woningen, is er wel veel weggehaald, maar het zou kunnen dat er toch nog loden leidingen liggen. Op onderstaande 
plaatje, kunt u zien hoe u lood kunt herkennen. Geschilderde loden leidingen: kronkelig, verdikt. Schuren om de 
kleur te kunnen zien of afkrabben met een schilmesje, de leiding maakt een dof geluid als je er tegenaan slaat met 
een lepel.

U kunt een duidelijk fimpje (YouTube) vinden via https://pwn.nl-> hoe herken ik loden leidingen. 
Of via de direct link: https://youtu.be/1zoDc0SV5kY

Denkt u loden leidingen aan te treffen, meldt dat bij Eigen Haard. De verhuurder moet ervoor zorgen dat uw 
leidingen veilig zijn.

Hoe herken ik loden leidingen

De Tuin van de  Elif school
In de meivakantie (vanaf maandag 26 april a.s.) gaat er 
hard gewerkt worden in de schooltuin. Eén zieke boom 
is dinsdag 20 april al weggehaald, maar er verdwijnt 
nog meer: planten, tegels, speeltoestellen etc. Daarna 
wordt er een compleet nieuwe tuin aangelegd. Dit gaat 
drie weken duren! Een en ander zal wel overlast geven 
omdat ons blok nu eenmaal een klankkast vormt. 
Helaas dat de werkzaamheden overlast veroorzaken, 
maar er komt hopelijk iets moois voor terug, waar wij 
op uit kunnen kijken. 

Van de aannemer hebben we te horen gekregen dat ze 
’s ochtends om 7.00 uur starten en werken tot 16.00 à 
17.00 uur. Eventueel wordt er op zaterdag gewerkt, 
maar in principe niet. Er wordt op vele dagen gewerkt 
met machines, maar dit zijn volgens de aannemer geen 
enorme herriemakers. Er is ons beloofd vóór 8.00 
rekening met ons te houden en indien mogelijk het 
geluid te beperken.

De afvalcontainers
Zoals u weet heeft de bewonerscommissie de 
afvalcontainer geadopteerd, die bij Hunzestraat 
18/20 staat. Dat betekent dat Handhaving vaker 
controleert op afval wat er neergezet wordt. U 
riskeert een boete van € 95 als u op het verkeerde 
moment afval buiten zet. Op donderdag wordt er 
grof vuil opgehaald. Dat betekent dat u op 
woensdag na 21.00 uur grof vuil buiten mag 
zetten. We vragen u dan ook om het grofvuil op 
de juiste tijd buiten te zetten. Zo kunnen we ook 
het zwerfvuil beperken en blijft de straat er beter 
uit zien. 

De bewonerscommissie
Thea Broos, Hunzestraat 10 hs, voorzitter
Muriel van Peteghem, Hunzestraat 14- 3, lid
Joop van der Sluis , Hunzestraat 14 hs, lid
Nora van der Sluis-Aalders, Hunzestraat 14 hs, 
financiële zaken.

bctussendedijken@gmail.com
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