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De beperkingen aan de bewegingsvrijheid van mensen als gevolg van de coronacrisis treft ook het
bewonersoverleg. Bijeenkomsten worden opgeschort en de onderlinge communicatie tussen de leden van het
bewonersoverleg vindt alleen nog via de mail of app plaats. De wijkschouw, de rondgang door de wijk door
buurtbewoners om te onderzoeken welke verbeteringen nodig zijn moest worden afgelast en ook de
wijkbijeenkomst over veiligheid in onze wijk kon helaas geen doorgang vinden.
Maar ook: Buurtbewoners in de Breeuwer ontwikkelden een buurtapp om het mogelijk te maken dat mensen
onderlinge hulp aan elkaar konden geven in geval van nood. Meer informatie hierover hebben we opgenomen
in deze nieuwsbrief. De agendacommissie gaat de komende tijd onderzoeken op welke wijze we onze activiteiten
weer doorgang kunnen laten vinden. In de nieuwsbrief van september zullen we u op de hoogte stellen van onze
plannen voor het komende seizoen. Hierbij zullen we de richtlijnen van het RIVM nauwgezet volgen.
De gezondheid van een ieder is het belangrijkste. Ondanks de versoepeling van de richtlijnen blijft voorzichtigheid
geboden. Het virus is niet weg en de kans is aanwezig dat een tweede besmettingsgolf door een te snelle
versoepeling van de regels tot nieuwe ellende kan leiden. Pas goed op u zelf en op uw buren.

Wijkcentrum de Huesmolen
in coronatijd

Naar elkaar omkijken met de
Breeuwer corona buurt-app

Vanaf 16 maart is het stil in het wijkcentrum, we zijn
gesloten voor bezoekers. Maar we zijn achter de
schermen volop aan het werk om ons sociale werk
te doen wat we binnen de grenzen van deze coronatijd
kunnen doen. We hebben veel contacten met de
vrijwilligers, vakkrachten en deelnemers, we gaan de
buurt in en hebben regelmatig telefonisch contact met
bewoners die het juist in deze periode wat harder nodig
hebben. Ook organiseren we voor de bewoners van de
Boerenwagens elke donderdag balkongym, een half
uurtje met elkaar, op afstand, in beweging. Kinderen die
daar behoefte aan hebben kunnen individuele (digitale)
huiswerkbegeleiding krijgen, er zijn gezinsspeurtochten
in de wijk uitgezet en de digitale disco op vrijdag in de
Huesmolen is een groot succes. Ook zijn de jongerenwerkers nog volop in de wijk bezig om met jongeren in
gesprek te gaan over het coronavirus.

Vlak nadat de Nederlandse regering de “Intelligente
Lockdown” instelde, kwam bij mij het idee op om een
Corona-app voor de Breeuwer te starten. Het doel was
om zo elkaar van steun te kunnen voorzien in barre
tijden.

Voor u belangrijk om te weten in de komende periode:
We zijn van maandag t/m donderdag tot en met juni
telefonisch bereikbaar in wijkcentrum de Huesmolen.
Dus heeft u ( hulp) vragen, wilt u een praatje, heeft u
zorgen over een ander dan kunt u bellen tussen
10.00 – 14.00 uur naar 0229-234390.
. bibliotheek in de Huesmolen is vanaf 15 mei op
De
dinsdag en vrijdag geopend is van 10.00–17.00 uur.
Je kunt alleen materiaal lenen en inleveren, van alle
andere faciliteiten kan nog geen gebruik gemaakt
worden.
De digitale kinderdisco en andere kinderactiviteiten
zijn te vinden op facebook.com/huttendorphoorn
Volg deze facebookpagina voor nieuwe informatie.
Ook zullen er in juni een klein aantal cursussen en
activiteiten worden voortgezet in het wijkcentrum,
we hebben dan te maken met een maximum van
30 personen in het gebouw, dus dat vergt wel wat
puzzelwerk. We zijn druk bezig met het vormgeven
van een programma voor de maanden juli en augustus.
Dit zal uiteraard een aangepast programma worden
maar we hopen dat we toch met een mooi aanbod
kunnen gaan komen waar ook u gebruik van kunt
maken.
In september wordt het compacte activiteitenboekje
van stichting Netwerk op uw deurmat bezorgd!
Wilt u op de hoogte blijven van het aanbod neemt u
dan een kijkje op www.netwerkhoorn.nl

Ook boeken en tijdschriften werden aangeboden of
geruild. Vlak voor
koningsdag kwam er
opnieuw een idee bij
mij bovendrijven.
Samen het Wilhelmus
zingen en om voor
mensen die daar zin in
hadden – onder wie
ikzelf - een tompouce
uit Zwaag op te halen.
Hier werd ook via de
buurt-app spontaan
gevolg aan gegeven.
Een kring van buurtbewoners en zelfs
mensen op de pas getimmerde dakkapel zongen uit
volle borst mee met het spontaan gevormde duo van
Marian op haar tuba en Bob op de sax. 75 Jaar bevrijding werd op 5 mei gevierd met hetzelfde pasgevormde duo dat Oud-Hollandse liedjes speelde.

Astrid Hoogewoning
Coordinator wijkcentrum De Huesmolen
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Mijn partner Johan heeft deze app in gang gezet door
huis aan huis een uitnodiging in de bus te doen.
Inmiddels zijn er 45 buren lid van deze groeps-app:
“Breeuwer steunt elkaar”.
De onderlinge steun waarvoor we de buurt-app in het
leven riepen, is tot nu toe beperkt. Wat wel een mooi
effect is, is meer onderling contact met onze buurtbewoners. Zoals de beertjesactie voor de kinderen.
Buren boden beertjes aan en er werd gemeld waar er
een beertje te zien was.

Al met al vruchtbaar voor een nadere kennismaking met
buren, zelfs die al 35 jaar in dezelfde straat wonen en
nu elkaar leren kennen.
Lida Paauw
Breeuwer 98
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Regionale Energie Strategie
(RES)

In april is een voorlopig plan
uitgekomen om duurzame energie
voorzieningen tot stand te brengen,
Redactie:
de Regionale Energie Strategie. Het is
een verkenning naar de mogelijkheden
redactie@rzns.nl
om in de toekomst over te gaan van
fossiele energie (en dan hebben we het
Bezoek regelmatig
onze website voor het in hoofdzaak over gas) naar elektriciteit
middels wind- en zonne-energie.
laatste nieuws:
Ongeveer 1500 mensen hebben
www.rzns.nl
meegepraat over deze verkenning
tijdens 47 bijeenkomsten.
De betrokkenheid van gemeenten,
Indien u onze nieuwswaterschappen, provincie, burgers en
brief nog niet via e-mail belangenorganisaties op het gebied
ontvangt maar u wilt dit van natuurbehoud en energiebedrijven
was groot. Vrijwel iedereen was het er
in de toekomst wel,
over eens dat de regio een
dan kunt u zich aansubstantiële bijdrage kan leveren aan
melden via onze webde uitvoering van het Klimaatakkoord.
site www.rzns.nl
In 2030 4,2 Twh(terrawattuur). Dat
betekent een enorme toename van
Hier kunt u het formuwindmolenparken en zonnepanelen.
lier invullen. Wij houDe vraag is waar moeten deze worden
den u dan op de hoog- geplaatst. De algemene conclusie was
dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt
kan worden van de bestaande
Social Media
infrastructuur. Vooral dient rekening
gehouden te worden met de kwetsbare
natuur in de regio, waar al zo veel
activiteiten ruimte opeisen. Voorkomen
zal worden dat de inwoners last krijgen
van lawaai van windturbines en ook de
fb.com/borzns
belangen van de land- en tuinbouw
zullen moeten worden meegewogen.
Een ingewikkelde klus. De eerste
verkenning ligt er. Wel jammer dat de
tekst veel technisch jargon bevat.
Inmiddels hebben bedrijfsleven en
natuurorganisaties kritiek op het plan
geleverd. Volgens hen slokken vooral
twitter.com/borzns de windmolens te veel kostbare natuur
op. Dat kan anders met dezelfde resultaten. U kunt op
https://energieregionhn.nl/conceptRES
de nota lezen. Via het digitale formulier
kunt u tot september 2020 uw
opvattingen en aandachtspunten delen
instagram.com/
ten aanzien van het voorlopig conceptRES. De samenstellers gebruiken deze
borzns
reacties om onze strategie te
verbeteren en te verrijken. Op 1 juli
2020 besluiten de betrokken
Nieuwsbrieven
gemeenten. Ook zullen we als
bewonersoverleg nog aandacht geven
aan deze verkenning.

Issuu.com/borzns
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Stoepplantjes
Botanische ‘graffiti’ geeft stoepplantjes een naam.
In Frankrijk en Engeland is het al een
rage: met stoepkrijt de namen bij
onkruid op de stoep schrijven.
Deze stoepplantjes zijn van belang voor
de biodiversiteit in de stad en helpen
mee de verstedelijkte omgeving te
koelen. Door ze van een naam te
voorzien helpen plantenliefhebbers
anderen om de wilde planten
gemakkelijker te herkennen en er meer
plezier aan te beleven.

Ervaart u overlast
in uw buurt, heeft
u ideeën voor
verbeteringen?
Met uitzondering
van de vakantieperiode vergadert
het Bewonersoverleg
Risdam-Zuid &
Nieuwe Steen
op onderstaande
data in
wijkcentrum
De Huesmolen.
U bent welkom
van 20.00 tot
20.30 uur.

Sinds een aantal jaar spuiten
gemeenten geen gif meer. Er blijft
daardoor meer onkruid staan op
plekken waar het niet in de weg staat.
Het project Stoepplantjes, dat gestart is
in de Hortus botanicus Leiden, wil meer
waardering kweken voor de wilde
planten op de stoep. Die zijn nuttig: ze
helpen de stad te verkoelen, ze bieden
voedsel voor bestuivers en vogels en
dragen bij aan de biodiversiteit. Je mag
ze plukken en er van alles mee doen;
dat maakt de planten ook voor kinderen
interessant.
De botanische graffiti, met stoepkrijt de
naam bij plantjes schrijven, is een
geweldige manier om passanten op de
planten te wijzen en om wandelaars op
een leuke manier plantennamen te
leren kennen. Nu iedereen nog veel
rond het eigen huis actief is vanwege
Corona, biedt het plantenkenners de
mogelijkheid anderen te helpen, het
geeft passanten een interessante
nieuwe kijk op hun eigen omgeving en
het helpt kinderen om plezier te krijgen
in planten.
Plantenkenners, ga met stoepkrijt aan
de slag, schrijf met stoepkrijt de naam
bij stoepplantjes. Een regenbui is
voldoende om alles weer uit te wissen.
Op www.stoepplantjes.nl is informatie
te vinden en activiteiten voor kinderen
te downloaden.
Stoepplantjes zijn te vinden op
instagram, facebook en twitter
(@stoepplantjes)

Vergaderdata
In 2020
10 september
12 november
10 december
Bewonersoverleg
(data onder
voorbehoud)
In 2020
24 september
26 november

Rode Luifel
(data onder
voorbehoud)
Koffieochtenden
op dinsdag van
10.30 tot
11.30 uur

