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Nieuwjaarsborrel Bosweide zondag 15 januari
De jaarlijkse nieuwjaarsborrel zal, zoals gebruikelijk, plaatsvinden in de aula van het Lyceum Ypenburg, vanaf 15.00 uur tot 18.00. De toegang is gratis voor alle leden van de
bewonersvereniging Bosweide. Een gratis consumptie is inbegrepen. Niet-leden kunnen ook komen en zich ter plekke inschrijven. Een DJ zal voor (achtergrond)muziek zorgen. De jongere kinderen kunnen binnen knutselen. Er zal een mobiele klimwand van 9
meter hoog geïnstalleerd worden, waar 4 kinderen tegelijk onder begeleiding van 2 instructeurs kunnen klimmen.
Statushouders komen eind januari
De nieuwe huizen
voor de statushouders naderen hun voltooiing. Eind januari
zouden ze klaar moeten zijn en zouden de
120-150 statushouders komen. Zo wordt
deze hoek van Ypenburg steeds verder
ingevuld. In februari
zal naar verwachting
begonnen worden
met de bouw van de
bioscoop, achter het gebouw van de hartstichting bij het station van Ypenburg. Er zal
ook verder gebouwd worden achter het Hofbad aan verdere nieuwe woningen.
Nieuwe penningmeester gezocht
De huidige penningmeester van Bosweide gaat zich binnenkort terugtrekken. Daarom
zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heb jij affiniteit met financiële zaken en wil je graag een bijdrage leveren aan de toekomst van Bosweide, dan verwelkomen wij jou graag als nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester zal je
eerst, indien nodig, inwerken voordat hij het stokje overdraagt.
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Kerntrek beslag
De politie adviseert alle buitendeuren met kerntrekbeslag uit te
rusten. Op de foto's kunt u zien
hoe het kerntrek
beslag eruit ziet.
Links is met,
rechts zonder.
Indien uw buitendeuren nog
geen kerntrek
beslag hebben, is
het het overwegen waard, dit
aan te schaffen.
De kans op inbraak wordt
hiermee, volgens
de politie, aanzienlijk verminderd. Veiligheidsbeslag bestaan altijd uit een set van een
buiten- en binnenschild. Het buitenschild wordt vanuit de binnenzijde vastgeschroefd,
zonder zichtbare schroeven aan de buitenkant. Hierdoor is het zeer moeilijk om het
schild te verwijderen en zo beter bij het cilinderslot te komen. Zonder bescherming van
het schild kan de cilinder namelijk zeer eenvoudig vernield worden door middel van de
zogenaamde "Bulgaarse methode", een verzamelnaam van verschillende manieren om
de cilinder af te breken. Het veiligheidschild aan de buitenzijde, dat dikker is dan een
standaardschild, zorgt ervoor dat de cilinder niet uitsteekt. Hierdoor krijgt een inbreker
geen grip op de cilinder. Veiligheidsdeurschilden worden sinds een aantal jaren standaard op buitendeuren van nieuwbouwhuizen gemonteerd. En op de bestaande bouw
worden ze vaak gemonteerd door woningcorporaties.
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Nextdoor Bosweide: nieuwe lokale groepsapp
Er zijn al verschillende besloten communicatiegroepen binnen Bosweide. Een aantal
jaren geleden werd als eerste groep de LinkedIn groep Bosweide opgericht. Die was
aanvankelijk vrij actief, maar de laatste 2 jaren is deze groep nauwelijks nog gebruikt.
Verder zijn er de 3 WhatsApp groepen, de Boswinde-, Wingerd- en Guirlandegroep.
Deze hebben hun waarde ruimschoots bewezen en blijven actief. Er zijn ook de 2
Facebookpagina's van de evenementencommissie, eentje gericht op communicatie
over evenementen, en de andere (Bosweide bewoners), die vrij door bewoners te gebruiken is voor bijvoorbeeld mededelingen over vermiste huisdieren, het leggen van
nieuwe contacten in de wijk, het aanbieden van objecten die niet meer nodig zijn (kasten, trampolines, etc.), algemene vragen aan wijkbewoners, etc.
Er is nu een nieuwe besloten communicatiegroep binnen Bosweide, namelijk
Nextdoor Bosweide. Dit is de enige groep die niet vanuit Bosweide zelf is opgericht.
Nextdoor is een vooralsnog klein bedrijf, dat op dit moment alleen in de VS en Nederland actief is. Het idee achter Nextdoor is vergelijkbaar met Facebook. Nextdoor biedt
gratis een platform voor communicatie aan en biedt een aantal faciliteiten aan die de
communicatie bevorderen, zoals de mogelijkheid buren uit te nodigen die nog geen lid
zijn, of nieuwe leden te begroeten. Op de website van de consumentenbond staat een
genuanceerde evaluatie van Nextdoor:
https://www.consumentenbond.nl/smartphone/nextdoor-buurtapp
Er kunnen berichten geplaatst worden in verschillende categorieën, zoals algemeen,
buurtpreventie en gevonden/verloren. Het is ook mogelijk dat personen uit naburige
wijken berichten achterlaten bij Bosweide.
Voornaamste nadeel van deze app is dat de bewoners geen controle hebben over de
groep, zoals bij de Facebookpagina en de WhatsApp groepen wel het geval is, aangezien het beheer bij Nextdoor ligt. Verder valt het te verwachten dat in de toekomst
bewoners ook commerciële boodschappen via Nextdoor zullen ontvangen. Op dit moment zijn er al ongeveer 200 bewoners van Bosweide aangesloten op Nextdoor, en dit
aantal lijkt snel te groeien.
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Lenen via Peerby en Nextdoor Bosweide
In een vorige nieuwsbrief is het idee geopperd een soort van Bosweide leensite te beginnen, waar Bosweide bewoners elkaar dingen, zoals gereedschap, kunnen uitlenen.
Er blijkt al zoiets te bestaan, namelijk Peerby. Je kunt jezelf op www.peerby.com aanmelden als je spullen hebt die anderen kunnen lenen en je ook geïnteresseerd bent in
het lenen van spullen van anderen. Op Peerby kan je aangeven welke spullen je te leen
hebt. Na aanmelding krijg je regelmatig mailtjes van mensen die in de buurt wonen,
over het algemeen minder dan 2 km, die iets te leen vragen. Deze site is dus niet tot
Bosweide beperkt, maar wel tot mensen die dicht in de buurt wonen. Op de consumentenbond staat een vrij positieve evaluatie van Peerby:
https://www.consumentenbond.nl/alles-in-1/peerby1/
Overigens staat op Nextdoor Bosweide ook een folder met als titel: Gratis, delen en lenen, dus Nextdoor Bosweide kan ook voor dit doel gebruikt worden, maar is hier minder op toegerust dan Peerby.
Nieuw stuk fietspad
De gemeente heeft eerder dit jaar, op verzoek van de bewonersvereniging Bosweide, een nieuw stukje fietspad aangelegd bij de ingang van de wijk aan de Ypenburgse Boslaan. Dit
stukje fietspad is echter veel korter geworden dan wij verwacht hadden. Het is maar een paar meter lang geworden. In
eerste instantie leek de gemeente een langer stuk fietspad
aan te willen leggen, maar wellicht als gevolg van de draden
die in de grond zitten ten behoeve van de witte flitskast bij de
ingang van de wijk heeft de gemeente niet verder gegraven
en het stukje zeer kort gelaten. De vraag is of dit korte stukje
enig nut heeft. Daarom vragen wij uw reactie: gebruikt u dit
stukje fietspad of niet? Geef AUB uw mening, zodat wij die
terug kunnen koppelen naar de gemeente.
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Bridgedrive
Een aantal bewoners van Bosweide hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het
spelen van bridgedrives in Bosweide en vragen of er meer bewoners geïnteresseerd
zijn. Als er voldoende interesse is, kan men gezamenlijk bridgedrives opzetten. Laat het
dus weten, als u geïnteresseerd bent.

