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OM HET HEDEN TE BEGRIJPEN……. 

……moet men het verleden kennen. Een oud 

Hollands gezegde dat vandaag de dag nog 

steeds opgeld doet. We hebben het nu over 

de Bewonerscommissie. De commissie die al 

vele jaren bestaat en steeds paraat was en 

nog steeds is om de belangen van u in onze 

woonomgeving te behartigen. Alleen – en dat 

is erg spijtig om te constateren – de commis-

sie is door het afhaken van enkele leden, 

waaronder een half jaartje geleden ook Cock  

van der Krogt, afgeslankt tot een éénper- 

 
soons instantie. Dus volgens de letter van de 

wet bestaat er geen commissie meer maar 

slechts een afgevaardigde. Hoogste tijd dus 

om er dus minimaal één, liefst twee personen 

aan de éénmansfractie’ toe te voegen. Wil de 

commissie als zodanig in de toekomst weer 

een juridische poot hebben om op te staan en 

als de ‘Spiegel van de wijk’ te kunnen functio-

neren, zal dit toch echt gerealiseerd moeten 

worden.  
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DRINGENDE OPROEP 

Uit het voorgaande zal de lezer tussen de re-

gels door hebben kunnen lezen dat dit tevens 

een dringende oproep is om de bewonerscom-

missie in haar rechtsvorm weer te herstellen. 

In het belang van uw eigen wijk. Of vindt u 

het allemaal prima zoals een en ander reilt en 

zeilt? Zoals de wind waait, waait m’n jasje? 

Het kan ook wel eens de verkeerde kant op 

waaien en wat dan? Wie springt er in de bres 

om ongemakken en klachten aan Dunavie ken-

baar te maken, of bij de SHD? En te hopen en 

te blijven hameren en door aan de bel te trek-

ken, dat er oplossingen komen? Juist ja, de 

bewonerscommissie. Maar zolang er geen 

commissie is staat men zwak. Even bij naden-

ken. Willen wij dat? Nee, dus wordt er een be-

roep gedaan op haar of hem die zich sterk wil 

maken in het belang van de wijk. Even een e-

mailtje naar: bc.rijnmond@gmail.com is meer 

dan welkom! Ook in uw belang. Wie steekt zijn 

of haar vinger op? 

mailto:bc.rijnmond@gmail.com
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GEEF EN GUN ELKAAR DE RUIMTE 

Gelukkig beschikken wij over parkeermogelijk-

heden op de diverse pleintjes in de hofjes. Al-

lemaal keurig afgebakende plaatsen met dui-

delijk zichtbare strepen. Helaas schijnen die 

strepen voor sommigen niet altijd duidelijk 

zichtbaar te zijn. Want het komt nogal eens 

voor dat een auto zodanig wordt geparkeerd, 

dat er een ‘twee voor een’ situatie ontstaat, 

oftewel één auto die twee plaatsen inneemt. 

Jammer. Want het kan allemaal  beter. Gun en 

geef elkaar de ruimte waar een ieder recht op 

heeft.  

VERGANE GLORIE MAAR HOPELIJK EEN NIEUW 

BEGIN 

 

 

Bomen hebben net als mensen niet het eeuwi-

ge leven. Een aantal bomen in één van de hof-

jes is aan het einde van de levenscyclus en 

zijn gedoemd om verwijderd te worden. De 

ongezonde bomen zullen worden gekapt en 

daar toe heeft de gemeente Katwijk een kap-

vergunning af gegeven. Zij staan er –

inmiddels ontdaan van hun blad – troosteloos 

bij. Rijp voor de sloop, heet zoiets. Wanneer 

zij uit hun lijden worden verlost is nog niet 

precies bekend, maar zij zijn letterlijk en fi-

guurlijk ten dode opgeschreven. Vergane glo-

rie. Hopelijk een nieuw begin voor nieuwe jon-

ge boompjes waarover een boompje met de 

instanties zal worden opgezet. 

VOORBESCHOUWING 

Het zal niet al te lang meer duren of er komt 

weer een buurtschouw door Dunavie. Moment-

opnamen van de actuele situatie in de wijk. 

Vanuit het SHD is er aan onafhankelijken een 

verzoek gedaan om een rondje door de wijk te 

maken en een soort voorbeschouwing 

(inventarisatie) te maken. Kritische ogen na-

men een aantal zaken waar. Om te beginnen 

viel de verpaupering van het voormalige Shell 

benzinestation op. Bepaald geen visitekaartje  

als men de Rijnmond op komt rijden. Behalve 

dat het er niet bepaald florissant uitziet (om   
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het netjes uit te drukken), waait er bij een 

flink windje ook nog wel eens wat troep van 

het dak af hetgeen tot niet alleen rommel, 

maar ook tot beschadiging van geparkeerde 

auto’s kan leiden. Ook voor spelende kin-

deren kan het tot onveilige situaties leiden. 

Prettiger was het om te constateren dat er in 

de wijk wel 

twee speel-

pleintjes zijn. 

Dat is sowieso 

een goede zaak 

voor de jeugd 

in de wijk. Maar 

het spiedend 

oog stuitte er-

gens in één van 

de sloppen ook 

op een lichte 

vorm van ver-

loedering bij 

meerdere 

schuurtjes en 

muurtjes. Jam-

mer. Op veel 

andere plaatsen zag dit er wel gelikt uit. Er-

gens midden in de wijk troffen de 

‘voorbeschouwers’ een achteraf gelegen 

plaats aan waar – weliswaar omringd door 

een laag muurtje – het nodige vuil, tegels en 

stenen een niet daarvoor bestemd plekje 

hadden gekregen. Eigenlijk de wijk onwaar-

dig. En even verderop werd er verbaasd afge-

vraagd of een schuurdakje als de thuishaven 

voor een boot was voor bestempeld. Dat riep 

toch ook weer de nodige vragen op. Vragen 

die de mensen van Dunavie zich binnenkort 

ook kunnen 

stellen en wel-

licht met pas-

klare antwoor-

den zullen ko-

men. Laat u 

zich vooral niet 

verrassen. Die 

antwoorden 

kunnen op 

voorhand al 

woorden inge-

schat. Leef-

baarheid en 

een prettige 

woonomgeving 

voor iedereen 

is alles waar 

het dag en dagelijks om draait. En nette en 

schone wijk. Daar kan iedereen met weinig 

moeite en vooral veel begrip voor elkaar aan 

meewerken. 

BUURTBARBECUE ALS PERFECT BINDMIDDEL 

Sommige realisten hanteren het motto: ‘Maak 

van elke dag een feestdag’. Op zich een kreet 

met een positieve lading. Nu is het echt niet 

zo dat elke dag een feestdag hoeft te zijn, 

maar de intentie om er het beste van te ma-

ken is aanwezig. Bewoners van het hofje van 

nummer 87 tot en met 119 wilden er op een 

zaterdag in juli gestalte aan geven. Er werd 

een buurtbarbecue georganiseerd op het erf 

van één der bewoners. Een prima initiatief om 

de saamhorigheid te bevorderen. Het werd 

een gezellige meeting waarin de waardering 

voor de organisatie niet onder stoelen of ban-

ken werd geschoven.  
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       BC Rijnmond, Katwijk 

Ý Dhr. R.W. Varkevisser, Rijnmond 115 

 

ZIE DE OPROEP IN DEZE KRANT VOOR NIEUWE  

LEDEN VOOR DE BEWONERSCOMMISSIE!!  

e- mail: bc.rijnmond@gmail.com  

Er werd gezellig gekeuveld, iets waar men normaal niet de tijd of de ruimte voor heeft (of 

vindt). Een buurtbarbecue is een ideale mogelijkheid hiertoe. Dat dit voor herhaling vatbaar is 

werd tijdens dit gezellige onderonsje ook duidelijk kenbaar gemaakt. Wellicht is dit voor andere 

delen in de wijk een voorzet om deze doeltreffend in te koppen. Het scoort altijd! Wie neemt het 

voortouw? 


