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De tweede editie!
Zaterdag 19 mei 2018 in Hoogzandveld:

Festival Lentekriebels
Een festival dat je verrast en waar je aan mee kunt doen!
• Een initiatief van Wijkplatform HZL
• Samenwerking met veel andere (vrijwilligers)organisaties:
• Vernieuwing en variatie
• Podium met Nieuwegeinse talenten
• Workshops om aan mee te doen
• Van 10.30 tot 17.00 uur
•	Locatie winkelcentrum Hoogzandveld:
plein, grasveld, Buurtplein Zuid

Meer info in het komende festivalnummer
U ontvangt over enkele weken nog een Wijknieuws met alle details: podiumprogramma, workshopprogramma,
partners en sponsoren, en handig-om-te-weten-tips.

Perspectief
burgerinitiatief
Henri
Dunantlaan

Van de voorzitter
Dit eerste Wijknieuws van 2018 is, anders
dan vorig jaar, nog niet ons festivalnummer.
Dit nummer bevat vooral veel informatie
over onze wijken! U krijgt over een paar
weken de festival-editie van Wijknieuws.
Festival Lentekriebels 2018, op 19 mei a.s., kent hetzelfde concept
als vorig jaar: een festival vóór en dóór bewoners, en wordt mogelijk
gemaakt door een hoge mate van vrijwillige inzet (vorig jaar al zo’n
zestig vrijwilligers, dit jaar nog wel wat meer). Het festival is weer
tweeledig: een buiten-podiumprogramma met Nieuwegeinse
talenten en een programma met zeer gevarieerde workshops.
Het programma kent uiteraard vernieuwingen en een grote variatie.
Dat is mede mogelijk doordat we meer en meer samenwerken met
andere (vrijwilligers)organisaties.

Begin juli 2017 heeft het wijkplatform een bewonersavond
georganiseerd voor een burgerinitiatief om de Henri Dunantlaan,
westelijk van de Zandveldseweg,
in de “beruchte bocht” richting
Park Oudegein, veiliger te maken.
We hebben in eerdere uitgaven van
Wijknieuws hierover al geschreven.
Dit initiatief wordt door de gemeente
gerealiseerd zomer 2018.
Een mooi resultaat!

Eerder bleek uit gemeentelijk onderzoek dat Nieuwegeiners een
stad willen waar ze rustig kunnen wonen, maar wel een stad die
bruist, waar van alles te doen is. En dat bruisende, dat ontwikkelt
zich volop! Mede doordat de (vrijwilligers)organisaties elkaar
versterken door samen te werken. Samen maken we Nieuwegein
leuker!
En dat doen we voor de bewoners, voor u dus. Ik hoop veel
bewoners uit onze en de ons omringende wijken te zien op winkelcentrum Hoogzandveld op 19 mei: op het plein, op het grasveld
voor de patiowoningen, in Buurtplein Zuid.
Lees ons komende festivalnummer en DOE MEE!
Aad Koedijk, voorzitter Wijkplatform HZL

Collectief bewonersschilderij Lentekriebels 2017
hangt in Buurtplein Zuid!
Het collectieve bewonersschilderswerk van Lentekriebels 2017 hangt
in Buurtplein Zuid in de Vaartse Rijn
Zaal. Waar het hoort, vonden wij.
Hieronder het “museumbordje”.
RESULTAAT VAN COLLECTIEVE
BEWONERSPARTICIPATIE IN
HOOGZANDVELD, ZANDVELD &
LEKBOULEVARD
Dit doek is op festival Lentekriebels op 20 mei 2017 door een spontaan
en dynamisch bewonerscollectief geschilderd
(m.m.v. Kunstgein)
Een initiatief van
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WIJ 3.0 Nieuwegein
In Nieuwegein-Zuid aan de Nijverheidsweg zit WIJ 3.0, een organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen
van mensen met re-integratie, het bieden van dagbesteding, en het ondersteunen bij (weer) aan het werk komen.
Wie is de doelgroep van WIJ 3.0?
Dit kunnen mensen zijn met een psychiatrische stoornis, een fysieke en/of mentale beperking of bijvoorbeeld
mensen met schulden- of verslavingsproblematiek. Naast mensen die bij WIJ 3.0 vooral dagbesteding hebben, zijn
er ook mensen die meer (werk)vaardigheden hebben en met ondersteuning deze vaardigheden in een werksituatie
kunnen toepassen.
Wat biedt WIJ 3.0 in Nieuwegein?
WIJ 3.0 biedt op de Nijverheidsweg verschillende activiteiten aan:
• Dagbesteding
Tijdens de dagbesteding worden dagelijks (hoofdzakelijk) creatieve activiteiten aangeboden. De interesse van de
mensen zelf staat hierbij centraal.
• Meubelrecycling
In de werkhal komt regelmatig (kantoor)meubilair binnen. Dat wordt dan gereinigd, opgeknapt en daarna verkocht.
• Recycle Atelier
In het recycle atelier maken deelnemers van gebruikte
materialen nieuwe producten. Naast dat de mensen
hiermee creatief en leerzaam bezig kunnen zijn, worden de
producten ook verkocht. Benieuwd geworden, en wilt u een
product zien voor u het koopt? Neem dan gerust even
contact op met ons om een afspraak te maken!

verder op achterpagina

Rijnhuizen Buitengewoon 2018:
Kunstenaars slaan handen ineen
Een van de ‘pareltjes’ in Nieuwegein is ongetwijfeld Kasteel Rijnhuizen met z’n prachtige tuin. Reden voor drie
Nieuwegeinse kunstorganisaties om deze unieke locatie te willen gebruiken voor een cultureel evenement. Het
Kunstenaars Centrum Nieuwegein, Stichting Kunstgein en Stichting Kunstmarkt hebben daarom de handen ineen
geslagen om zo’n bijzonder evenement te realiseren.
In het weekeinde van 25 en 26 augustus 2018 vindt
het cultuurevenement ‘Rijnhuizen Buitengewoon 2018’
plaats: een evenement waar zowel amateur- als
professionele kunstenaars uit de regio hun werk in
dit fraai aangelegde park presenteren voor een kunstminnend publiek van alle leeftijden. De organisatoren
streven naar een veelzijdig kunstaanbod: naast
een overdekte expositie zijn er een beeldenroute,
demonstraties, voordrachten en muziek. Ook kunnen
bezoekers zelf aan de slag bij diverse workshops.
Het lijkt nog ver weg, maar om alvast in de agenda te
noteren: zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2018
‘Rijnhuizen Buitengewoon 2018’.
Binnenkort gaat de website www.rijnhuizenbuitengewoon.nl
live en kunt u al het nieuws over dit cultuurevenement op
de voet volgen.
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ACTUEEL: Groenwandelingen met de Groengroep
van het wijkplatform
Onze Groengroep heeft het plan dit jaar een aantal wandelingen langs en door “het groen” in onze wijken
te organiseren, waarbij ook bewoners (niet-leden van de Groengroep en/of het wijkplatform) zich kunnen
aansluiten. De wandelingen hebben gedeeltelijk het karakter van een schouw, maar willen vooral bewoners
leren “groen te lezen” en uitleg te geven over de door de gemeente gehanteerde groenbestekken.
Verzamelen: altijd bij Buurtplein Zuid op winkelcentrum Hoogzandveld.
Dag en datum 2018

Vertrek

Wijken

Zaterdagochtend 14 april

10.00 uur

Hoogzandveld

Donderdagavond 31 mei

19.00 uur

Lekboulevard

Zaterdagochtend 21 juli

10.00 uur

Zandveld

Donderdagavond 13 september

19.00 uur

Hoogzandveld/Zandveld/Lekboulevard

Als je mee wilt lopen, meld je dan even aan via info@wijkplatformhzl.nl

Deze foto’s zijn genomen op de eerste dag van de lente. De verwachting is, dat dit “groen” op 14 april heel wat groener is.

Informatie van Algemene Hulpdienst Nieuwegein
AHN start kompassiebijeenkomsten en wandelingen.
Ieder mens komt uitdagingen tegen in zijn leven, hoe gaan we
daarmee om, wat kunnen we ermee of wat weten we er eigenlijk
van? Welke wijsheden en inzichten tekenen onze levenservaring?
Nieuwgierig geworden?
Vanaf januari 2018 organiseert de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) op diverse zondagochtenden
gedurende het jaar, aan de hand van interessante levensthema’s kompassiebijeenkomsten en wandelingen.
• Bent u gewoon benieuwd of misschien wel betrokken bij een bepaald thema?
• Vindt u het fijn om alleen te komen luisteren of wilt u graag in contact komen met anderen?
• Wilt u meer weten over bepaalde levensgebeurtenissen?
Wie of wat u ook bent, luisteraar of prater, iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomsten.
De kompassiebijeenkomsten vinden 2x in de maand plaats, de ene keer nodigen wij een spreker uit en de andere
keer is er gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten onder het genot van een kopje thee of koffie. Beide keren kunt
u aansluitend met elkaar al wandelend verder in gesprek gaan.
Vanaf 10.00 uur is er een inloop, om 10.30 starten we de bijeenkomst en uiterlijk 13.00 uur wordt de bijeenkomst
afgesloten.
De bijeenkomsten vinden plaats in Wijkhuis De Steeg, Hoornseschans 101 in Nieuwegein. Deze locatie is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer, mocht dit een probleem voor u zijn, dan kunt u voor vervoer contact
opnemen met de AHN 030-6067409 (op werkdagen tussen 10.00 en 12.30 uur)
Voor actuele informatie, data en tijden kunt u terecht op onze website www.hulpdienstnieuwegein.nl of even bellen
naar bovenstaand telefoonnummer.
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Wie is Sympany?
Op heel wat plaatsen in de
stad, ook bij winkelcentrum
Hoog Zandveld, treft u textielinzamelingsbakken aan van
Sympany. We dachten er goed
aan te doen u wat informatie
over Sympany te geven. Onderstaande tekst is geen journalistiek bericht, maar “geplukt”
van de website van Sympany.
Sympany is een sociaal ondernemer. Sympany heeft noch politieke
noch religieuze achtergronden. We zamelen textiel in door heel
Nederland, elk jaar rond de 23,5 miljoen kilo. Dat doen we slagvaardig en efficiënt, met oog voor mens en milieu. In 2015 is
Sympany ontstaan uit een fusie tussen de stichtingen KICI en
Humana. Het ingezamelde textiel wordt verkocht, de opbrengst
gaat naar projecten die de balans terugbrengen tussen mens,
milieu en meerwaarde binnen de textielindustrie.
Waar mogelijk werken we samen met sociale werkplaatsen in heel
Nederland. Zo bieden we kansen en werkgelegenheid aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geloven namelijk dat
zelfredzaamheid belangrijk is voor het individu en de maatschappij
als geheel. De opbrengst uit de verkoop van het textiel wordt door
Sympany+ aangewend om projecten in Afrika en India te steunen
om de zelfredzaamheid te vergroten. Lokale organisaties waar we
mee samen werken, zijn onmisbaar voor ons. Net als jij, of je ons
steunt met een zakje textiel of een grote donatie, dankzij jou
kunnen wij jaarlijks meer dan 60.000 mensen op weg helpen.
De hoofddoelstelling van Stichting Sympany is het inzamelen,
ophalen, opschonen, sorteren, doneren en verkopen van gebruikt
textiel.
De hoofddoelstelling van Stichting Sympany+ is het werven van
fondsen voor en monitoren van internationale samenwerkingsprojecten, met als doel zelfredzaamheid en duurzaamheid
bevorderen.

Noot: Zoals we in Wijknieuws september 2016 al berichtten,
is er nog een inzameladres voor (o.m.) kleding in HZL,
met als doel hulp te bieden in Bulgarije. Een bewoonster
van Zandveld, Marianne van Schayk, verzorgt vrachtwagentransporten met hulpgoederen naar een arm EU-land:
Bulgarije. Het gaat vooral om kleding en bedden, maar ook
om onder andere meubelen, speelgoed, medische apparaten.
Marianne heeft de armoede in het land gezien toen ze als
touringcarchauffeur daar reizen verzorgde.
Inmiddels worden er ook hulpgoederen verscheept naar
Kameroen. Op deze wijze kan ze, nu gehandicapt, toch iets
voor anderen betekenen.
U kunt Marianne en de mensen om haar heen helpen.
U kunt uw goederen afgeven op Lijsterbesstraat 32 of u
kunt bellen naar telefoonnummer 06-41600699.

Buitenmuseum
Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein heeft een
alleraardigst boekje uitgebracht
getiteld Buitenmuseum Nieuwegein.
Het geeft een compleet overzicht
met foto’s van de kunstwerken
(beelden) in de openbare ruimte
van de stad en een beeldenroute.
Het totaal aantal beelden in
Nieuwegein bedraagt 54. Die staan
vooral niet in HZL. In Zandveld
staat niets, en het enige beeld in
HZL verbindt in de Veertunnel Hoog
Zandveld met Lekboulevard. Dat is
het beeld Knikkers van Joke Sterk
(1987).
“Aan weerszijden van de Veertunnel
bij winkelcentrum Hoog Zandveld
kunt u enkele in afmeting variërende ringen van beton vinden. Elke
vorm bestaat uit drie losse delen
die van smal naar breed lopen of
omgekeerd. Ze zijn gevuld met
knikkers in de kleuren rood, geel
en blauw. De ringvorm, een oud
symbool verwijzend naar oneindigheid, is hier op diverse plekken
onderbroken. Door de vermenging
van rood, geel en blauw ontstaan
alle andere kleuren en eigenlijk
kunnen de combinaties eeuwig
gevarieerd worden. En het cijfer
drie waarborgt een zekere continuïteit en oneindigheid. Het werk
‘Knikkers’ geeft de tunnel een
geheel eigen gezicht.”
Als er nog voorraad is, kunt u een
exemplaar van het boekje verkrijgen
bij de balie in het Stadshuis.
Eén beeld in HZL. Het wijkplatform
heeft hoop dat er na eind 2020 een
tweede kunstwerk bij is gekomen.
We zijn in gesprek met een “partner in art”. Maar voor eind 2020
zal het niet lukken.
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Auto-inbraken
Lekboulevard
Om het aantal autoinbraken op de
parkeerterreinen en stroken rond
’t Veerhuis terug te dringen heeft
de gemeente banners geplaatst
in beide rijrichtingen van de
Nijemonde om bestuurders erop
te wijzen dat ze beter zelf hun
auto leeg kunnen halen.
Overigens is eerder ook al de
verlichting in het gebied verbeterd
en is door snoeiwerk de beplanting
lager en doorzichtiger gemaakt.

Bouwspeeltuin Jeugdland
WIST U DAT…
…er in Nieuwegein-Zuid een prachtige, groene bouwspeeltuin
ligt?
…dit Bouwspeeltuin Jeugdland is?
…daar ook geschommeld en geskelterd kan worden?
…de speeltuin iedere woensdag- en zaterdagmiddag open is?
…spelen bij Jeugdland GRATIS is?
Wist u dit nog niet?
Dan wordt u van harte uitgenodigd om eens te komen met uw
(klein)kind(eren)! Schoenen met dikke zolen en kleding die (een
beetje) vies mag worden is wel nodig.
Bouwspeeltuin Jeugdland - Helmkruid 1 (naast VSV Vreeswijk) is op woensdag open van 14.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van
13.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.
Tot 7 jaar mogen de kinderen bouwen onder begeleiding van hun
ouder(s)/verzorger(s), vanaf 7 jaar mogen kinderen zelfstandig
bouwen.
Wij vragen u ook zelf toezicht te houden op uw (klein)kind(eren).
Kijk voor actuele openingstijden op http://www.jeugdlandnieuwegein.nl/
helpen/bouwrooster/ of onze facebookpagina https://www.facebook.
com/JeugdlandNieuwegein/
Noot van de redactie:
Bouwspeeltuin Jeugdland
komt ook timmeren op Festival
Lentekriebels op zaterdag
19 mei 2018 op grasveld Ratelaar.
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De stand van de wijken: een wandeling door een
deel van Hoog Zandveld
We kregen een melding van een bewoner, dat een deel van Hoog Zandveld dreigde te verloederen, te verpauperen. Reden om met de gemeente (wijkcoördinator), Mitros (wijkconsulent), de bewoner die dit te berde bracht,
en het wijkplatform een rondje te lopen. Verhelderend! Wel erg koud, maar ach, voor het goede doel.
We zagen bewoners die drie afvalcontainers buiten hun grote, ruime tuin plaatsten, in de openbare ruimte. De
wijkcoördinator sprak deze bewoners er gelijk op aan. Containers achter de schutting.
Het is soms lastig: wat valt onder de gemeente, wat valt onder Mitros. Brandgangen vallen dus onder Mitros. Maar
die waren ”brandschoon”, dus niets aan de hand.
Soms zag de wijkcoördinator dingen die Mitros zou moeten aanpakken. Dan ontstond een gesprek. Aanpakken
was meestal al aan de orde, maar soms gaan dingen langzamer dan Mitros wil. O.K., mooi, toch weer even onder
de aandacht gebracht.
Zowel de wijkcoördinator als de Mitros consulent maakten regelmatig aantekeningen, attentiepunten dus, actie
nodig wellicht. Geregeld overleg: wie pakt wat op en hoe.
De wandeling was geen grote klachtenparade, het was een wandelend goed overleg.
Bij voorbeeld: afvalcontainers in de voortuin: hoe erg is dit? We waren het er gauw over eens: dit is gewoon het
straatbeeld anno 2018.
Een aanhanger onder het keukenraam in de voortuin. Is dit ook normaal straatbeeld anno 2018? Moet Mitros dit bij
een huurwoning aanpakken? Maar wie pakt het dan aan in de voortuin van een eigen woning? Normaal straatbeeld
dan maar. Zo begrijp je en relativeer je dingen en kun je er anders naar kijken.
Er zijn huizen die “potdicht” zitten. Volledig geblindeerd. Dat maakt de buurt niet aantrekkelijk. De wijkcoördinator
en de wijkconsulent maken duidelijk dat hier vaak een heel verhaal achter zit. Een verhaal dat moeilijk kan worden
gedeeld met andere wijkbewoners. Er is ook privacy. Alleen al deze wetenschap creëert begrip.
De wijkcoördinator en de wijkconsulent hebben het hiermee ook niet eenvoudig. Maar misschien kan er wel betere
communicatie over naar omwonenden komen. Communicatie over “het verhaal”, in zijn algemeenheid, kan
helpen. Dat hebben we geleerd.
Conclusie: een deel van Hoog Zandveld verpaupert misschien ogenschijnlijk, maar het is ook hoe je er naar kijkt.
Misschien met een andere blik…

Geins Geluk: u hebt daar Wijkplatform HZL
niet voor nodig. Of toch wel…?
Hopelijk niet uit noodzaak, maar wel voor een kans!
De gemeente Nieuwegein heeft een nieuwe subsidie
ontwikkeld om bewonersinitiatieven een betere kans
te geven. Een bewonersinitiatief kan van alles zijn:
een nieuw speelplein voor de kinderen, realiseren
van jeu-de-boules-banen, maar ook een festival als
Lentekriebels.
Geins Geluk gaat uit van een bewonersinitiatief dat
zelf financiële ondersteuning opbrengt, of regelt, bij
voorbeeld via fonds- of donatiewerving.
Geins Geluk kan dan werken als een “verdubbelaar”.
Ook vrijwillige inzet wordt ten dele vergoed.

Een Geins Geluk subsidie kan alleen worden aangevraagd door natuurlijke personen, mensen dus, niet
door rechtspersonen, dus niet door het wijkplatform.
Maar voor de fondswerving moet je meestal juist wel
een rechtspersoon zijn.
En daar kan het wijkplatform een rol spelen.
Bij een goed plan met een goede begroting stelt
het wijkplatform haar Stichting beschikbaar voor
de fondswerving.
Maar daar zijn, dat was al zo en dat is ook bij Geins
Geluk zo, goede afspraken voor nodig; het wijkplatform
faciliteert graag, maar is niet berekend op verliezen bij
dit soort facilitering.
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Kom op de koffie bij jouw Wijkagent en
Wijkcoördinator (Coffee met Cop & Wijkco)
Op winkelcentrum Hoogzandveld, voor het Buurtplein en AH, was donderdag 5 april van 14.00 tot 16.00 uur
de allereerste “Coffee met Cop en Wijkco” in uw wijk.
Dat houdt in dat u met de wijkagent Rick-Jan Godschalk en wijkcoördinator Kees de Bruin een kop koffie kan
komen drinken en met hen over zaken kunt praten die in de wijk spelen. Dat kan over zeer uiteenlopende
onderwerpen gaan.
Het idee is ontstaan omdat Rick-Jan en Kees merken dat er een behoefte is om onderwerpen die in de wijk
spelen op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken. Niet een gesprek op afspraak, maar gewoon
- buiten - elkaar even bijpraten.
De koffie staat klaar op:
Donderdag 5 april van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag 11 april van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag 18 april van 14.00 – 16.00 uur
Woensdag 25 april van 14.00 – 16.00 uur
Zaterdag 12 mei van 12.00 – 15.00 uur
Zaterdag 19 mei op “Festival Lentekriebels”

vervolg van pagina 3
• Verhuisservice
Met een eigen verhuisbus biedt WIJ 3.0 ook kleine verhuizingen
aan, specifiek voor mensen met een krappe beurs.
• Tassen voor BAGOA.nl
BAGOA is een tassenlabel dat tassen op een eerlijke en duurzame manier maakt. WIJ 3.0 verwerkt de bestellingen van
BAGOA en verzorgt ook de verzending hiervan.
De uitgangspunten van WIJ 3.0
De belangrijkste doelstellingen bij al deze activiteiten zijn, dat
mensen structuur en ritme opbouwen in de dag en een reden
hebben om op te staan en buiten de deur te komen.
Daarnaast biedt WIJ 3.0 met haar aanbod de mogelijkheid om
andere mensen te ontmoeten en daarbij sociale contacten aan te
gaan en te onderhouden. Bovendien ontwikkelen mensen hiermee
zichzelf en ook een positief zelfbeeld. Dit gebeurt ook door werkenderwijs te leren, iets voor een ander te betekenen en daarmee een
positieve bijdrage te leveren.
Contact
Nijverheidsweg 9E, 3433 NP Nieuwegein, telefoonnummer
030-3039987. WIJ 3.0 heeft ook locaties in Den Dolder, Utrecht
Stad, Woerden en Zeist
Website: www.wij30.nl/wij-activeren/werklocaties/nieuwegein/
Noot van de redactie:
Wijkplatform HZL en WIJ 3.0 ontmoetten elkaar op de Beursvloer
op 23 november 2017 in De Kom. Wij zijn in gesprek met WIJ 3.0
over de verzorging door WIJ 3.0 van een creatieve workshop op
Festival Lentekriebels op zaterdag 19 mei 2018.
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Colofon
Wijknieuws is een periodieke
uitgave van Stichting Wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard
Contact
E-mail:
info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-50625144
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/
wijkplatformHZL
Redactie
Aad Koedijk (eindredactie)
Hilbert Hamberg
Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl

