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Van de Voorzitter

S

inds september 2016 ben ik voorzitter van dit Wijkplatform en ik heb er
inmiddels een volledig kalenderjaar
op zitten. Daarom wil ik u hier nog eens
uitleggen waartoe deze organisatie op
aarde is.

In de statuten van onze Stichting Wijkplatform Zuilenstein / Huis de Geer / Blokhoeve staat dat ons doel is het “bevorderen
en behouden van de leefbaarheid van de
wijk in brede zin en het bevorderen van
de participatie van de bewoners van de
wijk bij het realiseren daarvan”. Met als
afgeleide het “verrichten van alle verdere
handelingen, die daarmee in de ruimste
zin verband houden”. Dat klinkt nogal
ambtelijk – zoals meestal in statuten
- maar het dekt wel de lading.
Het Wijkplatform vergadert acht keer per
jaar, de agenda wordt voorbereid door het
bestuur. De agenda en de notulen kunt u
op de website wijzijnelkaarsburen.nl vinden. Een voorzitter (ondergetekende), een
secretaris (Ton Visser), een penningmeester (Victor Goulmy) en een algemeen lid
(Khalid Loutfi) vormen op dit moment het
bestuur. Er is een nauwe samenwerking
met de wijkcoördinator van de gemeente.
Voor onze wijk is dat Shida Versteeg. Het
bestuur, de redactie van deze krant en het
Wijkplatform weten elkaar goed te vinden.
De samenwerking met de gemeente is
goed geborgd, net als met de (wijk-)politie,
de woningcorporatie en de welzijnsorganisatie MOvactor.
Wat nog beter kan, is het organiseren van
activiteiten in onze wijken die de sociale
samenhang bevorderen. Dat hoeven niet
altijd grote evenementen te zijn. Het
mogen ook kleinschalige initiatieven zijn
die wij kunnen ondersteunen met inzet
van mensen, middelen en financiën. Ik
roep daarom u, wijkbewoner, op om u
daarvoor in te zetten! Dit jaar proberen
we als bestuur u te betrekken bij concrete
activiteiten in onze wijken. In deze krant
leest u daar al wat meer over (zie het
artikel ‘Samen maken we het mooi’), maar
ook in de komende edities doen we graag
een beroep op uw actieve betrokkenheid
bij bijvoorbeeld buurtfeesten, buurtbarbecues en vergelijkbare activiteiten.
door Kees Mulder

Wijkkrant zoekt twee vrijwilligers

Is dit de laatste
Wijkkrant?
V

alt het doek binnenkort voor de
Wijkkrant? Het lijkt misschien
onvoorstelbaar, maar als het ons
niet lukt twee vrijwilligers te vinden, is
het de harde realiteit! Dit is hoe het zit.

Deze mooie en informatieve Wijkkrant
valt vier keer per jaar op de deurmat
bij 3.500 adressen in de wijken Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve. Ook bij
brievenbussen met een nee-sticker. Het
drukken en verspreiden van deze
krant kost geld. Die
kosten worden
gedeeltelijk betaald
uit het budget van
het Wijkplatform,
gesubsidieerd
door gemeente en
woningcorporaties
die betrokken zijn
bij de wijken. Maar geld alleen is niet de
drijvende kracht achter deze Wijkkrant,
de grootste inzet komt van vrijwilligers!
Betrokken, ondernemend, zorgvuldig?
We betalen de drukkosten van de Wijkkrant voor een groot deel uit advertenties
van bedrijven die actief zijn voor inwoners uit onze wijken. We zijn al een jaar
op zoek naar een advertentiebeheerder.
Iemand die adverteerders werft, contacten met hen onderhoudt en het contractbeheer doet. Bent u betrokken, ondernemend, administratief onderlegd en
zorgvuldig? Stuur dan een e-mail met uw

motivatie naar redactie@wijzijnelkaarsburen.nl en we nemen zo snel mogelijk
contact met u op.

Interviewen, teksten schrijven, meedenken over inhoud
De inhoud van de Wijkkrant (interviews,
artikelen, foto’s) én de vormgeving komt
tot stand dankzij de redactie: drie vrijwilligers. We zijn al een tijdje op zoek naar
een extra journalist. Iemand die het leuk
vindt om interviews af
te nemen en teksten
te schrijven en die wil
meedenken over de
inhoud van de krant.
We komen vier keer
per jaar bij elkaar om
de krant voor te bereiden, de rest van het
werk doen we gewoon
vanuit huis. Houdt u
van teksten schrijven en heeft u ideeën
over de inhoud van deze krant? Stuur dan
een e-mail met uw motivatie naar redactie@wijzijnelkaarsburen.nl en we nemen
zo snel mogelijk contact met u op.
Valt het doek? Of gaan we door?
Het voortbestaan van deze krant hangt
inderdaad af van uitbreiding met twee
vrijwilligers. U maakt ons niet wijs dat die
niet te vinden zijn binnen die 3.500 adressen waar de krant komt. Aarzel dus niet
langer en stuur ons een bericht met uw
aanmelding. Het zou zonde zijn als dit het
laatste jaar is...

Waarom zo veel
bomen kappen?

L

angs de AC Verhoefweg en de Taludweg voert de gemeente groot groenonderhoud uit. Veel bewoners zijn
geschrokken van de kaalslag. Waarom
kapt de gemeente zoveel bomen?

In de Wijkplatformvergadering heeft
wethouder Peter Snoeren uitgelegd hoe
Nieuwegein in de jaren '70 en '80 heel

Na verloop van
tijd keert
een groene laan
terug

veel en heel snel groeiende bomen heeft
gepland. Dat was achteraf gezien misschien niet al te slim maar leverde wel
snel een prachtig groene stad op. En aan
die stad zijn we gewend geraakt.
De wethouder schrijft aan de Wijkkrant:
"Bomen staan hier te dicht op elkaar.
Bomen kunnen dan niet tot volledige wasdom komen. Door het uitdunnen krijgt het
groen een impuls waardoor het aantrekkelijk groengebied blijft voor flora en fauna.
De uitstraling en functie van het gebied
 Vervolgt op achterpagina

Stemmen met een koekje

Z

in in een lekker kopje koffie of thee met zelfgebakken koekjes en tegelijkertijd
uw stem uitbrengen? Behoefte om uw wensen voor de wijk te delen en ook kennis te maken met het inspirerende Montessori-onderwijs? Dat kan!

Woensdag 21 maart opent Montessorischool De Vleugel, Mozartplantsoen 1 daarvoor
haar deuren. Leerlingen, leerkrachten, ouders en directie maken het stemmen voor u
aangenaam en makkelijk. Montessorischool De Vleugel draagt bij aan verbinding in de
wijk door het organiseren van bijeenkomsten.
Door Monique Elbers

Advertentie(s)

Specialisten voor
oude maatjes
Dieren worden veel sneller ouder dan wij. Maar ze laten niet
zien als ze ergens last van hebben. Ouderdomsgebreken
blijven daarom lang verborgen. Wilt u uw oude vriend lang
gezond houden? Kom dan eens langs voor een controle.
Wij nemen graag de tijd voor een goed advies.

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747
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HylColumn

Leedvermaak

L

eedvermaak is een vorm van humor
die goed scoort. Lachen om de ellende van een ander maakt het eigen
lijden draaglijker. Dat humor in bredere
zin overwonnen droefheid is, kan ik volledig beamen.

Om jezelf kunnen lachen is een bonuskwaliteit die je behoedt jezelf al te serieus
te nemen. Als brievenbesteller word ik
doorgaans niet benijd.
Weeralarm code rood ten spijt krijg ik
geen vrijaf als de ijspegels aan mijn neus
hangen of de mussen van het dak vallen.
Pas als de dakpannen mij om de oren vliegen, mag ik waarschijnlijk thuisblijven.
Als pakketbezorger ben je ogenschijnlijk
beter af, maar moet je soms bogen op de
racecapaciteiten van Max Verstappen om
de aflevertijden te halen (sanitaire stops
niet meegerekend).

Menig chauffeur waant zich graag een
Formule 1-coureur, maar waar haast en
zorgvuldigheid zelden samengaan, wordt
het bijkomend leedvermaak een stuk
minder vermakelijk als uw dierbare post er
de dupe van is.
Het scheelt dan als de post u gestolen kan
worden. Die indruk wordt nadrukkelijk gewekt met een eigenhandig geblokkeerde
of onbereikbare brievenbus, zonder verwijsbriefje of aanspreekpunt. Verder doe ik
er alles aan uw post tijdig en netjes af te
leveren, al zal ik het gevaar niet opzoeken.
Belastingaanslagen en rekeningen bied
ik bij wijze van grap graag bij uw buren
aan, zeker als zich donkere wolken boven
u samenpakken.
Hoewel ik liever op mijn zintuigen vertrouw, zal ik niet elke stormwaarschuwing
op voorhand in de wind slaan. Met post
en al languit op de weg belanden, oogt al
gauw kolderiek. Of de humor daarmee op
straat ligt valt te bezien, maar de conclusie dat mijn werk me allesbehalve van de
straat houdt wordt in dat geval meer dan
eens bevestigd.
Door Hylco J. Tamminga

Midwinterlichtavond in Huis de Geer

Dit mag ieder jaar wel

D

Op de bankjes rondom de kerstboom luisterden jong en oud naar winterse verhalen van verhalenverteller Bastiaan de Zwitser.

e Midwinterlichtavond in de wijk
Huis de Geer was een groot succes.
De muziek, gespeeld door vrienden
van bewoners, tekende de ongedwongenheid van de avond.
Onder het genot van een kop warme
chocolademelk of glühwein vermaakten
zo’n 140 bewoners zich opperbest.

Dit is goed
voor onze wijk

Contact is snel gemaakt
In samenwerking met het Wijkplatform
organiseerden Joke Buis en Anna-Lise
Röben woensdagavond 20 december een
Midwinterlichtavond, waarbij ‘elkaar ontmoeten en gezellig samen zijn’ centraal
stond.

Schrijf je wens op een kerstbal
De geur van geroosterde marshmallows
was goed te ruiken, de vuurkorf was een
populaire plek voor de kinderen uit Huis
de Geer.
Daarnaast kon ieder die dat wilde een
wens voor de buurt op een kerstbal schrijven en in de kerstboom hangen.

Op een avond als deze wordt contact snel
gemaakt. Buurtbewoners die elkaar hooguit van gezicht kenden, raakten spontaan
met elkaar aan de praat op het grasveld
aan de Dr. Schaepmanstraat. De locatie

Veel bewoners waren op zoek naar leerlingen van het Anna van Rijncollege, om
hen te bedanken voor het maken van de
lekkere hapjes. Helaas konden ze er niet
bij zijn omdat een groot deel van deze

leerlingen in Utrecht woont.

Voor herhaling vatbaar
Burgemeester Frans Backhuijs zette Joke
Buis, initiatiefneemster van het evenement, in het zonnetje. Hij overhandigde
haar het spel Monopoly (de Nieuwegeineditie) voor de hele buurt, met Joke als
beheerder van dit spel.
“Iedereen uit de buurt kan dit spel bij Joke
ophalen. Op deze manier blijft het contact
met de buren bestaan”, aldus burgemeester Backhuijs.
De sfeer bij de buurtbewoners was erg
ontspannen. Zij hopen op meer van dit
soort evenementen. “Ik hoop dat dit een
traditie wordt, dit soort evenementen
zijn goed voor onze wijk. Voor herhaling
vatbaar dus!”, aldus een tevreden buurtbewoner.
Door Shida Versteeg

Pluto in de Wijk

H

ans en ik zijn echte kattenmensen maar we kregen steeds meer
behoefte aan een hond. Daarmee
kun je toch meer doen dan met een kat
want die ziet je meer als ‘personeel’.

Na wat surfen op internet kwamen we bij
een fokker van een Nederlands Kooikerhondje terecht, dit ras sprak ons erg aan
qua uiterlijk en karakter. Op 1 augustus
2012 is onze Tora Tijs van de Zwarte Bellen
Hoeve geboren en met acht weken oud
mochten we hem ophalen.
Wie is Tijs en wat doen we met hem
Inmiddels is Tijs volwassen. Hij is een ontzettende grote ‘kroelekont’ en makkelijk
van karakter. We nemen hem overal mee
naar toe waar hij welkom is, op visite, naar
een restaurant of op vakantie zowel met
de boot, in een huisje als hotel. Tijs heeft
een paar gehoorzaamheidscursussen
gedaan en nu speuren wij met hem in de
bossen van Austerlitz.

Colofon en Verantwoording
Deze Wijkkrant verschijnt vier keer per jaar
en bevat persoonlijk nieuws en nieuws
dat interessant is voor alle bewoners van
en betrokkenen bij de wijken Zuilenstein,
Huis de Geer en Blokhoeve. We verspreiden de krant huis aan huis in een oplage
van 3.500 exemplaren.
Wilt u ook iets doen voor de Wijkkrant of
heeft u een idee voor een rubriek? Neem
dan contact op met de redactie.
Volgende nummer: De volgende Wijkkrant
verschijnt in juni 2018. Inleveren kopij vóór
1 mei 2018.
Adverteren: Wilt u adverteren? Neem dan

was sfeervol aangekleed met kaarsen,
vuurkorven en lampjes.

contact op met de redactie.
Redactie:Onno van Geuns, Peer van Halderen, Joke Kanis
Vormgeving: De Uitbeelder, Onno van
Geuns
Drukwerk: BenF, Driebergen
Contact: redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
of telefonisch: 06 175 64 000
Postadres: Wijkkrant Wijzijnelkaarsburen,
Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of niet te plaatsen om welke
reden dan ook. Een mening weergegeven in een
artikel of advertentie is in principe de mening van
de schrijver van dat artikel. Deze mening is niet
noodzakelijkerwijs die van de redactie.

Echt leuk om te doen en om zo met je
hondje bezig te zijn. Verder gaan we veel
wandelen in losloopgebieden en naar het
strand en de zee waar honden los mogen
lopen.
Sinds 2015 hebben we Tijs ingezet als
dekreu en hij heeft inmiddels 34 nakomelingen. Zijn dekcarrière loopt dit jaar
ten einde. Uiteraard fokken we volgens
de richtlijnen van de rasvereniging die
bepaalde regels heeft ingesteld om het
ras zo gezond mogelijk te houden.
Uitlaten in de wijk
In de wijk Blokhoeve waar we wonen, zijn
helaas weinig mogelijkheden om je hond
los te laten lopen, dat vinden we echt
jammer. Voor de normale uitlaatrondjes
laten wij hem hier in de wijk uit. Een keer
per dag laten we hem loslopen en als we
geen afspraken hebben, gaat Hans altijd
met hem naar Galecop. Daar kan en mag
hij loslopen.
Door Nel Rip Griekspoor

Iets niet in orde?
Bel de servicelijn

Bijna gestruikeld over een kapotte
stoeptegel? Overhangende takken op uw
auto van bomen in uw straat? Kapotte
verkeerslichten? Dit soort overlast kunt u
melden bij het klantcontactcentrum van
de gemeente Nieuwegein.

Bel 14030

Vraag om een registratienummer van
uw melding. Als u vindt dat het heel lang
duurt voordat uw klacht opgelost wordt,
kunt u met dat nummer navragen hoe het
met de afhandeling staat.

I
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n Nederland geven ieder jaar ongeveer
4,4 miljoen mensen van zestien jaar
of ouder hulp aan hun partner, familie, vriend of buur met een lichamelijke,
psychische, verstandelijke beperking
of vanwege ouderdom. Dit noemen we
mantelzorg, en het wordt steeds belangrijker.

Iedereen die uit liefde of uit goedheid voor
een ander zorgt, mag zich mantelzorger
noemen. Mensen met een hulpvraag krijgen eerst het verzoek te kijken of iemand
in hun eigen netwerk kan helpen. De
verwachting is dat het aantal beschikbare
mantelzorgers voor kwetsbare ouderen
gestaag afneemt. Omgerekend naar leeftijd en beschikbaarheid waren in 2015 voor
iedere 85-plusser nog tien mantelzorgers
beschikbaar, in 2040 zijn dat er nog geen
vier.
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aan te vragen of te lezen via de website,
daar kunt u ook de oude nieuwsbrieven
lezen. In de nieuwsbrief staan alle activiteiten voor de komende drie maanden en
soms een interview.”

vlnr de mantelzorgconsulenten en -makelaar Lianca Benschop, Danny van Stam, Ineke Verhagen.

Gemeente wil respijthuis in Nieuwegein
De gemeente Nieuwegein vindt mantelzorgers heel belangrijk. Zo kunnen
mantelzorgers van Nieuwegein ook in
2018 voor het schoonhouden van hun
eigen huis 18 uur gesubsidieerde huishoudelijke hulp krijgen. Het Steunpunt
faciliteert deze dienst, de aanvraag
gaat via hun website. De gemeente,
met volledige support en aandacht van
wethouder Hans Adriani, is bezig om een
respijthuis in Nieuwegein te realiseren.
Dat is een logeeropvang voor degene die
zorg nodig heeft zodat de mantelzorger

Mantelzorg wordt steeds belangrijker

Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein
Nieuwegein heeft ongeveer 6.000 mantelzorgers, van hen hebben circa 900 zich
aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg
Nieuwegein. Uit de wijken Zuilenstein,
Huis de Geer en Blokhoeve zijn 150 mantelzorgers aangemeld bij het Steunpunt. Ik
spreek met Ineke Verhagen, mantelzorgmakelaar bij het Steunpunt. Samen met
haar collega’s Danny van Stam en Lianca
Benschop, mantelzorgconsulenten, zorgt
zij voor ondersteuning van alle mantelzorgers in Nieuwegein. Lianca is met
zwangerschapsverlof en wordt tijdelijk
vervangen door Irene Sluis. Ineke werkt
20 uur per week, Danny 32 uur en Lianca
18 uur. Zij worden betaald met subsidie
vanuit de gemeente Nieuwegein en zijn
ondergebracht bij thuiszorgorganisatie
Vitras. Ineke benadrukt dat het Steunpunt
onafhankelijk is, het Steunpunt is er voor
alle mantelzorgers van Nieuwegein. Ze
legt uit dat er geen verdeling is met een
aanspreekpunt per wijk, bij ieder contact
met een mantelzorger bekijken ze met
elkaar wie er het best mee aan de slag kan.
De consulenten en de makelaar werken
samen als team en maken gebruik van
ieders expertise.
Luisteren en faciliteren
Ik vraag Ineke wat het verschil is tussen
een consulent en een makelaar. Ze legt
uit: “De consulenten zijn het luisterend
oor, ze organiseren lotgenotencontacten,
ontspannende activiteiten en bijeenkomsten op allerlei gebied (binnenkort een
presentatie door een belastingadviseur
voor mantelzorgers). Ze geven tips en
adviseren over het hulpaanbod in Nieuwegein (vrijwilligers en professionals). De
makelaar houdt zich vooral bezig met
wet- en regelgeving op het gebied van
wonen, welzijn, zorg, inkomen en werk. Ik
kan tijdelijk regeltaken overnemen om de
mantelzorger te ontlasten. Ik geef geen
advies, ik informeer, de klant bepaalt.
Een aantal aanvullende zorgverzekeringen
vergoedt de inzet van een mantelzorgmakelaar. Vanaf 1 januari 2018 kijk ik eerst
met de mantelzorger of mijn inzet door

Het Steunpunt Mantelzorg:

ontlast wordt. Het Steunpunt is hier ook
bij betrokken.

Wat biedt het Steunpunt de mantelzorger?
Het Steunpunt organiseert jaarlijks op of
rond 10 november De dag van de Mantelzorg, in overleg en samenwerking met de
gemeente. De gemeente financiert de dag
en overhandigt de mantelzorgwaardering
(vroeger bekend als het mantelzorgcompliment). Om voor de waardering in aanmerking te komen moet de mantelzorger
ingeschreven staan bij het Steunpunt. De
lokale media besteden altijd veel aandacht aan dit jaarlijks evenement. “Eens
per jaar hebben we een dagje uit voor de
mantelzorgers, dat regelen we ook”, aldus
Ineke.
“Afgelopen jaar gingen we in IJsselstein
de slag, we kijken altijd naar mogelijkhevaren in sloepen onder leiding van een
den. We zijn trouwens ook bezig met een
gids die van alles vertelde over het oude
nieuwe opzet van de klankbordgroep met
IJsselstein, aansluitend was er een stadsvertegenwoordigers van alle mantelzorgers van Nieuwegein. We zijn op zoek naar wandeling en daarna gingen we een hapje
eten. Het uitje is om de zomer in te luiden,
actieve mantelzorgers die willen meedenvlak voor de vakantieperiode. We kunnen
ken en meepraten over de diensten van
ook presentaties voor groepjes verzorgen,
het Steunpunt.”
zoals de Ouderenbond of seniorenclubs
om uit te leggen wat we doen en waarHoe vindt u de weg naar het Steunvoor men bij ons terecht kan. Wij zoeken
punt?
altijd de samenwerking met andere vrijOp mijn vraag hoe een mantelzorger
willigers of professionals op.”
contact kan opnemen met het Steunpunt
zegt Ineke: “We timmeren behoorlijk aan
Meer informatie en oproep
de weg. De meeste professionele zorg- en
Wilt u meer weten over de hulp die het
hulpverleners weten van het Steunpunt
Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein kan
en kunnen mantelzorgers daarover inforbieden? Of wilt u andere mantelzorgers
meren. Mensen kunnen op onze website
leren kennen en ervaringen uitwisselen?
kijken: www.mantelzorgnieuwegein.nl,
Kijk dan op de website voor meer informadaar staan alle contactgegevens en veel
tie. U vindt daar ook de contactgegevens
informatie.
van Ineke, Danny en Lianca/Irene.
We werken nu aan een ‘e-health’ webBent u mantelzorger en wilt u daarover
site. Vanaf april is op deze website voor
vertellen in de Wijkkrant? Stuur dan een
mantelzorgers een afgeschermd gedeelte (mijn steunpunt) beschikbaar, waar e-mail aan redactie@wijzijnelkaarsburen.
nl. Wie weet staat uw verhaal hier de
mantelzorgers on-line trainingen kunnen
volgende keer!
volgen op allerlei gebied. Het Steunpunt
geeft vier keer per jaar een nieuwsbrief uit, Door Joke Kanis

• luistert naar uw verhaal en gaat in op uw specifieke problemen;
• informeert en adviseert over het hulpaanbod in Nieuwegein;
• informeert over wet- en regelgeving rond de zorg;
• geeft tips om de zorg vol te kunnen houden;
• ondersteunt bij het versterken van uw netwerk;
• helpt bij aanvragen van professionele hulp;
• legt contact met vrijwilligersorganisaties voor u;
• biedt contactmogelijkheden met andere mantelzorgers;
• houdt thema- en voorlichtingsbijeenkomsten, lezingen;
• organiseert ontmoetingsgroepen van mantelzorgers die
voor iemand zorgen met eenzelfde ziekte;
• organiseert ontspannende activiteiten;
• verzorgt jaarlijks op of rond 10 november de Dag van de Mantelzorg.
de zorgverzekering vergoed zou kunnen
worden, dit is in overleg met de gemeente
afgesproken. Voor alle mantelzorgers van
Nieuwegein geldt: inzet van de mantelzorgmakelaar kost niets. Óf de verzekering
vergoedt of de gemeente. Alledrie werken
we vraaggericht. Is er een behoefte onder
mantelzorgers, dan kijken we of we daar
iets mee kunnen, we vinden het fijn als
mantelzorgers met ideeën komen zodat
wij hen goed kunnen ondersteunen.”
Actieve mantelzorgers gevraagd voor
klankbordgroep
Ineke en haar collega’s houden kantoor
aan de Zoutkamperschans 3 (Fokkesteeg).
Ze komen bij de mantelzorger thuis of
deze kan bij hun op kantoor komen, net
wat de mantelzorger zelf wil. Ze hebben
plannen om hun gezicht ook in de wijken
meer te laten zien, ze kijken bijvoorbeeld of het mogelijk is een open inloop
te organiseren. Ineke: “Op verzoek van
mantelzorgers zijn we bezig om een koffieochtend voor hen te organiseren omdat
niet iedereen ’s avonds van huis kan. Als
mantelzorgers aangeven iets anders te
willen, dan gaan we hier serieus mee aan
Advertentie(s)

DE PEDICURESCHUUR

Feiten en cijfers
Gelukkig is de bereidheid om voor elkaar
te zorgen groot, want maar liefst één op
de drie volwassenen in Nederland geeft
mantelzorg. Naar schatting 750.000
mantelzorgers zorgen langdurig (langer
dan drie maanden) en intensief (meer
dan acht uur per week). Ruim 8,5% van
hen voelt zich zwaar belast. 11% van de
werkende mantelzorgers moet dagelijks
of wekelijks het werk onderbreken om
hulp te kunnen bieden. En één op de drie
mantelzorgers weet niet dat er mantelzorgondersteuning bestaat.

Lekker
dichtbij
in de wijk
Carmen van Arnhem
Heidehoeve 21, Nieuwegein
06 209 33 690
carmenvanarnhem@hotmail.com
www.depedicureschuur.nl

Bent u actief in onze buurt en wilt u
daarover vertellen of adverteren?
Stuur dan een mail naar de redactie en
wij nemen contact met u op. Wie weet
staat u dan in de volgende Wijkkrant!

Wij zijn elkaars buren

Drilleveld 1, Tel. 030 603 12 09
Winkelcentrum Galecop, Tel. 030 604 23 00
www.sterkbroodbanket.nl
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Mijn Hobby

René van Laar (r) repareert alles wat los en vast zit en liefst samen met de bezoekers

Feestje net de wethouder (foto KenM)

Gepensioneerde wijkbewoner heeft het maar druk

R

ené van Laar woont al zeventien
jaar met zijn vrouw en met veel
plezier in Zuilenstein. Het is, volgens
Van Laar, een rustige buurt met veel
groen en een paar scholen. "Die heb ik
een paar keer bezocht om te praten over
het contact tussen de leerlingen en de
buurtbewoners."

"School doet er alles aan om dit contact te
verbeteren, maar bewoners kunnen zelf
ook wat doen, wat meer geduld hebben
bijvoorbeeld, wij zijn immers ook jong
geweest! Zelf ben ik door een aantal
leerlingen geïnterviewd voor een audiotour werkstuk, hiermee willen zij buurt
en scholieren dichter bij elkaar brengen.
Samen met deze leerlingen heb ik de tour
met plezier gelopen", aldus Van Laar.
Vrijwilliger in Repair Café Nieuwegein
Na mijn pensionering dacht ik alle tijd
van de wereld te krijgen, maar nee hoor,
er is zoveel te doen in Nieuwegein dat ik

er een dagtaak van zou kunnen maken.
Ik heb gekozen me voor het Repair Café
Nieuwegein (RCN) als vrijwilliger in te
zetten. Gezien mijn technische achtergrond, mechanisch en elektronisch, kan
ik daar goed mijn ei in kwijt en ik probeer
vaardigheden over te brengen op andere
vrijwilligers. Het RCN is uitgegroeid tot
een niet meer weg te denken vrijwilligersorganisatie waar veel mensen gebruik van
maken. Wij geven daarmee allerlei spullen
een tweede leven en hiermee verkleinen
we de afvalberg.
1.500 reparaties en eerste lustrum
In een duurzame gemeente als Nieuwegein past dit uitstekend, wij krijgen dan
ook alle medewerking van de burgemeester, wethouders en vele gemeentemedewerkers.
Onlangs hebben wij de 1.500-ste reparatie
met succes uitgevoerd en het eind is nog
niet in zicht. Samen met alle vrijwilligers

Vijf participanten, vlnr: Kees Mulder, Jeannette Smiessing, Philip van Anraad, Hans Adriani, Leo Burger

Minder geïsoleerd dankzij busje

E

ven boodschappen doen of een
partner in het verzorgingshuis bezoeken is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met een nieuw project willen
Stichting de Baten en Movactor samen
met vrijwilligers mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen
aan het sociaal maatschappelijk verkeer.

De Baten heeft daarom onlangs de bus
van GeinExpress overgenomen en stelt
deze ter beschikking aan Movactor. Movactor is bezig met een initiatief waarbij
senioren de bus kunnen inschakelen voor
lokaal vervoer en waarbij ze elkaar tegelijkertijd kunnen ontmoeten.
Meedoen in de maatschappij
Nederland telt ruim vier miljoen oude-

ren, 25% van hen voelt zich eenzaam. Dat
komt vooral omdat ze niet meer mobiel
zijn. Geen vervoer betekent dat meer dan
een miljoen mensen geïsoleerd raken. Met
deze service kunnen zij weer meedoen in
de maatschappij!

ANWB-AutoMaatje
Met de bus vervoeren vrijwilligers straks
hun minder mobiele plaatsgenoten tegen
een kleine onkostenvergoeding. Movactor
en Stichting de Baten zoeken hierbij aansluiting bij ANWB-AutoMaatje.
De ANWB stelt haar kennis, software,
begeleiding, training en materiaal beschikbaar, zodat de service zonder grote
investeringen kan worden opgezet.
door Philip van Anraad

en wethouder Peter Snoeren hebben we
dit uitbundig gevierd. In april viert het
RCN zijn eerste lustrum met vrijwilligers
en andere genodigden.

Wij zijn ook vertegenwoordigd op het
lentefeest en de duurzaamheidsmarkt op
3 juni in het MEC.
Meer weten over het RCN?
Het Repair Café kan altijd vrijwilligers
gebruiken en vooral jongeren zijn welkom. Of je nu een paar uur stage nodig
hebt, graag iets wilt leren of anderen wilt
helpen, kom gerust langs!
We zijn open op elke eerste zaterdag van
de maand (behalve juli/augustus) van
14.00-17.00 in het Milieu Educatie Centrum, Geinoord 9, naast de kinderboerderij.
Meer weten? Ga naar
repaircafenieuwegein.jouwweb.nl of bel
06-17564000
Door René van Laar en redactie

Eind oktober was de sloop nog in volle gang

Voortgang sloop
Zuilenstein

H

et voormalige zorgcentrum
Zuilenstein wordt gesloopt door
de eigenaar, Zorgspectrum. Mitros is hier geen partij in. Zorgspectrum
heeft wat tegenslagen gehad bij de sloop,
waarbij het laatste asbestverhaal het
nieuws heeft gehaald.

Mitros krijgt de grond straks bouwrijp
opgeleverd door Zorgspectrum en daarna
kunnen we starten met de bouw van
veertig woningen waar senioren (65+)
voorrang hebben. Wij zijn nog in overleg
hoe we deze woningen aanbieden aan de
doelgroep. Verder is er niet veel te melden.
De start van de bouw is al een paar keer
uitgesteld, het geraamte van het oude
gebouw staat er nog steeds en ook wij zijn
erg benieuwd wanneer we kunnen starten
met bouwen.
Door Werner Schmitz, wijkconsulent Mitros

Een octaafje hoger of lager, zuiver of niet, het maakt ons niet uit. Zing mee met City Zingt

Zing mee voor jarig Nieuwegein

D

e tweede editie van City Zingt staat
voor de deur. Een meezingfestival
voor jong en oud. Wordt u ook zo
blij van zingen en vindt u het leuk om
samen een feestje te bouwen? Dan zijn
we op zoek naar u!

Met City Zingt vieren we voortaan ieder
jaar de stadsverjaardag van Nieuwegein.
Het is tegelijkertijd het startschot richting het feestjaar 2021. In dat jaar bestaat
Nieuwegein 50 jaar.
City Zingt is hèt Nieuwegeinse meezingspektakel en is voor iedereen gratis
toegankelijk.
Meezingen
Wilt u meezingen in het City koor of wilt
u dat we met een koor langskomen om

te repeteren zodat u met buurtgenoten
alvast een voorproefje kunt krijgen?
Stuur dan een berichtje naar info@cityzingt.nl.

Gezocht: vrijwilligers en creatief talent
Als u mee wilt helpen met City Zingt, dan
zijn we ook op zoek naar u! We zoeken
vrijwilligers voor de dag zelf om mee te
helpen alles in goede banen te leiden. We
zoeken ook creatieve mensen die ons willen ondersteunen bij de ontwikkeling van
o.a. de website.
Stuur ons een e-mail als u mee wilt helpen. Alvast hartelijk bedankt namens de
samenwerkende organisaties in City, de
binnenstad van Nieuwegein.
door Fransje van Beek
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Wie Werkt daar in de Wijk

Leerlingen van het Anna van Rijn Next kiezen voor verbinding met wijkbewoners

OnGein in Nieuwegein

We gaan
voor een totale
kruisbestuiving

I

n de laatste Wijkkrant van 2017 las u over de audiotour die we gemaakt hebben
met wijkbewoners. Een creatieve insteek om het Anna van Rijn Next meer met de
bewoners in verbinding te brengen. Op 23 februari was de feestelijke afsluiting
van dit project met een begeleide audiotour. Dat was meteen ook het startsein voor
het volgende gedeelte: OnGein, een drieluik van fantastische activiteiten: podcasts,
creatief straatfestival en een openbaar object.
Onderdelen van de kruisbestuiving:

• Leerlingen die bewoners spreken over hun
creatieve inslag.
• Bewoners die hun creaties laten zien.
• Podcasts over de 78(!) zzp’ers in Blokhoeve.
• Verbinding bevorderen tussen bewoners.
• Bewoners maken het uiteindelijke Gedicht
van Blokhoeve.
• Mensen die moeilijk hun huis uit komen
toch mee laten doen.
Wat is een podcast?
Een podcast is een digitaal radioprogramma dat u altijd en overal kunt beluisteren.
De podcast die wij gaan maken is een
compilatie van interviews met bewoners,
muziekkeuzes, items op locatie, inspiratie
en nog veel meer. Het thema is steeds:
creativiteit in de wijk opsporen. Dus: kunt
u lekker bakken of bent u een Picasso in
spé, creëren kunnen we allemaal. En dat
gaan we samen met de leerlingen van het
Anna van Rijn vastleggen.
Creatief straatfestival in Blokhoeve
Parallel aan dit podcasttraject dat tot
september duurt, begint het opzetten van
een creatief straatfestival. En dat willen
we graag met de bewoners uit Blokhoeve
doen.
De insteek: creativiteit in de wijk laten
zien. Waar we van dromen is dat dit festival elk jaar wordt georganiseerd door de
bewoners zelf. Wij begeleiden het proces
dit jaar en daarna is het uw feest!
Gezocht: ‘doeners’
We zoeken ‘doeners’ die willen meehelpen
het creatief straatfestival op te zetten.
Bent u een kei in organiseren, heeft u
er behoefte aan uw buren beter leren
kennen, zijn cijfertjes helemaal uw ding?
Iedereen is welkom om mee te denken en
vooral het komende halfjaar.
Aanmelden bij de redactie, de contactgegevens vindt u in de Colofon op pagina 2.
Openbaar object voor de Middelhoeve
En om het nog voller en verbindingrijker
te maken, start ook rond deze tijd het

Julia van Weelden op een stoere vakantiefoto

Julia is onze buurtsportcoach

I

k ben Julia van Weelden en vanaf januari ben ik buurtsportcoach bij SportID
Nieuwegein en aanspreekpunt voor de
wijken Jutphaas, Wijkersloot, Zuilenstein,
Huis de Geer en Blokhoeve.

Hiervoor werkte ik op een Sport BSO
en daarnaast was ik coördinator van de
Aapjeskooi, dreumesgym en peutergym.
Na mijn opleiding HBO Sportkunde heb
ik werkervaring op gedaan in binnen- en
buitenland.
Waarom zijn er buurtsportcoaches in
Nieuwegein?
De buurtsportcoaches in Nieuwegein zijn
bedoeld om alle inwoners aan het bewegen te krijgen en te houden. Bewegen
is een belangrijke factor om gezond en
fit te blijven. Een buurtsportcoach is een
verbinder en brengt mensen, verenigingen
en samenwerkingspartners samen.

eindseweg 4 in Nieuwegein-Noord) aanwezig, voor alle sport- en beweegvragen.
Daar is iedereen welkom voor een ‘beweeg
intake’, als u graag wilt sporten of bewegen maar niet zo goed weet wat of hoe.
Of als u net even dat stapje in de goede
richting nodig hebt. Komt de donderdagochtend niet goed uit, geen probleem. U
kunt altijd telefonisch of per mail een
afspraak maken.
Daarnaast ben ik een aantal momenten
in de week op het kantoor van SportID

U kunt mij altijd
aanspreken
of bellen
... en beluister direct de Podcast

bedenken van een openbaar object voor
de Middelhoeve. Reden hiervoor is de
slingerweg die nu tot rechte weg wordt
gemaakt. Dit kan leiden tot te hard rijden
en daarom is dit object bedacht als een
creatieve ‘afremmer’.
Uiteraard kloppen we bij u aan om u te
laten kiezen uit ontwerpen, maar ook om
mee te denken over het gedicht wat er
uiteindelijk op komt te staan: hét gedicht
van Blokhoeve.
Een ding is zeker: alles gebeurt lokaal
want Nieuwegein is niet voor niks Eigenwijkse gemeente. Voor meer informatie:
ga naar www.allone.nl/ (en binnenkort de
website van de leerlingen van Anna van
Rijn).

door Barbara del Court König,
Creative Connector AllOne

We proberen zoveel mogelijk mensen te
bereiken en sport- en beweegprojecten
mogelijk te maken. Er zijn al een heleboel
projecten gestart, zoals de wandel- en
fietsgroepen door Nieuwegein en omgeving. Wilt u daar meer over weten of een
overzicht van alle activiteiten, ga dan naar:
www.sportidnieuwegein.nl.
Wat is het takenpakket?
Het takenpakket van een buurtsportcoach
is heel divers. We organiseren structurele
laagdrempelige en passende sport- en
beweegactiviteiten. Ook informeren en
adviseren we inwoners over de verschillende sport- en beweegmogelijkheden in
hun buurt en stimuleren we een gezonde
leefstijl.
Hoe ziet een doorsnee werkdag er uit?
Dat kan per dag verschillen. Zo ben ik elke
donderdagochtend in De Bazuin (Neder-

"Ik hoor graag de ideeën van wijkbewoners"

in het sport- en evenementencomplex
Merwestein. Verder ga ik langs in de wijk
bij scholen, sportverenigingen en andere
samenwerkingspartners om te kijken
waar we kunnen samenwerken.

Hoe kan een wijkbewoner met een
sportidee met jou in contact komen?
Ik hoor graag de ideeën van wijkbewoners op het gebied van sport en bewegen.
Want dan kunnen we gaan kijken naar de
mogelijkheden om iets nieuws op te zetten, hier staan we altijd voor open.
Wanneer u me tegenkomt kunt u me altijd aanspreken, bijvoorbeeld bij De Bazuin.
U kunt me ook bellen op 030 – 600 42 67,
of mailen: j.vanweelden@merwestein.nl.
Door de redactie

Advertentie(s)

Samen voor de stad
Lijst 11

www.lokale-vernieuwing.nl
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Ga naar start

T

ess met haar broertjes zijn de gelukkige winnaars van het Monopoly spel dat wij namens de PLUS
mochten verloten.

Moeder Natsja van Eijndthoven schreef
ons: "Toen de kids thuis kwamen lag
het leuke monopoly spel te wachten! Ze
waren onwijs blij! Helaas konden ze het
spel niet gelijk spelen omdat het veel
te mooi weer was om buiten te spelen!
Afijn morgen weer een nieuwe dag!

Informatie-avond over
geluidsdruk en luchtkwaliteit

N

ieuwegein ligt tussen drie autosnelwegen en het verkeer op die
wegen produceert stoffen die onze
levensverwachting kunnen verkorten,
ook het verkeerslawaai draagt daaraan
bij. Wat hebben gezondheid en leefbaarheid te maken met geluid- en luchtkwaliteit?

Het Wijkplatform organiseert later dit
voorjaar een thema-avond over deze
onderwerpen. Aanleiding zijn de nieuwe
geluid- en luchtkwaliteitkaarten met gegevens over 2016 en het Actieplan Geluid
van de gemeente met het beleid voor de
jaren 2018-2022.
Drie doelen
• Bekendheid geven aan de websites.
• Uitzoeken welke invloeden deze zaken 		
op ons dagelijks leven hebben.
• De discussie op gang brengen over het 		
Gemeentelijk Actieplan Geluid 2018.
Er zijn medewerkers van de gemeente
aanwezig om uitleg te geven.
Uw inbreng wordt op prijs gesteld.

I

Fragment van geluidskaart op het internet

Op de website van de gemeente kunt u de
geluid- en luchtkwaliteitkaarten bekijken:
Google naar Nieuwegein en geluidskaart
of luchtkwaliteit.
Binnenkort meer info
Meer informatie over de thema-avond
leest u in de uitnodiging die huis-aan-huis
verspreid wordt. Houdt uw brievenbus dus
in de gaten.

Toen ze vanmorgen wakker werden wilde ze direct het spel gaan spelen maar
helaas voor de kids moesten ze ook nog
naar school! Dus na schooltijd nog een
poging! Maar ook vandaag donderdag
22 februari was het prachtig weer om
lekker buiten te spelen op het pleintje in
onze leuke gezellig wijk Zuilenstein!
De kids vermaken zich uitstekend op
het speelpleintje of voetbal kooi! Na het
eten hebben ze nog even door de wijk
geskeelerd maar kort daarna wilde ze
dan toch echt het monopoly spel spelen!
En zoals je op de foto kan zien hebben
ze er erg veel plezier mee! En het is nog
is goed voor hun rekenvaardigheid zijn
we zojuist achtergekomen want al dat
wisselgeld is soms best lastig!
Via deze weg willen we uiteraard ook
de PLUS bedanken voor
het spel! Kids blij,
ouders blij!"

door Ton Visser, secretaris WPF

Samen maken
we het mooi

H

eeft u dat ook? Als na de sombere
winterdagen het zonnetje in maart
wat krachtiger tevoorschijn komt
en de krokusjes hun kopjes boven het
gras uitsteken, wordt u dan ook helemaal
blij dat u weer kleur ziet en dat de lente
zich langzaam aandient?

Het Wijkplatform vindt het leuk om deze
lentebodes op een aantal plekken in onze
wijk(en) te planten, zodat we er allemaal

van kunnen genieten, krokussen in het
gras en narcissen tussen struiken.
Weet u een grasveld in uw omgeving, of
een somber plekje, dan moet u ons dat
zeker melden. Dan zorgen wij voor de
bloembollen.
Wij vragen ook wat aan u. Voor kleinere
plekjes kunt u zelf of met uw buren die
bolletjes planten.
Voor grotere oppervlakten kunnen wij
voor mensen zorgen die de bollen planten,
dat zijn dan geen tuiniers van beroep. Voor
die plekken zoeken we bewoners die dat
willen coördineren. Die een oogje in het
zeil willen houden en die aanwijzingen
kunnen geven, die misschien zelf wel
groene vingers hebben.
Met uw hulp zorgen we samen voor de
wijk. Hoe we het precies gaan aanpakken
en wanneer, dat weten we nog niet. Het is
alleen haalbaar als u daar actief aan wilt
meewerken.
Een berichtje naar ons Wijkplatform (adres
in colofon op pagina 2) met uw naam en
de plantplaats is voldoende. Wij nemen
contact met u op.

door Victor Goulmy, penningmeester WPF

Crypto en Win

n onze vorige krant stond voor het
eerst een cryptogram. We ontvingen
vijf inzendingen met het goede antwoord. De opgave was: Fruitig bankbiljet.
Winnaar is Antoinette Barkel, de oplossing: Appelflap.
Gefeliciteerd Antoinette met je gewonnen VVV-bon.

De opgave voor dit nummer is:
Zoen van een omroep in het voorjaar

Stuur uw oplossing met uw adresgegevens
voor 1 mei naar de redactie.
Ons adres staat in de colofon op pagina 2.
Over de uitslag van de loterij wordt niet
gecorrespondeerd.
Het woord cryptogram komt van het
Griekse woord kryptos, dat verborgen betekent. De omschrijving van de gezochte
woorden in deze puzzel is op een cryptische (verborgen) manier gemaakt. Door
hierover na te denken en te associëren
kunt u de oplossing vinden. Kijk dus niet
naar de vreemd geformuleerde zin in de
omschrijving als één geheel, maar bekijk
alle woorden van de zin apart op al hun
betekenissen. Bijvoorbeeld bank (om op
te zitten) en bank (als geldinstelling). Op
deze manier lukt het u vast om de puzzel
op te lossen!

Lentefeest Natuurkwartier
Komt u ook zondag 3 juni?

G

raag nodigen u nu al uit voor een
bijzonder feest in juni. Pak uw
agenda en schrijf op: zondag 3 juni
viert het Natuurkwartier het lentefeest
van 11.00 - 16.30 uur.

Op de kinderboerderij worden de schapen
geschoren en kunnen bezoekers zelf aan
de slag met de wol. Kinderen laten zich
schminken en leven zich uit op het springkussen. Bij Museum Warsenhoeck gaan
bezoekers aan de slag met potscherven.
Ook zijn er boeiende doe-activiteiten voor
kinderen bij het Milieu Educatie Centrum:
braakballen van uilen onderzoeken, veel te
weten komen over bijen, insecten en reptielen of deelnemen aan een kinderwork-

shop pizza bakken. En wie waagt de klim
naar het bovenhuis van de poldermolen?
Ontdek hoe makkelijk een moestuin is of
ga spelen in het groen. Proef en geniet van
lekker eten en drinken bij LaLotta. Genoeg
te beleven dus voor jong en oud!
Het feest is voor iedereen uit Nieuwegein
of omgeving en de toegang is gratis.

Tijdens het Lentefeest is er van alles te
doen. Voor kinderen zijn er tal van leuke
gratis activiteiten die met natuur, cultuur
en duurzaamheid te maken hebben.
Het Lentefeest is een gezellige en leuke
actieve dag waarbij u zelf kunt ontdek-

ken wat het Natuurkwartier u allemaal te
bieden heeft. In het Natuurkwartier zijn
natuur, cultuur, duurzaamheid, participatie en gezondheid belangrijk.
Wie doen er allemaal mee
Maak tijdens het lentefeest kennis met de
partners van het Natuurkwartier:
• Historisch Museum Warsenhoeck
• De gerestaureerde poldermolen van het 		
Utrechts Landschap
• Kinderboerderij IJsselstee
• Milieu Educatie Centrum
• Proevtuin
Verder zullen er zijn de IVN, de Vogelwacht,
het Repair Café, Fotogroep de Ontspanner,
Lacerta amfibieën en reptielenvereniging,
Bijenhoudersvereniging Kromme Rijn, Lek
en IJssel, Samen Duurzaam Nieuwegein.
En u, dat zou fijn zijn.
Door Grietje van der Hoek en de redactie
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Kookstudio als ontmoetingsplek
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Eerste bijeenkomst
Op zondag 28 januari was de eerste
Kompassiebijeenkomst met wandeling. Het thema was ‘Omgaan met een
(ingrijpende) levensgebeurtenis’. Een
inspirerende bijeenkomst, geleid door
Celine Breeuwsma en Mart Overdijk, twee
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De ene keer nodigen wij een spreker uit
en de andere keer kunt u elkaar (weer)
ontmoeten onder het genot van een kopje
thee of koffie. Beide keren kunt u aansluitend met elkaar al wandelend verder in
gesprek gaan.

Spaar

ape

V

anaf januari dit jaar organiseert
de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) op zondagochtend,
twee keer per maand, aan de hand van
interessante levensthema’s, kompassiebijeenkomsten en wandelingen.

Kook
worksh **
op
Gr

Wandelen en
praten over een
levensthema

Klanten van de
supermarkt en de
slijterij van Van Loon
kunnen zegeltjes of
stempeltjes sparen
om vervolgens met
flinke korting mee
te doen aan kookworkshops.

EEN

n

Het blijft niet bij deze twee avonden want
Van Loon wil dat HapjeDrankje een sociaal
middelpunt van de wijk wordt.

MEE V
OOR

va

Ondernemers uit de buurt
Achter de door (mede-wijkbewoner)
DECO-Partners vrolijk beletterde ramen
hebben twee keer twintig mensen -die
het eventjes wat minder goed hebbeneen avond culinair genoten. Het was
geweldig, volgens Van Loon: “Gezellige
mensen, wijntje, dingetje…, twee echt heel
leuke avonden. Chef-kok Emile Hennink,
van E&E catering (ook al uit de wijk), heeft
fantastisch gekookt.”

Workshops en proeverijen
Op de website staan een paar proeverijen
aangekondigd. Voor een klein bedragje
kunt u op een middag alles leren over
bijvoorbeeld Zevenstarbier of wijnen uit
Toscane.
SPAA
R

S

D

irect naast de ingang van de
PLUS-supermarkt zit HapjeDrankje.
De gloednieuwe kookstudio ruikt
naar ‘ik heb er zin in’. In de professionele keuken is inmiddels al een paar
keer heerlijk gekookt. Christ van Loon
heeft bij wijze van opening een tweetal
benefiet-diners georganiseerd.
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Voortgang bouwplan De Cimbaal

D

e plannen van zorgorganisatie Reinaerde voor de ontwikkeling van het terrein
aan de Cimbaalsingel hebben een poos stilgelegen. Reden hiervoor is dat de
gemeenteraad als voorwaarde stelde dat Reinaerde met omwonenden verder
in gesprek gaat over de keuze van het bouwvlak op het terrein.

Reinaerde heeft de afgelopen periode gebruikt om nog eens goed te kijken naar het te
realiseren plan, ook is een andere ontwikkelaar gekozen. Dat heeft de nodige tijd gekost.
De zorgorganisatie is nu bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe buurtbijeenkomst in maart/april 2018 om te praten over een aangepaste planopzet. Omwonenden
ontvangen hiervoor een uitnodiging.

door Shida Versteeg, Wijkcoördinator Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve

Eerste sleutels Peppelhoeve

D

e eerste huurders van de Peppelhoeve in Nieuwegein kregen
donderdag 15 februari de sleutel
van hun nieuwe woning uit handen van
Wethouder Hans Adriani.

Van Loo

n
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Het gaat Van Loon vooral om de gezellige
avond die de deelnemers hebben: “Als je
er bent en je babbelt de hele avond is het
mij goed. Er zijn altijd mensen die meer
willen doen dan een ander… da’s ook goed.
Dat heft mekaar wel op.”

De Peppelhoeve is een nieuwe straat
in Blokhoeve. Wij hebben er dus weer
nieuwe buren en Wijkkrantlezers bij.

Door de redactie

Door Onno van Geuns

Wijkplatform
ervaren coaches die ons meenamen in het
rouwproces. Ze vertelden over de fases
waar u doorheen kunt gaan bij een ingrijpende levensgebeurtenis, het verdriet dat
daarbij hoort, de boosheid, de acceptatie
en de erkenning.
Bevlogen en betrokken coaches
De aanwezigen werden geraakt, konden
hun eigen verhaal delen en vonden (h)erkenning. Iedereen ging na afloop voldaan
naar huis.
Meer weten?
De bijeenkomsten zijn in Wijkhuis De
Steeg, inloop vanaf 10.00 uur en start
van de bijeenkomst om 10.30 uur. Vooraf
aanmelden is fijn (kantoor@hulpdienstnieuwegein.nl), spontaan binnenlopen is
ook mogelijk. Informatie over de volgende
bijeenkomsten vindt u op de website
www.hulpdienstnieuwegein.nl.
Door Rina Kuster, (AHN)

Schuif aan bij de
Wijkplatformvergaderingen

H

uisartsenpraktijk Jutphaas,
Gezondheidscentrum Mondriaanlaan en MOvactor willen
‘samen gaan wonen’ in een nog nieuw
te bouwen onderkomen op het terrein
van voormalig Zorgcentrum Zuilenstein.
Buurthuis Kerkveld is inmiddels verkocht, begin 2018 wordt het gesloopt en
in maart start daar de bouw van twaalf
woningen.
De activiteiten van MOvactor worden
tijdelijk voortgezet in De Bazuin,
Nedereindseweg 4, 3438 AD Nieuwegein
(schuin tegenover de Dorpskerk). Om die
reden verhuist ook het Wijkplatform met
zijn vergaderingen naar De Bazuin.

We vergaderen van 20.00 tot 22.00 uur
dus op een nieuwe locatie:
De Bazuin, Nedereindseweg 4,
schuin tegenover de Dorpskerk.
Dit zijn de data in 2018
17 april, 29 mei, 3 juli, 11 september, 30
oktober en 11 december.
U bent van harte welkom, wel graag vooraf aanmelden via een mail aan bestuur@
wijzijnelkaarsburen.nl zodat we rekening
kunnen houden met uw komst.
De agenda voor de vergadering vindt u op
de website wijzijnelkaarsburen.nl.

Door het bestuur

Advertentie(s)

‘Voor passend advies over wijn, whisky, en sterke drank’

Bent u actief in onze buurt en wilt u
daarover vertellen of adverteren?
Stuur dan een mail naar de redactie en
wij nemen contact met u op. Wie weet
staat u dan in de volgende Wijkkrant!

Wij zijn elkaars buren

Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20
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wat er binnen als buit voor het grijpen
ligt. Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen
wegkomen en of buurtbewoners opletten.
Dus lopen ze speurend rond, lopen ze
meerdere malen dezelfde route, kijken
ze bij huizen naar binnen, bellen ze aan,
voelen ze aan deuren of ramen, lopen ze
om huizen heen en verstoppen ze soms
gereedschap of andere voorwerpen om
later mee in te breken.

Van de Wijkagent

Wel of niet thuis?
Let (bij uzelf of bij uw buren) op takjes
tegen de deur, papiertjes tussen de deur
of een foldertje dat dagenlang uit de bus
blijft steken. Dat zijn aanwijzingen die
inbrekers mogelijk achterlaten om te bepalen of iemand wel of niet thuis is.

Meld verdachte situaties in de wijk

W

e zijn bijna aan het einde van
de donkere dagen periode. Als
politie zien we dat er op dit
moment weer vaker wordt ingebroken.
Daarom is het goed om dat tegen te
gaan, met een korte update over verdacht gedrag in uw wijk.

zijn, maar het kunnen ook jongens en
meisjes uit uw eigen buurt zijn die inbreken. U kunt het beste letten op het gedrag
van personen die in uw buurt lopen.
U weet zelf het beste wat normaal is in
uw wijk. U ziet wanneer bekende of onbekende mensen langslopen. Welke routes
normaal gesproken gereden en gefietst
worden. Plekken waar het logisch is om
U ziet iemand in uw buurt met veel bestil te staan of waar u juist doorloopt.
langstelling bij verschillende huizen naar
binnen kijken. Die persoon loopt even weg, Afwijkend gedrag kan betekenen dat een
inbreker op onderzoek is. Bel dan meteen
komt weer terug, maakt een rondje om
de politie op 112.
het huis. U voelt dat het niet klopt. Ook
als u twijfelt, belt u de politie op 112, want
Goed voorbereid op pad
de politie komt liever één keer te veel dan
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor
te weinig. Dankzij uw tip kan de politie
inbraken voorkomen. Wist u dat de politie
als zij gaan inbreken. Zij selecteren een
80% van de woninginbraken oplost dankhuis, schatten in hoe makkelijk ze binnen
zij de oplettendheid van buren?
kunnen komen en bekijken van buitenaf
Let op afwijkend gedrag
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig

 Vervolg van de voorpagina

Bomenkap

veranderen niet. Er gaan circa 800 bomen
weg, voornamelijk platanen en populieren.
Er komen zo’n 90 nieuwe bomen voor in
de plaats. We planten diverse soorten bomen terug voor een grotere diversiteit.
Bij herplant letten we vooral op de
groenkwaliteit. Het is belangrijk dat een
nieuwe plek voldoende kans biedt voor
een boom om volwaardig uit te groeien
Na verloop van tijd keert een groene en
toekomstbestendige bomenlaan terug."
Groen karakter
Bij dunnen van bomen halen we bomen
om en om weg. Soms, waar meerdere rijen



Ziet u een verdacht persoon, spreek hem
dan aan. Vraag of hij de weg zoekt of hulp
nodig heeft. Is degene zich inderdaad aan
het voorbereiden op een inbraak, dan bedenkt hij zich misschien nu hij zich betrapt
voelt. Durft u dit niet, bel dan 112.
112 bellen, waarom niet?
Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En dat
ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was. U hoeft niet
bang te zijn dat de politie er direct met
sirene en zwaailicht aan komt. Degene die
de 112-melding aanneemt, vraagt u eerst
wat er aan de hand is en maakt dan een
inschatting of de situatie aanleiding is om
agenten te sturen.
Bellen met de politie
Spoed en melden verdacht gedrag: 112
Geen spoed: 0900-8844
door de wijkagent

Bellen met de politie:
Spoed en melden verdacht gedrag 112
Geen spoed 0900-8844

naast elkaar staan, halen we een hele rij
weg.
De middenberm van de AC Verhoefweg is
al volgens deze methode gedaan. Als de
automobilist nu voorbij rijdt, ervaart hij
dat we de weg haar groene karakter laten
behouden.
Bij de Groningenhaven langs het voetpad
bij het water is ter illustratie een paar
jaar geleden twee derde van de platanen
verwijderd om ruimte te maken voor de
overige platanen.
Snoeien
Het snoeien aan de bomen in Zuilenstein
is vorig jaar uitgevoerd. De volgende
onderhoudsronde staat gepland over 3 á
4 jaar. Als er tussentijds verzoeken komen
over bomen dan worden deze bekeken en
waar noodzakelijk gesnoeid. In 2016 heeft
de wijk Zuilenstein een boomveiligheidscontrole gehad. Daarbij zijn bomen aangemerkt die weggehaald moesten worden
vanwege de veiligheid."

WOENSDAG 21 MRT
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018
U BENT VAN HARTE WELKOM!

VIND UW
POLITIEKE MATCH
OP STEMWIJZER.NL!
www.nieuwegein.nl/stemwijzer

Door Peter Snoeren, Wethouder en de redactie

Winter of lente

E

en nieuwe lente een nieuw geluid!
Niets is minder waar, want het
geluid van de razende Noordoostenwind kennen we al langer dan vandaag
en gisteren. Dat we de neiging krijgen
om alle ramen wijd open te gooien en
onze zomerkleren tevoorschijn te halen
is totaal niet aan de orde vandaag, de
tweede maart 2018.

Een ijzige koude snijdt onze adem af als
we buiten zijn. Handschoenen, sjaals en
mutsen zijn, als we die al niet zelf ergens
diep hadden weggestopt, nergens meer
voorradig. Het is gewoon winter. Alleen
de echte winterliefhebbers komen nu aan
hun trekken. Er kan geschaatst worden
op natuurijs. Hoera! En het is ook nog
eens voorjaarsvakantie, dus de jeugd is
helemaal in zijn element. Hoewel: sleetje
rijden en sneeuwballengevechten zijn er
niet bij door het ontbreken van sneeuw. In
onze Zuilensteinse parken zijn de vijvers
niet of nauwelijks bevroren. Jammer, want
het is altijd een vrolijk gezicht om daar de
schaatsende kinderen bezig te zien.
De vrolijk ogende krokussen en sneeuwklokjes staan in het koude gras en in de
tuinen moedig mooi te zijn. Knoppen aan
heesters en struiken houden angstvallig
stand. Er begon zelfs al hier en daar een
groen waas van uitkomende blaadjes te
ontstaan in sommige luwe laantjes in de
Kokkebogaard en ongetwijfeld op andere
plaatsen. En wat te denken van de vogels?
Hier en daar begonnen zij al aarzelend
aan het nesten bouwen te denken. Ineengedoken in hun verenpak lopen ze nu
rond op zoek naar voedingsmiddelen. Er is
een run op vetbollen en vogelpindakaas.
Hoe vergaat het de halsbandparkieten die
altijd zo kwetterend door de wijk vliegen,
maar eigenlijk in heel andere en vooral
warmere streken thuishoren?
De natuur regelt het wel, dat weten we,
maar toch hebben we medelijden met
alles wat niet zo’n warm 'onderdak' heeft
als de meesten van ons. Zelfs hebben we
dat met de hondenuitlaters die met hun
viervoeters een paar keer per dag tegen de
wind in moeten lopen. Geduldig scheppen
zij de drollen uit het gras en friemelen met
koude vingers aan de poepzakjes. Ook dat
hoort erbij, ze weten het wel en het duurt
ook maar even en dan wordt het echt
voorjaar.
De weermensen kunnen nu wel zeggen
dat op 1 maart de meteorologische lente
begint, maar van oudsher is op 21 maart
pas de dag waarop het 'nieuwe geluid'
zich laat horen. Maart roert zijn staart.
Door Cora de Bruijne
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