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Park Kokkebogaard: een niet meer weg
te denken groene oase in Zuilenstein
In het jaar 1976 werd Jules Klees tuinbaas van het landgoed Rijnhuizen. Hij bleef dat tot 2007, enige tijd nadat hij
met pensioen was gegaan. Jules is een oud-wijkgenoot van
mij en hij woonde met zijn gezin in de Cantatelaan, het deel
van de wijk wat toen Zuilenstein 5 werd genoemd. Hij droeg
en draagt nog altijd, de natuur een zeer warm hart toe.

noemen dit slingerende pad
het Kleeslaantje en op warme
zomerse dagen is het onder het
verkoelende lover goed toeven. Een wilg moet van tijd tot
tijd worden gesnoeid, knotten
wordt dat genoemd. In 1978
werd De Jeugd Natuurwacht
opgericht en de leden, verenigd
in de zogenaamde Wilgenknotgroep, nemen nog steeds ook
deze bomen onderhanden.

Dierenweide en nieuwbouw

Op 4 oktober 1980 opende de
toenmalige wethouder Hagenaar de dierenweide officieel.
Jules Klees had hier vanzelfsprekend ook bemoeienis mee.
Talloze jonge dieren zagen hier

het levenslicht. Nog niet zo lang
geleden werd geopperd deze
dierenplek op te heffen, maar
gelukkig is het na verzet van
velen zover niet gekomen. Het
park de Kokkebogaard is een
niet meer weg te denken groene oase in onze wijk geworden.
Aan de buitenrand, langs de
Diepenbrocklaan, heeft Verzorgingshuis Zuilenstein plaatsgemaakt voor appartementengebouw De Muzieknoot en als het
meezit wordt het Gezondheidsplein De Componist volgend
voorjaar/zomer opgeleverd. De
Groote Hond, onze buurtkamer,
heeft er ook zijn onderkomen.
Door Cora de Bruijne

Groene bladerkruinen

Inmiddels was ook de wijkwerkgroep Cantatelaan ontstaan
waar Jules deel van uitmaakte.
Deze werkgroep ageerde fel tegen het plan van de gemeente
om, in afwijking van het bestemmingsplan, een 3-etages
hoog appartementengebouw
neer te zetten aan de Van Anrooylaan. En na rijp beraad verdween dit plan gelukkig in de
prullenbak. Op de strook grond

Het zijn vreemde en onzekere
tijden. Net als je denkt dat alles
weer een beetje normaal wordt,
zijn er meer coronabesmettingen en is alles ineens niet meer
zo vanzelfsprekend.
Je kinderen en kleinkinderen
kunnen niet zomaar even bij
je langskomen en misschien
twijfel je zelf ook wel eens om
bij iemand op bezoek te gaan.
Behalve onzekerheid zorgt dit
ook voor eenzaamheid bij sommige mensen.
Het Rode Kruis kan helpen om
dit te doorbreken, want we hebben al een tijdje actieve contactcirkels in Nieuwegein.

De Dierenweide in Park Kokkebogaard aan de Van Anrooylaan.

Hij bracht zijn kennis en kunde
niet alleen op landgoed Rijnhuizen in de praktijk, maar ook ver
daarbuiten. Het was dus niet
verwonderlijk dat de gemeente
Nieuwegein deze inwoner omarmde, want er waren plannen
om van de oude boomgaard in
de nieuwbouwwijk Zuilenstein
een voor iedereen toegankelijk
stadspark te maken. Klees werd
al snel gevraagd te adviseren in
het hele beplantingsplan, iets
wat hij maar al te graag wilde
doen.

Contactcirkel

Als deelnemer van zo’n contactcirkel hoor je bij een groep mensen die op elkaar let en heb je
elke dag even een contactmomentje met een andere deelnemer van de cirkel.

tussen wat nu dierenweide is
en de Van Anrooylaan liet Jules
vier snelgroeiende hoge bomen
planten: twee Italiaanse populieren en twee grauwe abelen.
De jonge bomen werden geplant door bewoners die zich
vrijwillig aanmeldden. Al na
acht tot tien jaar torenden de
bomen boven de daken van de
buurhuizen uit en Jules kon tot
zijn grote vreugde hun groene
bladerkruinen zien vanuit zijn
woning. Een welkome afwisseling van al het stadse steen en
beton dat steeds meer bezitnam van de wijk Zuilenstein.

Als je niet reageert, alarmeert
de cirkel iemand die even bij jou
komt kijken. Je wordt dus niet
zomaar vergeten en dat geeft
een veilig gevoel. Zo blijft het
niet onopgemerkt als er iets
met je aan de hand is en je zelf
geen hulp meer kunt vragen.

Kleeslaantje

En dat was nog niet alles, want
Jules toverde een nieuw idee
uit zijn fantasierijke brein. Uit
het park van landgoed Oudegein haalde hij van oude wilgenbomen stekken van drie tot
vier jaar oud. Hij plantte die in
het nieuw aan te leggen park,
waardoor het huidige wilgenlaantje is ontstaan. Kenners

Het Kleeslaantje in Park Kokkebogaard.

Een boorinstallatie in werking

Meer weten? Neem contact op met Gerda Veltman,
telefoon 06 - 45 37 35 76, of mail
gmfveltman@gmail.com.
Door Joke Kanis

Advertentie(s)

Huis verkopen?
Start met onze gratis
waardebepaling!

Specialisten voor
klein en koddig
Jonge dieren hebben nog niet de kracht en weerstand van
een volwassen dier. Ze hebben inentingen, de juiste voeding
en speciale zorg nodig. Wilt u weten hoe u uw maatje vrolijk
en gezond kunt houden? Bel ons of kom eens langs.
Wij nemen graag de tijd voor een goed advies.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (Cityplaza)
3431 HH Nieuwegein

T (030) 607 60 60
info@moenmakelaars.nl
www.moenmakelaars.nl

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

Kaartenhuis

Na de werkzaamheden voor het glasvezelnet stond er op het speelplaatsje vlakbij
mijn huis ineens een speelhuisje voor kinderen. Het was daar waarschijnlijk niet
neergezet door de gemeente, maar door een ouder van wie de kinderen er niet
meer mee speelden. Een aardige gift, maar al na een dag werd het dak gebruikt
als glijbaan of als verhoogde zitplaats, met als gevolg dat er een enorme deuk
in zat. Het toegangsdeurtje werd binnen de kortste keren losgemaakt van zijn
draaipunten en lag sindsdien als ‘zwerfhout’ een eindje verderop. Het opgeklapte tafeltje binnenin was nog met rust gelaten, maar voor hoe lang? Terwijl ik dit
schrijf is het herfstvakantie en het weer is niet zo geweldig, er zijn weinig spelende kinderen buiten want computers, en vooral gamen, trekken waarschijnlijk
meer aandacht. De jeugd die wel buiten is, vermaakt zich vooral op het voetbalveldje of op de schommels. Jammer eigenlijk, maar het zal de tijd wel zijn. Hoe
dan ook, zo’n speelhuisje moedwillig de vernieling in helpen vind ik toch echt niet
normaal! En ik was nog maar net klaar met het schrijven van dit stuk of, jawel
hoor, woningnood of niet, het huisje was volledig gesloopt. De daders hebben
geen naam achtergelaten. De gemeente haalde de restanten een paar dagen later op om naar de stort te brengen.

Behalve in Blokhoeve, Zuilenstein en Huis de Geer ben ik ook
gleuvenbediener in Batau en
Galecop. Mijn rooster is geen
week hetzelfde. Die afwisseling
houdt me scherp. Als vliegende keep word ik ingezet waar
collega’s verstek laten gaan.
Anticiperen is een waardevolle
levenskunst, zo is mij gaandeweg gebleken. Behalve op mijn
verjaardag krijg ik door het jaar
heen spontaan van alles aangeboden: een blikje cola, zelfgemaakte koekjes of een net uit
de oven gerolde oliebol.

Door Cora de Bruijne

Colofon
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. Alle Wijkkranten zijn digitaal te lezen op
www.wijzijnelkaarsburen.nl.
Schrijf ook mee!
Wil jij ook eens een stukje voor
de Wijkkrant maken? Je eigen
bericht en foto in deze krant?
Heb je nieuwtjes, ideeën, tips of

De meeste zaken laat ik beleefd
aan mijn neus voorbijgaan,
maar soms komt het als geroepen. Andersom is iedereen genegen mijn flesje bij te vullen
als ik op een loeihete dag sneller
dan gedacht door mijn watervoorraad heen ben. Behalve dat
ik met mijn wekelijkse zestig kilometer looptraining niet meer
naar de sportschool hoef, is het
(waar mogelijk) afsnijden van
bochten en looproutes standaardroutine geworden. Dat ik
soms nog ergens tegenaan loop
is evident. Op de Koetsdrift
voelt mijn postkarretje zich geïntimideerd, bij de golfclub is
een verkeerde afslag niet denkbeeldig en op de Moerashoeve
kan het kaartenhuis zomaar
instorten. Gelukkig beschik ik
in Zuilenstein over een rijk instrumentarium om de condities
het hoofd te bieden en is een
brandbrief voor de Zuidersluis
snel geblust.
Door Hylco J. Tamminga

Glasvezel in
Zuilenstein

Een leger werkmannen in lichtgevende hesjes nam
op een morgen om acht uur bezit van het trottoir
tegenover mijn huis. Net als overal elders in de
wijk werd glasvezelkabel gelegd. De avond ervoor
waren de bewoners met een brief geattendeerd
op de werkzaamheden. Om ruimte te maken voor
de benodigde apparatuur werd gevraagd geparkeerde auto’s ergens anders neer te zetten. Rode
pylonen op de parkeerplaatsen gaven bij voorbaat
aan waar dat niet kon. De meeste mensen verplaatsten hun auto, maar er waren misschien ook
mensen met vakantie of mensen die om een andere reden niet aan het verzoek konden voldoen.
De bestrating werd opengebroken en de mannen
groeven een diepe geul. Er lagen heuvels zand en
loopplanken over de geul naar de voordeuren. De
kabel werd getrokken en na vier uur doorwerken
was het werk gedaan. Het trottoir langs de woningen werd weer bestraat. Het overtollige zand werd
keurig weggeveegd en de loopplanken werden
weggehaald. De privébestrating van sommige bewoners werd door een team stratenmakers onder
handen genomen, alles zag er weer normaal uit.
Wat een werk hebben deze werkmannen verzet!
Heel Zuilenstein is op de schop gegaan om iedereen de voordelen van het glasvezelnet te bieden.
Door Cora de Bruijne
Advertentie(s)

agendapunten uit je straat, buurt
of wijk? Stuur dan een mail naar
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl.
Ben je niet zo’n schrijver en wil
je tips of advies over je bericht? Overleg dan gerust even
met de redactie. De volgende
Wijkkrant verschijnt half april
2022. Jouw nieuws ook in die
editie? Stuur het dan uiterlijk
13 maart 2022 naar de redactie.
Oplage van 4.000 exemplaren.
Redactie: Frits van Ginkel | Peer
van Halderen | Joke Kanis.
Advertentiebeheer: Henk Vink.

Vormgeving: Jack of all Trades,
Marion Vegter.
Contact:
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl.
Postadres: Redactie Wijkkrant,
Diepenbrocklaan 145,
3438 XZ Nieuwegein.
De redactie kan besluiten om
bijdragen te redigeren of niet te
plaatsen om welke reden dan
ook. Een mening weergegeven
in een artikel of advertentie
is niet noodzakelijkerwijs de
mening van de redactie.

Griezelen op de Manonsingel
Thriller

Zou het heus waar zijn? Was het hem of haar
eindelijk gelukt bovengronds te komen? Verwonderd en verrast bleef ik staan voor een tuin
aan de Manonsingel. De bewoners waren bezig
geweest met het opknappen van hun voortuin.
Drie grote plantenbakken stonden te wachten
op beplanting, dat zou in het voorjaar wel gebeuren. ‘Het is nu of nooit’, zal het skelet hebben
gedacht. Tijdenlang had het in de koude natte
grond gelegen met als enig gezelschap talloze
insecten en wormen. Het was zo saai in het pikkedonker dat het skelet er genoeg van kreeg en
naar boven naar het licht wilde. En ineens was
daar de kans: de grote plantenbak vlak boven
zijn hoofd was nog helemaal leeg, zodat hij niet
door wortels tegengehouden zou worden als hij
naar boven klom. Zonder dat ook maar iemand
het merkte, wist het skelet zich gedeeltelijk uit
de aarde te bevrijden. Het was een zware klus
maar het lukte, en zo gebeurde het dat van de
ene op de andere dag een deel van een geraamte boven de grond uitstak.

Het hoofd keek de voorbijgangers aan alsof het hen wilde
toeroepen: “Zien jullie me wel?
Vinden jullie het niet knap wat
ik gepresteerd heb in mijn eentje?” En wat genoot hij van zijn
vrijheid! De zon scheen uitbundig en er kwamen veel mensen
naar hem kijken, nog nooit was
het voor dat huis zo druk geweest. Iedereen had het erover
en de wildste verhalen deden
de ronde. Jaren geleden zou hier
iemand vermoord zijn en die
persoon kwam nu nog eens zijn
gezicht laten zien. Er kwamen
ook vragen over vermiste personen die nooit meer teruggevonden waren. Kortom, genoeg
gespreksstof om een thriller
over te schrijven. Maar helaas,
een paar dagen na deze toch
wel een beetje lugubere vondst
werd het ineens weer stil op de
Manonsingel. De plantenbak
was weer met aarde gevuld
en het skelet was verdwenen.
Ik weet zeker dat ik niet heb
gedroomd, maar ik ontdekte
wel dat het Halloween was geweest. Goed gevonden van de
bewoners! Nu eens geen spookjes of griezelige spinnenwebben in en om het huis, maar een
plastic skelet in de voortuin. Ik
vond het heel indrukwekkend.
Door Cora de Bruijne

Nieuwe voorzitter WPF
Wim Berger is de nieuwe voorzitter van het Wijkplatform die op
1 januari het stokje heeft overgenomen van Victor Goulmy. In de
volgende Wijkkrant stellen we de nieuwe voorzitter aan je voor.
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Creatief in de wijk Ik hou van mooie dingen

Filosoferen over dingen kan me
tot grote creativiteit brengen
Richard
Westerhout
is
binnenhuisadviseur
en
kunstenaar. Hij is 56 jaar en woont sinds zeven jaar in
Zuilenstein. Bij binnenkomst in zijn huis vallen me meteen de enorme kunstwerken op in de gang en de woonkamer, hier woont een creatief mens en groot kunstliefhebber.
Door ziekte en persoonlijke tegenslag een aantal jaren geleden, ben ik nu weer terug aan
het komen in dat wat ik vroeger deed: binnenhuisinterieurs
ontwerpen van villa’s, theaterfoyers, horecabedrijven.”

Geluk hebben

We maken kennis en Richard
installeert me met mijn laptop
aan de tafel terwijl hij een kop
koffie voor me maakt. Hij vertelt dat hij is geboren in Utrecht
en vanaf zijn 17e lange tijd in
Limburg woonde en daarna nog
een paar jaar in Kaapstad. Hij
komt uit een groot gezin met
acht kinderen. “We hadden het
thuis niet breed en dan word
je vanzelf creatief. Ik hou van
mooie dingen: de natuur, kunst,
interieurs, mooie mensen, juwelen. Dus ik woon hier perfect aan de rand van het park,
ik geniet van de kleine dingen”,
vertelt hij. “Vroeger wilde ik
balletdanser of kapper worden,
later veranderde dat in stedenbouwkundige. Daarom vind ik
hotelinterieurs zo leuk, dan heb
je met verschillende disciplines
te maken, je kunt het allemaal
mooi maken”, aldus Richard.

Richard vertelt verder: “Ik
werk drie dagen per week als
chauffeur voor een stomerij in
Utrecht, ik haal stoomgoed op
bij horecabedrijven. Het zijn
bijzondere cliënten want ik
kom in Amsterdam bij het Stedelijk Museum, Rijksmuseum,
Concertgebouw, het circuit in
Zandvoort. Je kunt niet dromen
dat je zo’n baan krijgt en dan
op zulke plekken komt waar je
affiniteit mee hebt, dat is toch
gewoon geluk hebben! De dagen dat ik niet voor de stomerij
werk, ben ik bezig om weer in
het binnenhuisadvieswerk te
komen. Ik ben ook pas weer be-

gonnen met een schilderij waarbij ik een andere stijl uitprobeer.
Ik schilder wanneer ik tijd en zin
heb, ik moet daarvoor wel eerst
in een creatieve vibe komen. Ik
schets ook vaak voordat ik aan
een schilderij begin. Ik ga naar
buiten en maak dan schetsen
van ideeën die ik heb en die pak
ik dan later weer eens op.”

Fascinatie voor luchten

Ik vraag Richard door wie of
wat hij geïnspireerd wordt en
welke kunstenaars hij bewondert. Hij zegt: “Ik haal mijn inspiratie uit mijn nieuwe vriend,
we kennen elkaar ruim een jaar.
Hij studeert ook aan de Kunstacademie. Ook haal ik inspiratie uit mijn reizen, de natuur,
exposities. Kunstenaars die ik
bewonder zijn Salvador Dalí
(de verzoeking van de heilige
Antonius, met de freudiaanse demonen), James Turell en
Olafur Eliasson. Ik hou ook van
balletdansen en architectuur
van gebouwen. Voor dat laatste
kom ik aan mijn trekken tijdens
het reizen. Ik heb bijvoorbeeld
in het verleden tweeënhalf jaar
(met tussenpozen) door China

gereisd, voor mijn werk. Mijn
laatste reis was met mijn vriend
in Italië, in Trentino wandelden
we van 1200 naar 2800 meter
hoogte van hut naar hut. Je
komt dan zoveel mooie natuur
tegen, ongelofelijk. We zijn allebei gek op luchten kijken, dat
fascineert ons.”

Ruimte en tijd

Ik vraag hem of hij onderzoek
doet voordat hij aan een kunstwerk begint. Hij vertelt: “Ik werk
altijd intuïtief en laat me gaan,
ik kijk dan wat eruit komt. Als
ik een opdracht heb, gaat het
anders, dan werk ik vanuit een
kader en dan houd ik daaraan
vast. Ik heb ruimte en tijd nodig
om tot iets te komen. Ik ben gek
op filosoferen over dingen en
dat kan me tot grote creativiteit
brengen of tot een goed idee,
ik laat me nooit beperken. Bij
het vormgeven van een prototype kan filosoferen goed werken en uiteindelijk komt het er
dan ook uit. Ik ben altijd bezig
in een bubbel en daar ontstaat
het spanningsveld, ik heb echt
vooral ruimte en tijd nodig, dan
voel ik me gelukkig.”

Kunstacademie

Hij volgde een opleiding van
losse modules aan de Kunstacademie in Breda en Den Bosch:
illustratie, kunst en vormgeving, constructie, mixed media
(fotografie & video), schilderen,
drukprinten en meubelen ontwerpen. “Dat waren modules
van vijf weken en dan ging ik
één dag per week, op zaterdag, naar school. Iedere vijf
weken kregen we een nieuwe
opdracht en daar moesten we
dan een presentatie van maken.
Vóór die opleiding deed ik al interieuropdrachten, daar heb ik
geen opleiding voor gevolgd,
dat zit gewoon in me en ik vond
het altijd al leuk om te doen.

‘Organized Chaos’, een werk van Richard Westerhout.

‘Up to Heaven’, een werk van Richard Westerhout.

Droom: eigen galerie

Op mijn vraag of hij wel eens
een expositie van zijn werk
heeft gehad, zegt hij: “Ik heb
nog nooit geëxposeerd, daarom heb ik ook nog bijna alles
wat ik gemaakt heb. Dat heb ik
bewust gedaan want dan kan
ik de groei zien. Ik heb wel eens
iets verkocht of weggegeven
voor een verjaardag of zo. Mijn
droom is om een eigen galerie
te openen voor interieur, kunst
en vormgeving, samen met
mijn vriend. Ik wacht daarvoor
op het juiste moment, zo gaat
het al mijn hele leven en dan
komt het vanzelf op mijn pad.”
Na ons gesprek neemt Richard
me mee op een kleine tour door
zijn huis langs de verschillende
kunstwerken. In een kamer (“let
niet op de rommel”) staan onder doeken allerlei schilderijen,
van groot tot iets kleiner, en
een enkel beeld. In de gang en
de woonkamer vertelt hij meer
over de kunstwerken die aan
de muur hangen. Terugkijkend
op het interview kom ik tot de
conclusie dat Richard eigenlijk
in een galerie woont, maar dan
niet met uitsluitend zelfgemaakte kunstwerken.
Door Joke Kanis

Advertentie(s)

Advies, installatie
en onderhoud
Parkerbaan 1b
3439 MC Nieuwegein
Tel.: 030-6777848
Fax: 030-6777847
Mail: info@streefairco.nl
Internet: www.streefairco.nl
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Grootste veilinghuis voor verzamelobjecten in IJsselstein
Mijn naam Is Huib Pelzer en ik werk bij Heritage Auctions Europe,
een veilinghuis in IJsselstein voor munten, postzegels, bankbiljetten, gouden en zilveren voorwerpen en sieraden, kunst & curiosa
en militaria. Mijn werk bestaat uit het organiseren van taxatiedagen, publiciteit en het beschrijven en taxeren van oude Griekse
en Romeinse munten.

Tijdens een taxatie.

Dit bedrijf is opgericht in januari 1998, destijds onder de naam
MPO, een veilingbedrijf dat ook
verzamelbeurzen organiseerde. Tegenwoordig is het onderdeel van Heritage Auctions, het
grootste veilinghuis ter wereld
voor ‘collectibles’, zeg maar verzamelobjecten zoals munten,
Pokemonkaarten, oude sieraden, sportmemorabilia en nog
veel meer, eigenlijk alles wat
verzameld wordt.

Kunst en kitch

De meest bijzondere ervaring
in mijn werk is zonder twijfel
de mevrouw die nietsvermoedend een klein kistje met wat
oude gouden sieraden op tafel
zette met daarin een gouden
ring, een kettinkje en een voor
haar onbekende penning. Dat
bleek later een officiële gouden
naslag te zijn van een Nederlandse Provinciale Dukaton, een
zilveren munt uit de tijd van de

Het bezorgrestaurant dat net een stapje verder gaat
Wij zijn Jeroen en Robert van
Dam, twee gezellige broers
die samen eigenaar zijn van
Sparerib Express, een bezorgrestaurant dat net een stapje
verder gaat. Onze vestiging in
Nieuwegein is sinds 2017 zeven dagen in de week open.
Sparerib Express zelf bestaat
al vanaf 1992 en begon destijds in Amsterdam. Mijn broer
en ik startten in 2012 met een
filiaal in Utrecht en toen het
steeds drukker werd, openden wij een tweede filiaal in
Nieuwegein. De meest bijzondere ervaring was wel het begin van de corona, enorm onzekere tijden en ontzettend

hectisch. De mooie momenten zijn de blije gezichten als
we de maaltijden bezorgen
bij onze klanten. Minder leuk
is het onbegrip van mensen
die zich niet kunnen voorstellen dat het soms heel druk is
en dat we toch ons best doen
om overal op tijd de bestelling af te leveren. Ongelukken
in het verkeer zijn ervaringen
die ik liever snel wil vergeten, gelukkig komt dat bijna
nooit voor. We adverteren in
de Wijkkrant omdat daar artikelen over de wijk in staan,
dat spreekt ons aan en het
geeft een beter beeld van de
wijk waar we ook bezorgen.

Ik lees de krant zelf ook altijd
uitgebreid door. Ik hoop natuurlijk dat we hiermee nog
bekender worden en dat het
nieuwe klanten oplevert. Dus:
heb je een keer geen zin om
te koken maar wel zin in lekker eten? Bestel dan bij ons op
www.spareribexpress.nl.
Door Joke Kanis

Mijn drijfveer is vooral het plezier in mijn werk
Mijn naam is Ad van Doorn, ik heb mijn eigen glaszettersbedrijf. Ik ben 59 jaar en al sinds 1990 werk
ik in verschillende functies in het glas. In 2015 ben ik voor mezelf begonnen nadat ik was wegbezuinigd bij een glasfabriek.

Zeven Provinciën. Het kettinkje
en de ring hadden een waarde
van een paar honderd euro, de
gouden Dukaton bracht bij ons
op de veiling bijna € 200.000
op. Maar er komen natuurlijk
ook mensen langs met spullen
die bijna geen waarde hebben,
terwijl ze daar torenhoge verwachtingen van hebben. Leg
dan maar eens voorzichtig uit
dat hun stukken naar de kringloop kunnen. Dat is de minder
leuke kant van ons beroep.

Gratis inloopdag

Wij adverteren in de Wijkkrant
omdat we merken dat veel
mensen thuis iets hebben liggen waarvan ze de waarde niet
weten, we willen die mensen
laten weten dat wij er zijn. Een
taxatie bij ons is altijd gratis en
vrijblijvend, ons motto daarbij is ‘er ligt te veel op zolder’.
Dus als je altijd al wilde weten
wat iets waard is op het gebied
van munten, oud goud, zilver,
sieraden, kunst & curiosa, militaria enzovoorts, bezoek dan
eens onze open inloopdag. Elke
woensdag en donderdag doen
we gratis taxaties tussen 10.00
en 16.00 uur in ons kantoor op
de Energieweg 7 in IJsselstein.
Wees welkom, parkeren is gratis en kan voor de deur, de koffie staat klaar!
Door Joke Kanis

De mooie kleurige details van glas-in-loodramen van Ad van Doorn.

Mijn bedrijf is een eenmanszaak en ik heb geen kantoor of
opslagruimte, ik werk gewoon
vanuit huis en ik koop het glas
bij een fabriek in Nieuwegein. Ik
vind het heerlijk om mijn eigen
bedrijf te hebben, ik ben eigen
baas en ik neem zelf alle beslissingen. Ik heb natuurlijk wel
veel ervaring opgedaan omdat
ik dit werk al zo lang doe. Er is
trouwens ook een opleiding
voor het vak van glaszetter,
maar ik heb alles vroeger in de
fabriek geleerd.

Zoveel mogelijkheden

Het gebeurt vrijwel nooit dat
er een ruit sneuvelt tijdens het
inzetten, maar het is best een
risicovol beroep en je moet jezelf natuurlijk niet de ziektewet in helpen. Laatst had ik in
Utrecht bij het Wilhelminapark
een kraan nodig om een ruit

van 2,5 bij 2,5 meter over een rij
huizen heen te tillen voor een
raam aan de achterkant. Dat
zijn wel bijzondere dingen die ik
meemaak.
Het leuke aan werken met glas
vind ik dat er zoveel mogelijk is.
Van normaal isolatieglas tot het
plaatsen van glazen douchedeuren tot glas in lood in isolatieglas plaatsen. Glas in lood is
trouwens heel gewild, mensen
worden er blij van omdat ze er
hun huis mooier mee maken.
Maar ik kan ook InBlindz leveren (luxaflex tussen dubbel
glas), bijvoorbeeld voor je badkamerraam; hoef je nooit meer
je luxaflex schoon te maken. Ik
repareer ook breuken in ruiten
en ik vervang regelmatig ruiten
van supermarkten.

Heel Nederland door

Mijn drijfveer is vooral het plezier in mijn werk, het is een vrij
beroep en ik kan alles zelf regelen. Ik rijd door heel Nederland,
zo was ik laatst in Maarheeze
en Rockanje, en morgen moet
ik toevallig naar St. Michielsgestel. Eén van jullie wijkbewoners attendeerde mij op de
Wijkkrant nadat ik bij hem een
ruit had vervangen, hij tipte mij
voor een advertentie. Ik heb tot
slot ook nog een tip voor jullie
lezers: zorg dat je glas droog
blijft aan de binnenkant, onderhoud je ruiten.
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Onnodig weggegooid zwerfvuil
en lachgasballonnen opruimen
in Huis de Geer
Vanmiddag ga ik op pad met Frank Kousbroek en zijn hond Essie. Gewapend met de vuilgrijper (van
de gemeente gekregen) en een boodschappentas lopen we een rondje door Huis de Geer. Frank had
mij al eerder verteld hoeveel zwerfvuil er ligt als je vanuit onze wijk naar de McDonald’s loopt. Hij
verzamelde al meer dan 300 stuks afval variërend van flesjes, blikjes, snoeppapiertjes tot meer dan
100 McDonalds-verpakkingen.

Nu meedoen is
straks meetellen
Na een vervelende en onzekere tijd door corona gaat
gelukkig van alles weer door,
al is het soms met beperkingen. Dit is onmisbaar voor
de goede ontwikkeling van
kinderen en jongvolwassenen. Helaas is het zo dat één
op de twaalf kinderen in Nederland niet overal aan mee
kan doen, omdat daar thuis
geen geld voor is. Stichting
Leergeld Nieuwegein helpt
deze gezinnen met financiële ondersteuning, want nu
meedoen is straks meetellen! Wij bieden een bijdrage
in de kosten van bijvoorbeeld
spullen die nodig zijn voor
school, sportkleding (contributie is vaak via de N-pas
aan te vragen), muzieklessen,
zwemlessen, fiets of laptop.
Wij werken samen met Stichting Jarige Job, want ieder
kind verdient een verjaardag!

Voor wie is het?

Een bijdrage van de Stichting Leergeld Nieuwegein
is bedoeld voor ouders/verzorgers van schoolgaande
kinderen en jongvolwassenen onder de volgende voorwaarden:

Zwerfvuil in Huis de Geer: de buit van een lange wandeling.
Op de foto rechts de weggegooide lachgasballonnen.

We lopen eerst naar de Noordersluis en dan slaan we linksaf
over het wandelpad langs het
Merwedekanaal richting tramremise. Op dit stuk valt het nogal mee met het zwerfvuil. Wat
bierblikjes en chipszakjes en
natuurlijk de welbekende blauwe mondkapjes. Dit is meer een
natuurroute en daar loopt kennelijk een ander soort mensen.
Essie mag hier loslopen en vindt
het allemaal prachtig. Zij heeft
meer oog voor spannende
paadjes dan voor zwerfvuil en
duikt regelmatig, als wij even
niet opletten, het struikgewas
in. Maar als Frank dan op zijn
fluitje blaast, komt ze meteen
weer aanrennen en gaat netjes bij ons zitten. Logisch, want
Essie is als pup door Frank getraind als blindengeleidehond,
daar heb ik een jaar geleden
over geschreven in deze Wijkkrant. Helaas is Essie afgekeurd,
maar gelukkig mochten haar
baasjes haar houden.

die blij zijn dat ze onze tas kunnen vullen met lege bierblikjes.
Ze genieten samen met hun
kinderen van het vissen en de
voorbijvarende schepen op het
Amsterdam-Rijnkanaal. We lopen nu naar de Remiseweg toe
en vinden vlak daarvoor wel
50 zwarte gebruikte ballonnen
met de verpakking erbij (zie
foto), dat zijn vast lachgasballonnen. En dat klopt, want hier
staan zelfs overdag auto’s met
bestuurders die lachgas inademen. Na het opruimen van de
ballonnen lopen we verder in
de richting van de Utrechtsestraatweg. Essie is door het dolle heen, maar moet nu wel aan
de riem meelopen. We komen
steeds meer rommel tegen onderweg. Vooral blikjes, flesjes,
eetbakjes en zelfs half verrotte
fietsbanden behoren tot onze
buit. Kennelijk is de beweegbare drempel een mooi punt om
je bierblikje, als je toch stilstaat,
uit het autoraampje te gooien,
er ligt een hele berg lege blikjes.

Niet voor niets

Neem je afval mee naar
huis

Het valt nog mee

Onze tocht langs het kanaal
voert langs een aantal vissers

Onderweg komen we sympathisanten tegen die ons aan-

moedigen om met dit werk
door te gaan. We praten even
met Harold en Marianne die
ook regelmatig met de grijper
Huis de Geer intrekken. Marianne vertelt dat zij wel eens
moedeloos wordt van al dat onnodig weggegooide zwerfvuil.
Volgens Harold zijn er nog meer
bewoners in onze wijk die een
vuilophaalrondje maken. En als
ik eerlijk ben ziet Huis de Geer
er behoorlijk schoon en netjes
uit. Het resultaat van vandaag:
een vuilniszak vol met rotzooi
en zwerfvuil. Het begint koud
te worden, dus op naar de koffie! Onderweg komen we Corryanne, de vrouw van Frank met
hun nieuwe pup Flower tegen
die ook een opleiding tot blindengeleidehond krijgt. Frank
vertelt: “Omdat Flower nog in
opleiding is, mogen we haar en
Essie niet tegelijk uitlaten. Dat
betekent dus acht wandelingen
op een dag! Niet elke dag, maar
wel twee keer per week combineer ik dat met de grijper en
ga ik de uitdaging aan om Huis
de Geer te verlossen van het
zwerfvuil.” In zeven maanden
tijd heeft Frank maar liefst 16
Advertentie(s)
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• Je hebt een laag inkomen,
ook als dit een gevolg is
van schuldhulpsanering.
Als inkomensgrens geldt
125% van het minimuminkomen.
• Je woont in de gemeente
Nieuwegein. Geen probleem als je kind of jong
volwassene
buiten
Nieuwegein op school zit.
• Je krijgt de kosten niet of
maar gedeeltelijk vergoed
via de bijzondere bijstand,
een tegemoetkoming in
studiekosten of via een andere regeling.
• Je hebt de Nieuwegein
Stadspas.

zakken vol verzameld, een resultaat om trots op te zijn. Als
wijkbewoner van Huis de Geer
zeg ik: “Dankjewel Frank!”.

Help jij mee?

Wil jij meehelpen om je wijk
schoon te houden? Neem dan
om te beginnen je eigen afval
altijd mee naar huis of gooi het
in een afvalbak. Gooi het in ie-

Kind op VO of MBO

Als je kind naar het Voortgezet Onderwijs of Middelbaar
Beroeps Onderwijs gaat, zijn
de kosten veel hoger dan je
gewend bent van de basisschool. Schoolboeken voor
het VO zijn gratis, maar de
werkboeken moet je meestal zelf betalen. Verder moet
je aan de volgende kosten
denken: sportkleding, fiets,
rekenmachine, laptop, werkkleding en gereedschappen
voor praktijklessen.
Voor dit soort schoolkosten
kun je bij ons een bijdrage
aanvragen. Volgt je dochter of zoon een studie aan
het ROC Midden Nederland,
vraag dan bij hen extra informatie op voor een bijdrage.
Als je zoon of dochter graag
tweetalig onderwijs wil volgen, maar de kosten zijn een
probleem, dan adviseren wij
je contact op te nemen met
de betreffende school.

Aanvraag doen

Dat kan op 06-211 548 99
(maandag- en donderdagochtend van 9.30 tot 11.00
uur, tijdens schoolvakanties alleen via whatsapp en
e-mail). Maar je kunt ook
mailen naar:
info@leergeldnieuwegein.nl.
Eén van onze intermediairs
bekijkt samen met jou thuis
of een bijdrage in de kosten
in jouw situatie mogelijk is
en geeft je ook uitleg over de
verdere gang van zaken. Wij
betalen de bijdragen rechtstreeks aan school, winkel,
enz. en niet aan de ouders.
Kijk voor meer informatie op
onze website www.leergeld.
nl/nieuwegein.
Door Joke Kanis

der geval niet op straat. Je kunt
ook meehelpen zwerfvuil op te
ruimen: haal hiervoor een gratis grijper en handschoenen op
maat bij de gemeentewerf aan
de Utrechthaven 1, naast het afvalstation. Alle beetjes helpen!
Door Frits van Ginkel
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Aardwarmtewinning in onze
drie wijken gaat niet door
Als een donderslag bij heldere hemel kwam het bericht dat het
consortium Warmtebron geen zin meer had in het winnen van
aardwarmte diep in de grond onder onze woningen. Een grote
tegenvaller voor wethouder Marieke Schouten die in 2019 dacht
dat zij dat wel even kon regelen. Zij had niet gerekend op zoveel
weerstand vanuit de bevolking, want maar liefst meer dan 2.000
inwoners tekenden een petitie tegen het winnen van aardwarmte.

aardwarmtewinning. Logisch,
want met het beschikbare afwegingskader moet het mogelijk zijn om een goede en
veilige locatie te vinden. En als
er dan toch iets misgaat wordt
de schade vergoed want dat
moet geregeld zijn voordat het
project kan starten. Het is alleen behoorlijk verontrustend
dat het landelijk geldend schadeprotocol voor Geothermie er
nog steeds niet is. En dan zijn
er nog de onderzoeksrapporten
die aantonen dat het injecteren
van afgekoeld water niet zonder risico is en dat de winbaarheid van aardwarmte wel eens
kan tegenvallen.

Ga de polder in

Schematische weergave van het winnen van aardwarmte.

Tussen twee woonwijken

Van twintig boorlocaties bleven er drie over waarvan twee
in onze wijken. Eerst viel het
gebied bij het WOS aan de rand
van Zuilenstein af omdat hier
ook een warmtebuffer van Eneco zou komen. Toen bleven er
nog twee over. Voor Warmtebron was de N11 op de hoek van
de Zuidstedeweg en de ’s-Gravenhoutseweg een goede optie
om te gaan boren, dat is tussen
twee woonwijken in en niet zo
ver van het ziekenhuis. Ook daar
waren de bewoners overstuur
omdat Warmtebron hen al per
brief over de boorlocatie had
ingelicht. Nu was de wethouder
not amused, er viel volgens haar
namelijk niets te kiezen omdat er nog volop gewerkt werd
aan een afwegingskader. Om
meerdere boorlocaties goed tegen elkaar te kunnen afwegen,
heeft de gemeente samen met
raadsleden, inwoners en andere
deskundigen geïnventariseerd
wat er nodig is om een project
te laten slagen (bijvoorbeeld
veiligheid). Die zaken moet je

objectief kunnen toetsen met
indicatoren. Wil je hierover
meer informatie? Kijk dan op
www.ik ben nieuwegein.nl en
zoek op ‘afwegingskader’.

Risico’s op trillingen

Locatie 3a Tramremise West
ligt op de hoek van de A.C. Verhoefweg en de Taludweg, vlakbij de tramremise en aan de
rand van Blokhoeve. Op zich is
het een geschikte locatie, maar
de afstanden naar het WOS
en de winput zijn langer dus
dat betekent meer kilometers
boorbuizen en warmteverlies
onderweg. Inmiddels zijn ze bij
de Provincie Utrecht ook wakker geworden: uit een rapport
blijkt dat er bij het boren risico’s
op trillingen ontstaan die de gevoelige tramapparatuur kunnen
beïnvloeden.

Laten we vooropstellen dat
het gebruik van aardwarmte
op zich niet verkeerd is, het is
bijvoorbeeld gunstig voor het
mede oplossen van de CO2-problemen. Maar we moeten op de
lange termijn afwachten of alles loopt zoals we denken en of
er bijvoorbeeld geen lekkages
ontstaan die ons drinkwater
verontreinigen. Of een heftige
aardbeving op een manier die
ook het Staatstoezicht op de
Mijnen niet had voorzien. Boor
niet in en onder onze wijken. Ga
maar lekker de polder in, dat is
voor ons een stuk veiliger.
Door Frits van Ginkel

Foto onder: Een grote berg
speelgoed, klaar voor een
tweede leven.

Wethouder wil aardwarmte

In het Algemeen Dagblad vertelde de wethouder dat zij nog
steeds hoopt dat zich een nieuwe gegadigde meldt voor de
Advertentie(s)

Eerste speelgoedruilbeurs De Vleugel
een groot succes
Tassen vol speelgoed hebben de ouders gebracht, uitgestald in
het speellokaal ziet het er indrukwekkend uit. Eén van de tafels
staat vol met boeken en puzzels, op een andere ligt vooral houten
speelgoed. Naast een poppenwagen staat zelfs een kinderfietsje.
Woensdag 17 november organiseerde Montessorischool
De Vleugel haar eerste speelgoedruilbeurs voor ouders van
de school, helemaal corona-proof. Zo vlak voor de feestdagen een mooi moment om
speelgoed dat hun kinderen
niet meer gebruiken, te ruilen
voor iets ‘nieuws’. Want waarom zou je elk jaar iets nieuws
kopen als je ook met elkaar kunt
ruilen, is de Vleugel-gedachte.

Aandacht en liefde

Voor De Vleugel is duurzaamheid vanzelfsprekend. Aandacht hebben voor de wereld
om je heen zit ingebakken in
het Montessori-onderwijs. “Wij
leren kinderen niet alleen om
verantwoordelijkheid te nemen
voor zichzelf maar óók voor
hun omgeving. Daar zijn we
continu mee bezig. Kinderen
drinken hier op school bijvoorbeeld allemaal uit een beker of
fles, pakjes drinken zie je hier
sporadisch”, zegt Carola van
Meteren. Carola is leerkracht op
De Vleugel en samen met een
paar ouders initiatiefnemer van
de ruilbeurs. “Natuurlijk gaat
duurzaamheid over zuinig zijn
met grondstoffen en het hergebruik van spullen, maar wij
gaan verder. Wij leren kinderen
van jongs af aan dat je niet al-

leen respect kunt hebben voor
de mensen om je heen, maar
ook voor de rest van de wereld
om ons heen. Duurzaamheid
vloeit daar weer uit voort. Als je
leert dat een boer met veel aandacht en liefde ons voedsel verbouwt, gooi je datzelfde eten
niet zomaar weg.”

Nieuwe traditie

De regels zijn heel simpel: ouders die speelgoed inbrengen
krijgen punten die ze kunnen
gebruiken op de ruilbeurs. Op
de ruilavond wisselen veel
mooie spullen van eigenaar.
Veel speelgoed is nog zo goed,
dat kan op Sinterklaasavond zo
weer uitgedeeld worden of onder de kerstboom gelegd. Als
het speelgoed is geruild, gaan
de overgebleven spullen naar
verschillende goede doelen in
de buurt: Wawollie, de ruilkast
en het zwerfboekenstation van
Movactor, het project ‘voor iedereen een fiets’ van de ANWB,
en gezinshulp en pleegzorg.
Volgens de betrokken ouders
was deze speelgoedruilbeurs
zeker voor herhaling vatbaar.
Een mooi begin van misschien
wel een prachtige traditie waarin zoveel mogelijk speelgoed
een tweede leven krijgt.
Door Marsja Haanstra
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Hobby in de wijk

Loepzuivere foto’s met aansprekende verhalen
Hans Luiten is een fotograaf die bij elk van zijn foto’s een interessant verhaal weet te vertellen. Ik bezoek hem thuis waar hij
me hartelijk ontvangt. In de grote, lichte serre staat een tafel
klaar met een enorm beeldscherm en een stapel foto’s. Hij vertelt me over zijn reizen terwijl hij me de stapel in handen geeft.
“Mijn vrouw en ik zijn vaak in
het buitenland geweest, de hele
wereld over, dus ik heb heel veel
foto’s gemaakt. Toen ze drie jaar
geleden overleed, ben ik foto’s
gaan bewerken. Ik print alle foto’s zelf, behalve op hele grote
formaten”, aldus Hans. Ik blader
door de stapel foto’s met mooie
kleurrijke beelden van Bolivia
en Peru. Hans maakte ook foto’s
voor De Molenkruier waarvan
hij nog een stapeltje heeft liggen. En dan heb ik het nog niet
eens over de grote panoramafoto’s aan de muur en zijn vele
honderden digitale foto’s waarvan hij me aan het eind van ons
gesprek een aantal laat zien op
dat grote beeldscherm. Hans is
75 jaar en al vanaf de middelbare school bezig met foto’s. Het
begon met een opleiding van
vijf jaar op de Grafische School
aan de Jutfaseweg in Utrecht,
waar hij zijn diploma haalde als
fotograaf/retoucheur. Je kunt
het je haast niet meer voorstellen met alle digitale technieken
die we nu hebben om foto’s te
verbeteren of te veranderen,
maar vroeger gebeurde dat
handmatig met penselen. Hans
haalde zijn diploma leermeester/gezel en ging daarna werken bij een drukkerij in Utrecht.

liteit helemaal niet goed. Daar
kwam in de jaren daarna gelukkig snel verbetering in. Toen
ging ik werken bij Ahrend, die
hadden naast het assortiment
kantoormeubels ook een lichtdrukkerij waar ze de kaarten
van het kadaster drukten. Je
had een enorme camera nodig
om die kaarten op een andere
schaalgrootte te krijgen. Toen
kwam de zeefdruk, daar maakte je films mee op formaat A0
en groter. Dan kregen wij de
negatieven in klein formaat
aangeleverd en daar maakten
we projecties van op film om
af te drukken. Dat heb ik wel 15
jaar gedaan, ik was repromanager op de afdeling fotografie.
Ik reed heel Nederland door en
kwam bij bedrijven om films
op te halen. Ahrend stootte de
fotografie op een gegeven moment af en dat onderdeel werd
overgenomen door een drukkerij in Rotterdam, daar heb ik ook
nog wat jaartjes gewerkt als
afdelingschef. Toen ging de film
er helemaal uit, het kadaster
ging zijn kaarten digitaliseren
en toen ging het snel. Plotters
kwamen op de markt en de
zeefdrukkerij werd toen ook anders”.

Foto’s opleuken

Hans nam een abonnement op
het tijdschrift Photoshop Magazine, wat nu helaas niet meer
bestaat. Hij vertelt dat het blad
uitlegt hoe Adobe Photoshop
in elkaar steekt, wat de makkelijkste manier is om tot een
bepaald resultaat te komen en
hoe professionals te werk gaan.
“In het tijdschrift stonden veel
handige beschrijvingen hoe je
met die digitale programma’s
kunt werken. Als je zo’n programma goed wil leren, ben je
minstens een jaar bezig”, zegt
Hans. “Ik was ondertussen ge-

Een tijdje later stapte hij over
naar een drukkerij in Hilversum,
gespecialiseerd in diepdruk
(voor uitleg over de verschillende druktechnieken zie het kader). “Bij deze drukkerij werden
de verschillende omroepgidsen
gedrukt en dan moesten wij
de foto’s opleuken, daar had je
veel retoucheurs voor nodig”,
aldus Hans. “In de jaren zeventig kwam de scanner in de grafische industrie, het duurde in
die tijd nog erg lang om iets te
scannen en wij vonden de kwa-

Macro-fotografie

stopt met werken, ik hou erg
van wandelen en buiten vond ik
mijn nieuwe hobby: macro-fotografie. Mijn favoriete onderwerpen zijn libelles en vlinders,
maar ik maak ook graag portretten van mensen. In de Uithof in Utrecht maak ik vaak foto’s in de vlindertuin en één van
die foto’s is bij het tijdschrift
National Geographic terechtgekomen in een prijsvraag. Wat
ik ook graag doe is een gebied
fotograferen in delen, de foto’s
opknippen en dan weer heel
precies aan elkaar plakken zodat je een panoramafoto krijgt”,
vertelt Hans. Trots laat hij me
zien wat hij bedoelt: twee verschillende overzichtsfoto’s van
Terschelling (het eiland waar hij
al zo lang graag komt), en een
prachtige foto van het Forum
Romanum in Rome. Tot slot vertelt hij me dat er ook één van
zijn foto’s op een bouwhekdoek
van de gemeente komt, hij weet
alleen nog niet wanneer. Ik kijk
ernaar uit om dat binnenkort te
ontdekken.
Door Joke Kanis

Foto boven: Vier kindjes in Colombia in hun prachtige kleurrijke
kleding.
Foto onder: Een groene libelle, een voorbeeld van macro-fotografie.

Diepdruk is een grafische druktechniek die een drukplaat
(inktoverbrenger) gebruikt waarin kleine verdiepte uitsparingen de inkt vasthouden. Voorbeelden zijn de handmatige etstechniek en droge naald, en de industriële rotogravure (koperdiepdruk).
Bij hoogdruk bevindt de drukinkt zich voor het afdrukken op
de verhoogde gedeelten van de drukvorm. Voorbeelden zijn de
stempel, houtgravure, houtsnede, linosnede en de kartondruk,
boekdruk en flexografie. Ook het drukken met een zetsel van
loden letters, biljetletters en clichés is een vorm van hoogdruk.
Tot in de 20e eeuw werd het meeste drukwerk in grote oplagen,
zoals boeken, gemaakt in hoogdruk.
Bij doordruk wordt de inkt door de open delen van de drukvorm gedrukt. Voorbeelden zijn sjabloondruk, zeefdruk en stencildruk.
Vlakdruk is de techniek waarbij het geïnkte deel van een
beeldoverbrenger (steen of drukplaat en rubber) niet in hoogte verschilt van het niet-geïnkte deel. Vlakdruk werkt op het
principe dat water (onbedrukt deel) en vet (inkt; bedrukt deel)
elkaar afstoten. Ook de lithografie (steendruk) en de offsetdruk
vallen hieronder.
Retoucheren is het achteraf bewerken van een afbeelding of
een film met als doel het werk te ontdoen van ongerechtigheden, het verantwoord aanbrengen van verbeteringen. Als de
voorstelling wordt aangepast of een andere inhoud krijgt, noemen we het (beeld)manipulatie.
Plotters, ofwel grootformaat printers, zijn printers van A2
formaat of breder. Ze worden gebruikt voor het afdrukken van
bouwtekeningen, lijntekeningen, ontwerpen, posters, foto’s en
vele andere soorten prints. De meest gangbare formaten zijn
A0 plotters en A1 plotters.

Advertentie(s)

Munten
Postzegels
Goud & Zilver Sieraden

Bankbiljetten
Kunst & Curiosa

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

Gratis Taxatie

Elke WOENSDAG en DONDERDAG van 10-16 uur
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)
Info 030-6063944 / www.ha-europe.com (geen afspraak nodig!)

Wie weet bezit u een kostbaar stuk!

Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20
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Muzieknoten in De Groote Hond
Al een tijdje bezoekt een groep bewoners van De Muzieknoot, het gele appartementencomplex aan de Diepenbrocklaan, wekelijks buurtkamer De Groote Hond en de kleine kat. Hoog tijd dus om daar ook eens een kijkje te nemen.

Leven in de brouwerij

Cybercrime: bescherm je
belangrijke gegevens

De computer en het internet
zijn niet meer weg te denken.
Computertechnologie
vernieuwt zich razendsnel en helaas is hiermee ook cybercrime
onderdeel geworden van onze
dagelijkse wereld. Steeds meer
mensen krijgen te maken met
cybercrime. Samen met de
overheid en het bedrijfsleven
spoort de politie cybercrime
op en bestrijdt het. Jij kunt ons
daarbij helpen door aangifte te
doen en jezelf te beschermen.

Wat is het?

Cybercrime is criminaliteit met
ICT als middel én doelwit. Ook
zonder computer of internetaansluiting kun je er slachtoffer
van worden. Want in de meeste
telefoons en bankpassen zitten
computerchips die cybercriminelen kunnen manipuleren. Ze
doen dat ook met bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten. Criminelen gebruiken
hiervoor speciale apparatuur en
software. Daarom maakt de politie voor de opsporing van cybercrime ook gebruik van moderne middelen en technieken.

Tips van de wijkagent

Bescherm jezelf en je apparatuur tegen veelvoorkomende
cybercrime:

• Zorg dat je computer, tablet
en mobiele telefoon goed beveiligd zijn en installeer altijd
de laatste updates.
• Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware, advertentieblockers (apps
die advertenties met een
virus tegenhouden) en veilige
websites.
• Gebruik goede wachtwoorden van minimaal acht tekens, met hoofdletters en
kleine letters, cijfers en bijvoorbeeld symbolen als een
vraagteken of uitroepteken
erin.
• Maak een back-up van je
bestanden, klik niet op onverwachte linkjes en geef nooit
je inlog- of pincode af.
• Denk altijd: als het te mooi
is om waar te zijn, dan klopt
er iets niet. Trap er dan ook
niet in.

Doe aangifte

Als je toch slachtoffer wordt
van cybercriminaliteit, doe dan
in ieder geval aangifte. Van alle
criminaliteit kun je aangifte
doen via 0900 - 8844 of bij je
lokale wijkteam. Van een aantal
delicten kun je ook online aangifte doen via www.politie.nl.
Door wijkagenten Marleen van
Velzen en Gert van Jaarsveld

leg met Roelien Zantvoort van
het buurtkamerbestuur konden
we, wisselend op de dinsdag en
woensdag, al meteen kennismaken met de ruimte.” En als
ik dat als redacteur zo bekijk, is
het een schot in de roos.

Op dinsdagmiddag stroomt
de buurtkamer vol met vrolijk
gestemde Muzieknoten nadat
hun QR-code is gecontroleerd.
De bezoekers zitten op redelijke afstand van elkaar, de coronavoorschriften worden goed
opgevolgd. De aandachtschenkers (vrijwillige gastvrouwen en
gastheren) serveren de koffie
en thee en het is meteen een
gezellige boel.

Elkaar beter leren kennen

Ik ben wel benieuwd hoe deze
groep bijna-buren van de buurtkamer hier terecht is gekomen.
Ik raak in gesprek met Ed Kieckens en hij is, merk ik al snel,

een beetje de dirigent van de
aanwezige Muzieknoten. Ed
vertelt: “Om elkaar als nieuwe
bewoners beter te leren kennen,
kwam Movactor een paar keer
met een bakfiets met koffie en
thee langs, een erg leuk initiatief. Wij kregen na drie keer de
opdracht om als bewoners zelf
verder te gaan op de ingeslagen
weg en dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Erik Daalhuizen uit ons complex wist
daar wel raad mee, hij kende
namelijk een leuke en betaalbare locatie: buurtkamer De Groote Hond. En zeg nou zelf: dit is
veel beter dan koffiedrinken in
onze eigen koude hal. Na over-

Op mijn vraag aan Ed of het
wonen in De Muzieknoot bevalt, vertelt hij dat dat zeker het
geval is. In het begin waren er
nog wat kinderziektes zoals op
de bovenste etage geen water,
een te steile hellingbaan en
iets met cilindersleutels. Maar
die problemen heeft de gebouwenbeheerder van Mitros goed
opgelost. Het pand is volgens
Ed goed geïsoleerd, heeft een
luxe afwerking en is van allerlei
moderne zaken zoals zonnepanelen voorzien. Ed en Erik willen
nog meer leven in de brouwerij
en werken aan de saamhorigheid onder de bewoners. Een
prikbord voor de noodzakelijke
mededelingen is er al en eens
per maand is er met alle bewoners overleg over wat wel en
niet goed gaat. Ik denk dat er
nog veel meer uit de samenwerking tussen de buurtkamer-aandachtschenkers en de
Muzieknootbewoners te halen
is dan alleen koffie en theedrinken. Daar moeten beide partijen dan wel aan werken, maar
volgens mij laat dat niet lang
op zich wachten. Buurtkamer
De Groote Hond vind je op de
Diepenbrocklaan 145.
Door Frits van Ginkel

Bewoners blijven zich verzetten tegen
warmtebuffer in achtertuin
Eneco heeft afgelopen juni de omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van de
warmtebuffer op de hoek van de A.C. Verhoefweg en de Symfonielaan. Als de gemeente die
vergunning verleent, start naar verwachting in
2022 de bouw.
De buurtbewoners zijn fel tegen het gevaarte van 18 meter hoog en 18 meter doorsnee, ik
schreef er al eerder over in deze Wijkkrant. Tijdens twee bijeenkomsten met direct omwonenden is gekeken naar de inpassing van de
warmtebuffer. Hij schuift in totaal een meter
of tien op in vergelijking met het eerste plan
en daardoor valt hij iets verder weg achter het
WOS-gebouw.
Daardoor komt meer ruimte vrij voor de aanplant van groen tussen de buffer en de woningen die er het dichtstbij liggen. De gemeente
Advertentie(s)

maakt een ontwerpbesluit voor het college
dat daarna zes weken ter inzage ligt, dat wordt
openbaar bekendgemaakt. Tijdens die periode
kan iedereen een zienswijze indienen, die wordt
meegenomen bij het besluit over de vergunning.
De actiegroep BUZ (Buffer Uit Zicht) werkt aan
zo’n zienswijze en het is nog een hele klus om de
goede en relevante argumenten tegen dit plan
op papier te zetten. Een zienswijze is nog geen
bezwaar- en beroepsprocedure. BUZ wil ook in
gesprek gaan met de wijkbewoners die tegen
dit plan zijn, daar komt nog een datum voor. Er
moet in ieder geval voldoende draagvlak zijn
plus een groot aantal ondertekenaars. En als er
bij de gemeenteraad wordt ingesproken zo vlak
voor de gemeenteraadsverkiezingen, maakt
een volle raadstribune met veel spandoeken
best indruk op onze volksvertegenwoordigers.
Het wordt nog een spannende tijd!
Door Frits van Ginkel

