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Nieuwbouwplan
voor Cimbaal

Van de Voorzitter

D

Wijkwethouder
stopt

insdagavond 29 mei presenteerde
zorgorganisatie Reinaerde aan
de direct omwonenden van de
Cimbaal de nieuwe bouwplannen. Ruim
twee jaar geleden was dat ook het geval,
daarover schreef de Wijkkrant een uitgebreid artikel in juni 2016.

D

e afgelopen vier jaar zijn we rijk
geweest met Peter Snoeren als
onze Wijkwethouder. Met zichtbaar veel plezier bezocht hij vrijwel alle
vergaderingen. Alleen al uit de manier
waarop hij de vergaderzaal binnenkwam
bleek zijn grote betrokkenheid: iedereen
kreeg een hand en hij wist altijd je naam.

Op de inhoud was Peter ook steeds scherp,
luisterde, corrigeerde waar nodig, vulde
aan, vertelde af en toe stiekem iets meer
dan hoefde... kortom, een heerlijke vergadergenoot. Dat blijkt al uit een van de
eerste notulen (sept. 2014): Peter Snoeren
begint met aan te geven dat hij in 5 minuten klaar kan zijn. Dat blijkt anders uit te
pakken... want eenmaal aan het woord [...]
zijn we zo een half uur verder.

Peter Snoeren de 'Flitsende Wethouder'. ©ibis, 2017

Peter verruilt de komende periode zijn
wethoudersstoel voor een zetel in de gemeenteraad. Hij was daarom voor de laatste keer in onze vergadering. Ook op zijn
nieuwe plek zal hij naar onze verwachting
niet stil zitten.
Peter, we wensen je veel succes en willen
je bij dezen nogmaals hartelijk bedanken
voor je wijk-opbouwende-wethouderschap.
Door het Dagelijks Bestuur en redactie

Montessorischool De Vleugel

Zichtbare school
T

ussen de nieuwbouw in de Van
Heukelomstraat en gebouw De Bazuin ligt Montessorischool De Vleugel, een school die onderwijs aanbiedt
volgens de uitgangspunten en principes
van Maria Montessori.

fietspad door het park, een zwembad,
meer speelgelegenheid, een jeu-de-boulesbaan, een buurtfeest. De burgemeester
heeft die wensenwand in april officieel
in ontvangst genomen tijdens het open
podium op De Vleugel.

Het is de enige Montessorischool in
Nieuwegein en hij bestaat 38 jaar. Het
schoolgebouw dat er nu staat, is in 2001
gebouwd. De Wijkkrant sprak met Doreen
Rambags, directeur van De Vleugel.

Actieve leerlingen
Ook de leerlingen zijn actief: een leerlingenraad houdt zich onder het motto
‘actief burgerschap’ bezig met school en
omgeving. De raad komt acht keer per
jaar bij elkaar, ondersteund (vergadering,
voorzitterschap, notulen) door één van de
ouders.

Ontmoetingsplek voor buurtbewoners
De school ligt nu een beetje ‘weggestopt’
in een hoekje, waardoor mensen hem
niet altijd gemakkelijk kunnen vinden en
dat is jammer. Want De Vleugel wil juist
zichtbaar zijn, niet alleen letterlijk maar
ook figuurlijk. Als herkenbare plek en voor
activiteiten die nuttig zijn voor de maatschappij: zo wordt de school spil in de
wijk en kan zij een ontmoetingsplek voor
buurtbewoners zijn.
Een voorbeeld. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kregen mensen die
hun stem hadden uitgebracht koffie, zelf
gebakken koek en een rondleiding door
het schoolgebouw als ze dat wilden. Ook
konden ze op een ‘wensenwand’ hun
wensen voor de omgeving van de school
kenbaar maken.
Een greep uit die wensen: een pluktuin,
een boomgaard, een moestuin, een veilig

Voorbeelden van wat ze voor elkaar kregen: een trapveldje achter de school voor
alle jeugd in de wijk, hondenpoep tegengaan op het grasveld. Voor het trapveldje
is geld opgehaald tijdens het oogstfeest
en op de rommelmarkt op Koningsdag
(ruim 250 euro).
De school heeft ook subsidie aangevraagd
om het trapveld in de openbare ruimte
naast de school aan te leggen.
De opbrengst van een sponsorloop voor
en door leerlingen van 30 mei is bestemd
voor het speelplein.
Seizoensactiviteiten
De school wil graag een centrale plek in
de buurt zijn en activiteiten voor en door
buurtbewoners ondersteunen. Zo is er ’s
avonds ruimte te huur voor maatschap-

De reacties van aanwezige buurtbewoners waren destijds beslist niet allemaal
positief. De gemeenteraad stelde daarna
als voorwaarde dat Reinaerde met omwonenden in gesprek zou gaan over de keuze
van het bouwvlak op het terrein. Dat is
gebeurd en de plannen zijn bijgesteld. Of,
zoals een buurtbewoonster aan het eind
van deze bijeenkomst zei: “Ik ben positief
verrast, er is geluisterd naar de bewoners”.

Voorjaar (2019) wil Reinaerde starten met bouw

Wonen met zorg voor 55+
Ruim twintig buurtbewoners waren
aanwezig om te luisteren naar de nieuwe
plannen. Reinaerde had diverse gastsprekers uitgenodigd. Na een korte terugblik
op de afgelopen twee jaar presenteerde
buro SRO (ruimtelijke ordening) het
nieuwe plan.
 Vervolgt onderaan pagina 6
pelijk nuttige activiteiten die passen bij
het profiel van de Montessorischool, zoals
een tekencursus, danslessen, wellicht een
bridgecursus.
Aanvragen kunt u bij de school doen door
een mail te sturen naar info@devleugel.
net. In het nieuwe schooljaar wil de school
seizoensactiviteiten organiseren voor en
met buurtbewoners: een oogstfeest met
een oogstmarkt in de herfst, een muzikale
winteractiviteit en nog nader in te vullen
activiteiten in de lente en de zomer. De
Vleugel wil u hierover graag in de komende Wijkkranten op de hoogte houden.
Door Joost van den Braak

Advertentie(s)

Specialisten voor
vals en knorrig
Dieren kunnen niet laten zien als ze ergens last van hebben.
Vaak veranderen ze van gedrag en zoeken rust. Opeens zijn
ze niet gezellig meer. Denkt u dat uw huisdier niet goed
in haar vel zit? Kom dan langs voor controle en advies.
Wij nemen graag de tijd voor een goed gesprek.

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

Uitkijken

E

enmaal over de helft van ons
werkzame bestaan kijken we steeds
reikhalzender uit naar ons pensioen.
Niet zo vreemd. Zoals alles in het leven is
ook werk niet zaligmakend. Integendeel,
het is de bron van veel gezondheidsklachten.

Terugkeer Chinese
Drakenbootrace

Het lijkt dus niet zo handig om met z’n
allen heel veel ouder te willen worden.
Behalve dat dit een (nog) grotere aanslag
betekent op onze broze planeet, rijzen
de kosten voor de oudedagsvoorziening
de pan uit en zullen we juist nog (veel)
langer door moeten werken.
Om ons werk even te kunnen ontvluchten
kijken we ook uit naar de vakantiebreak.
Zo kreeg mijn PostNL-tas laatst tijdelijk
vrijaf. In de week dat de lente officieel begon en de zomertijd in werking trad, zocht
ik met mijn broers de winterkou nog even
op en verbleef ik drie dagen
in Noorwegen. Een memorabel reisje als
cadeau voor mijn vijftigste verjaardag. Zo
keken we onze ogen uit toen het noorderlicht zich een kwartierlang in volle glorie

V
H

Het plezier spat aan alle kanten van de boot. (Foto Reggie Kuster, Fotostudio Geinoord)

et Nieuwegeins Drakenbootfestival tegen het historische decor van
Jutphaas keert terug. Op zondag
2 september racen Chinese Drakenboten
over het Merwedekanaal tegen elkaar op
het ritme van luid tromgeroffel.

De race is vier keer eerder gehouden, maar
de jubileumeditie van vorig jaar werd
op het laatste moment afgelast wegens
gebrek aan deelnemers en geld. Inmiddels
hebben zich al veel deelnemers gemeld
voor de editie van dit jaar, waardoor het
evenement zo goed als zeker doorgaat.
Trommelen, roeien, roepen en kletsnat de
boot weer uitstappen. Het Drakenbootfestival moet voor nieuw elan zorgen in het
evenementenaanbod in de oude dorpskern van Jutphaas.

manifesteerde. Terug van weggeweest
stonden de winterplaatjes nog dagenlang helder op mijn netvlies, maar al snel
verdwenen de beelden onvermijdelijk naar
de achtergrond. Vanaf mijn balkon keek
ik uit op het continu van aanblik verschietende Blokhoeve, de wijk die groeit als
de spreekwoordelijke kool. Ik was blij dat
het ontluikende lentegroen mijn zicht op
de uitdijende nieuwbouw steeds verder
ontnam.
Dat groenvoorzieningen en bouwplannen
elkaar geenszins hoeven te bijten, blijkt
uit de film ‘The Nature of Cities’ die ik onlangs zag. Alle initiatieven om ons kwetsbare ecosysteem te redden en (stads)
natuur nieuw leven in te blazen zijn meer
dan welkom. Naast een collectief groen
hart voor ‘de zaak’ keek ik prompt uit naar
een generatie met louter groene vingers.
Door Hylco J. Tamminga

Trommelaar geeft het ritme aan
Een drakenboot is lang en smal en daarom
instabiel. Belangrijk bij het varen is dan
ook dat de deelnemers goed op elkaar letten en zo gelijk mogelijk proberen te varen.

We verspreiden de krant huis aan huis in een oplage
van 3.250 exemplaren.
Volgende nummer: De volgende Wijkkrant
verschijnt in september 2018.
Inleveren kopij vóór 1 augustus 2018.

Voor een kleine drakenboot kan een team
van negen mensen ingeschreven worden
en voor een grote boot zeventien mensen.
De deelnemers zitten gelijk verdeeld met
aan elke kant van de boot maximaal vier
of acht personen. Voorop de boot zit een
trommelaar die het ritme aangeeft en
achterop de boot staat een stuurman.

Meedoen?
Het Wijkplatform zoekt deelnemers om
een boot (groot of klein) te bemensen. De
kosten zijn voor het Platform. Woont u in
één van onze wijken en lijkt het u leuk of
spannend om mee te doen? U kunt zich
individueel aanmelden of met een groep.
Belangstellenden worden in volgorde van
inschrijving geplaatst. Bij veel belangstelling is het mogelijk dat we een extra boot
inzetten. Aanmelding kan via secretaris@
wijzijnelkaarsburen.nl bij Ton Visser.
Voor meer informatie kijk op http://drakenbootfestivalnieuwegein.nl.
Door Kees Mulder, voorzitter Wijkplatform

Wijkkrant gaat
gelukkig door

D

e vorige krant opende met de kop
"Is dit de laatse Wijkkrant?". Op de
oproep voor nieuwe redactieleden
die daaronder stond hebben twee enthousiaste wijkbewoners zich gemeld.
Ze stellen zichzelf graag aan u voor:

Joost van den Braak
Ik kom de redactie van de Wijkkrant versterken, net als mijn nieuwe collega Karin
Beenen. Ik woon met mijn partner Anna
nu tien jaar in onze wijk, na ruim twintig
jaar Utrecht. We wonen op de grens van
Jutphaas en Zuilenstein, aan het Sluisje bij
de Nedereindseweg, vlak bij de Rijnhuizerbrug; een prachtig plekje in de wijk!

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.
Wilt u ook iets doen voor de Wijkkrant of heeft u een
idee voor een rubriek? Wilt u adverteren?
Neem contact op met de redactie.

Tramhalte
Zuilenstein
niet verplaatst

Redactie: Peer van Halderen, Joke Kanis, Karin Beenen
en Joost van den Braak
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.

orig jaar in de zomer hebben we
u, lezer van deze Wijkkrant, uitgenodigd om uw reactie kenbaar te
maken over het eventueel verplaatsen
van de tramhalte Zuilenstein. Naar aanleiding van alle reacties heeft een extern
adviesbureau een rapport opgesteld om
de gemeente Nieuwegein te informeren
over de uitkomst.

De reacties hielden elkaar in evenwicht:
de voor- en nadelen van verplaatsing
van de halte wegen tegen elkaar op. Het
college van burgemeester en wethouders
van Nieuwegein heeft besloten dat de
halte Zuilenstein blijft waar hij is. In 2020
worden alle tramhaltes verlengd en verlaagd voor de nieuwe tramstellen.

Door Kees Mulder, voorzitter Wijkplatform

Van de Redactie

Commercieel
talent gezocht

D

e redactie van de Wijkkrant is op
zoek naar een commercieel talent.
De redactie bestaat uit vrijwilligers die samen artikelen maken, eindredactie en vormgeving verzorgen. Voor
het verkopen van advertentieruimte
aan ondernemers in onze wijken of in
Nieuwegein zoeken wij een commercieel
talent om onze redactie aan te vullen.

Vindt u het leuk om ondernemers te benaderen om te adverteren in onze Wijkkrant,
de afspraken vast te leggen in contracten
en contacten te onderhouden met de
adverteerders?

Karin Beenen en Joost van den Braak

Ik wil graag een bijdrage leveren aan een
leuke en informatieve Wijkkrant, zodat u
op de hoogte blijft van de ontwikkelingen
in Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve.
Karin Beenen
Mijn naam is Karin Beenen. Samen met
mijn man Edwin en dochter Esmee (13
jaar) woon ik zo’n twaalf jaar aan de
Othellolaan in Zuilenstein.
In de vorige Wijkkrant stond een oproep
voor nieuwe redactieleden. De redactie
had dringend hulp nodig om de krant te
kunnen blijven maken. Want wat is nou
onze wijk zonder Wijkkrant? Ik wil graag
mijn bijdrage leveren door voor elke editie
een paar artikelen te maken. Wij kunnen
deze krant natuurlijk niet alleen maken,
wij hebben uw tips hard nodig. Waar wilt
u graag meer van weten? Vertel het ons,
stuur een mail naar
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl.
Wij horen heel erg graag van u!
Door de Redactie

Achtergrondinformatie
De Wijkkrant verschijnt 4 keer per jaar. De
krant wordt bezorgd bij ruim 3.000 adressen in de wijken Zuilenstein, Huis de Geer
en Blokhoeve. De krant wordt grotendeels
betaald uit het budget van het Wijkplatform.
Heeft u nog vragen over deze functie
of wilt u zich aanmelden, mail dan naar
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl.
Door de Redactie

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.

O
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Midzomerfeest
Huis de Geer

scar, Rochelle, Thijs en Justin Siegelaer wonen sinds 9 februari op
de Vlierhoeve in de wijk Blokhoeve. "Wij waren al een tijdje op zoek naar
wat anders, toen dit project langskwam.
Deze woning voldoet aan al onze wensen,
dus wij zijn heel erg blij dat we hier nu
wonen", aldus Oscar en Rochelle.

Oscar en Rochelle waren al geruime tijd
op zoek naar een andere woning. "Wij
woonden in de Bartokstraat in Zuilenstein,
aan de Diepenbrocklaan tegenover het
voormalig zorgcentrum Zuilenstein. We
hebben daar met veel plezier gewoond,
een prima wijk. Maar in onze woning
moesten veel dingen gebeuren om het
naar onze zin te maken.
Altijd vakantie
Daarom besloten we uit te kijken naar een
andere woning. Toen dit project langskwam, dachten we gelijk: dat is wat voor
ons. Maar er waren ongeveer 189 inschrijvingen voor 32 woningen. Wij hadden
nooit gedacht dat we ingeloot zouden
worden, maar dat gebeurde dus wel!
En nu wonen we hier aan de Vlierhoeve.
Nog dagelijks hebben we het gevoel alsof
we ons vakantiehuis binnenstappen. We
willen eigenlijk helemaal niet op vakantie,
want dit voelt als vakantie."
Band
Thijs en Justin hebben het ook al heel erg
naar hun zin. "De jongens konden op dezelfde school blijven. Die zit in het midden
tussen ons oude en nieuwe huis. Al snel
na de kennismaking hebben we met veel
bewoners een Facebookgroep gemaakt.
Ook heeft iemand een overzicht gemaakt
van de leeftijden van de kinderen, zodat
ook de kinderen elkaar weten te vinden.
We hebben dus al gelijk veel contact met
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Wij zijn blij dat
we hier wonen

Oscar, Rochelle, Thijs en Justin Siegelaer in de deuropening van hun nieuwe huis

onze buurtgenoten.
Dat is ook wel heel makkelijk via Facebook,
maar nu ook gewoon in de straat. Je zit allemaal in dezelfde fase: een nieuw huis, de
tuin moet nog worden aangelegd.

We hebben erg
leuk contact met
onze nieuwe
wijkgenoten
Er is altijd wel iets om over te praten en
ideeën uit te wisselen. Het schept een
enorme band."

Bouwput
Op de vraag of ze ook nog knelpunten ervaren, noemen Oscar en Rochelle het feit
dat je in een nieuwbouwwijk woont. "Het
is allemaal nog niet zo groen en voorlopig
is het nog wel even een bouwput en moet
je regelmatig omrijden totdat het helemaal klaar is."

De huizen in dit nieuwe stuk van de wijk
Blokhoeve zijn bijna allemaal klaar. Begin
juni worden de laatste woningen, appartementen aan de Peppelhoeve, opgeleverd. Rochelle en Oscar hebben hun huis
gekocht op 30 november 2016 en op 22
januari van dit jaar kregen zij de sleutel.
”We willen hier samen oud worden en
onze jongens groot zien worden."
Door Karin Beenen

Eén van mijn cliënten is een mevrouw
die het heerlijk vindt als ik kom, we doen
samen boodschappen, ik drink met haar
een kopje koffie.

ZorgMies
is prettig
gezelschap
Laatst nam ik haar mee naar de Loosdrechtse Plassen en dat bracht allerlei
herinneringen naar boven bij haar, ze was
weer voor even terug in haar jeugd."
Klik tussen cliënt en ZorgMies
"Begin dit jaar ben ik gestart in de regio
Nieuwegein. Overal heb ik flyers neergeederland telt 2,9 miljoen mensen
Niemand hoeft eenzaam te zijn
legd. In mijn bestand zitten ZorgMiesen
van 65 jaar en ouder. Meer dan de
Annemiek woont in de wijk Zuilenstein en uit Vianen, IJsselstein, Houten en natuurhelft van hen is alleenstaand en
vertelt hoe ze bij ZorgMies terechtkwam.
lijk Nieuwegein. Ik heb altijd eerst een
vaak eenzaam. "Er zijn genoeg mensen
"Ik heb lange tijd zelf in de zorg gewerkt en gesprek met de cliënt en de ZorgMies, is er
die het fijn vinden om ouderen een leuke toen de kinderen kwamen stopte ik ermee. een klik dan maken we een overeenkomst.
dag te bezorgen, dat zijn onze ZorgDaarna ben ik bij mijn man in de zaak
Klikt het niet dan zoek ik iemand anders
Miesen.
gaan werken, maar het bleef kriebelen. Ik
die beter past."
wilde dolgraag weer met mensen werken,
Advertentie(s)
Een ZorgMies biedt gezelschap en een
maar niet in de zorg vanwege de enorme
luisterend oor. Daarnaast kan zij bijvoorwerkdruk.
beeld boodschappen doen, koken, helpen
met huishoudelijk werk of in de tuin. Een
De thuiszorg en de wijkverpleging leveren
bezoekje aan het theater, een gezellige
(medische) zorg aan huis, dat is allemaal
wandeling maken, samen de krant uitgoed geregeld. Maar zij hebben geen
pluizen of lekker zwemmen, niets is onze
tijd voor een kop koffie en een praatje,
ZorgMiesen te gek!
want alles moet volgens schema gedaan
worden. Maar ouderen of mensen met
Wij doen alleen geen medische handelineen beperking hebben net als u en ik ook
Carmen van Arnhem
gen, onze dienstverlening is aanvullend op gewoon een knuffel en een praatje nodig
Heidehoeve 21, Nieuwegein
die van de reguliere thuiszorg. Een Zorgop zijn tijd. Daar speel ik met ZorgMies op
06 209 33 690
carmenvanarnhem@hotmail.com
Mies heeft juist tijd voor het kopje koffie,
in, zo wil ik werken.
www.depedicureschuur.nl
het praatje, het persoonlijke contact. Het
zijn de kleine dingen die het leven leuker
Een ZorgMies is prettig gezelschap en wil
maken, en op het tijdstip dat de cliënt dat
graag zorgen. Ze heeft levenservaring,
graag wil", zegt Annemiek de Haan.
inlevingsvermogen en ze biedt een luisterend oor. Leuk als ze langskomt!
Annemiek de Haan: Ik ben een echt mensen-mens en wilde graag werk doen waar ik blij van word

ZorgMies zoekt nieuwe cliënten

DE PEDICURESCHUUR

N

Z

ondag 24 juni is er vanaf 17.00 uur
een buurtbarbecue op het grasveld
aan de Dr. Schaepmanstraat. Iedereen uit de wijk is van harte welkom, het
is een mooie gelegenheid om elkaar te
ontmoeten en gezellig samen te zijn.

Behalve de BBQ zijn er spellen voor jong
en oud, een springkussen voor de kleintjes,
en er is muziek. Het belooft een gezellige avond te worden! De organisatie is in
handen van de activiteitencommissie van
het Wijkplatform, samen met bewoners
van Huis de Geer.

Door Joke Buijs

I

Crypto en Win

n onze vorige krant stond het cryptogram: Zoen van een omroep in het
voorjaar.
De oplossing moest zijn: Krokus.
Winnaar is meneer of mevrouw L. van
der Wee. Gefeliciteerd!

Omdat er helaas nauwelijks inzendingen
op onze puzzels binnenkomen, hebben
we besloten te stoppen met deze rubriek.
Dit was daarom het laatste cryptogram in
deze krant.
Door de Redactie

Bij ZorgMies werken overigens ook mannen, die heten dan ZorgSiem, Annemiek
heeft één man in haar bestand. "In de
overeenkomst leggen we vast welke
taken de ZorgMies heeft en beide partijen
tekenen daarvoor, dat kan natuurlijk altijd
bijgesteld worden. Het gaat om een minimale afname van twee aaneengesloten
uren, en het is niet iets eenmaligs, het kan
per week zijn of om de twee weken of per
maand.
De ZorgMies houdt zelf haar uren bij en
laat die aftekenen door haar cliënt. Ik heb
nu genoeg ZorgMiesen en ben echt op
zoek naar cliënten om ze aan te kunnen
koppelen.
Sommige mensen vinden het moeilijk
om geld uit te geven voor zichzelf. Ze
schenken het liever aan een goed doel,
maar waarom zou je jezelf niet een beetje
verwennen?"
Wilt u weten hoe u een ZorgMies kunt inschakelen? Bel Annemiek op 030 – 369 02
29 of kijk op de website www.zorgmies.nl.
Door Joke Kanis

Lekker
dichtbij
in de wijk

Drilleveld 1, Tel. 030 603 12 09
Winkelcentrum Galecop, Tel. 030 604 23 00
www.sterkbroodbanket.nl
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Ondanks verschillende tegenslagen

Bouw Gezondheidshuis op schema

E

De sloop van het voormalige Verzorgingshuis Zuilenstein is bijna compleet.

erst waren het de vleermuizen
die zorgden voor oponthoud. Toen
leidde de aanwezigheid van asbest
tot vertraging van de sloop. Daardoor
kon Mitros nog niet beginnen met de
bouw van een nieuw appartementencomplex. De bouwstart van het Gezondheidshuis, gepland voor eind 2018, is nog
wel haalbaar.

Woningcorporatie Mitros zou eigenlijk al
met de bouw begonnen zijn, voor hen is
de vertraagde sloop een forse tegenvaller. "We hadden afgesproken dat eerst
de flat gebouwd zou worden en dat wij
daarna zouden beginnen”, aldus Erik Asbreuk, huisarts van Gezondheidscentrum
Mondriaanlaan, voorzitter van het EMC
(Eerstelijns Medisch Centrum) en stuwende kracht achter het nieuwe zorg- en
welzijnsgebouw. "Het zou kunnen dat we
uiteindelijk gelijk op gaan.”

De grondaankoop laat op zich wachten, de
grond wordt pas opgeleverd als de sloop
voltooid is. Maar Asbreuk verwacht dat de
grondoverdracht op korte termijn plaatsvindt. "We zijn nog op koers.” De architect,
SW Architecten uit Wageningen, heeft
inmiddels de verschillende bouwlagen in
kaart gebracht.

mogelijkheden zijn beperkt, de vorm ligt
vast vanwege het beschikbare perceel, de
hoogte mag niet meer dan drie bouwlagen zijn. "Je kunt niet omhoog en mag
niet opzij”, aldus Asbreuk. Het mooie van
deze architect is dat hij ‘andersom’ werkt.
Hij begint met de hand en bouwt de
handschoen eromheen.

Eind januari zijn de verschillende gebruikers bij elkaar geweest om te bespreken
wie waar zou willen zitten en hoeveel
vierkante meter ieder denkt nodig te hebben. Dat leidde tot pittige discussies, maar
uiteindelijk kwamen ze eruit. De architect
komt straks met een voorstel, dat wordt
vervolgens voorgelegd aan de klankbordgroep.

Hij deed dat eerder al met het Alexander
Monro Ziekenhuis in Bilthoven, gespecialiseerd in borstkankerzorg. Dat gebouw is
ontworpen vanuit de patiënt: je hebt de
diagnose borstkanker gekregen, komt hier
binnen en wat wil je dan? Kamers hebben
daar bijvoorbeeld geen nummer, maar een
naam, zoals Aletta Jacobskamer. Dat voelt
een stuk minder kil en afstandelijk.

Gebouw als een handschoen
Hij heeft nog geen ontwerp gemaakt
van hoe het gebouw eruit gaat zien. Zijn

Asbreuk: "Die manier van werken past de
architect ook bij ons toe: de reis van de
cliënt en van de werkers en hun samen-

werking staan centraal. Licht, ruimte, rust
en het erbij betrekken van het park zijn
daarbij kernbegrippen.”
Gedoe
Dat klinkt goed, maar er is ook ‘gedoe’.
Vanaf 1 januari 2019 gaat van overheidswege de financiering op de schop. En de
uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zorgt mogelijk voor een andere coalitie met nieuwe ideeën over ondersteuning
en subsidie voor organisaties als MoVactor
en de bibliotheek. Bovendien is de directeur van MoVactor gestopt en wordt zijn
functie tijdelijk door verschillende mensen waargenomen.
Toch is Asbreuk vol vertrouwen: "In het
Gezondheidshuis blijft de welzijnspoot belangrijk, in de verbinding welzijn en zorg
ligt ons voordeel, we zijn er voor kwetsbare mensen.”
Door Grieta Felix

Ahmad is blij
met Nieuwegein
Award

A

hmad Alaji woont in Zuilenstein.
In februari kreeg hij de Nieuwegein Award als vrijwilliger van het
jaar 2017. "Ik ben hier heel erg blij mee",
aldus Ahmad. Hij woont met zijn gezin
sinds 2015 in Nieuwegein.

"We zijn hier heel gelukkig", vertelt Ahmad.
Ahmad is in augustus 2014 gevlucht uit
Syrië. Via Ter Apel, Dronten, Wassenaar
(Duinrell), Gilze, Ommen en Utrecht kwam
hij in Nieuwegein terecht. Na een maandje gewoond te hebben in voormalig zorgcentrum en opvang voor statushouders
Zuilenstein, kreeg hij met zijn gezin een
woning in de Haydnstraat. Ze wonen daar
met heel veel plezier.
"Ik woon hier met mijn vrouw Reem en
mijn twee zoons van 13 en 17 jaar. Wij hebben ook nog drie dochters tussen de 20
en 24 jaar. Zij wonen in Duitsland, Saoudi
Arabië en Syrië. Wij vinden het vooral lastig dat één van onze dochters nu in Syrië
woont. Het is daar niet veilig en dat baart
ons zorgen."

Wij mogen
denken wat we
willen

24 juni: FietsRommelRoute
Batau-noord

W
Ahmad Alaji kreeg op 10 februari de Nieuwegein Award voor de vrijwilliger van het jaar.

waarderen en heeft daarom de Nieuwegein Award aan Ahmad toegekend. Op dit
moment is Ahmad nog steeds actief. Met
pastor Hans Oldenhof denkt hij mee hoe
de islamitische gemeenschap verbinding
kan maken met de andere geloofsgemeenschappen in Nieuwegein. Ahmad
werkt inmiddels bij TNT Post.

Hij is niet meer vast als vrijwilliger aan
de slag bij de bibliotheek. "Maar op mijn
vrije dagen wil ik altijd wel vrijwilligerswerk doen. De bibliotheek weet dat ze mij
dan daarvoor altijd kunnen bellen", aldus
Ahmad.

De verschillen in wonen en cultuur zijn
Ahmad heeft de Nieuwegein Award
groot tussen Syrië en Nederland. Op de
gekregen voor zijn werkzaamheden als
vraag welke verschillen hem het meest
vrijwilliger. "Toen ik in Nieuwegein kwam,
opvallen noemt Ahmad een aantal zaken.
moest ik twee dagen per week naar
"In Nederland zijn overal regels voor. In
school. Ik had heel veel tijd over en besloot Syrië is dat niet zo. Ik ben heel blij dat
vrijwilligerswerk te zoeken. Ik ben eerst
Nederland een democratie is. Wij mogen
aan de slag gegaan bij Kringloopwinkel
denken wat we willen en dat is heel erg
de Nieuwe Hoop. Daar kon ik twee dagen
fijn." Voor wat betreft het wonen hebben
in de week werken en dus bleef er nog
ze hier minder ruimte dan in Syrië.
steeds tijd over. Daarom ben ik ook aan
de slag gegaan bij de bibliotheek." De jury "De huizen zijn groter in Syrië, maar er is
van de Nieuwegein Awards vond dit erg te ook veel meer ruimte. Nederland is niet

zo groot en er wonen veel mensen." Wat
Ahmad soms lastig vindt, is dat alles hier
gepland moet worden. "Bij ons kom je
gewoon langs. Er is altijd koffie en thee. Je
hoeft geen afspraak te maken. Daar moeten wij hier wel aan wennen."
Ahmad kijkt positief naar de toekomst.
"Voor ons is het heel belangrijk dat onze
jongens hier een opleiding kunnen volgen.
Zij kunnen dan werk vinden en een goede
toekomst opbouwen."
Op de vraag of Ahmad nog dingen anders
zou willen zien in Nieuwegein of in de
wijk antwoordt hij: "Tot nu toe vinden wij
alles hier leuk. We denken veel aan het
verleden en aan onze kinderen, maar hier
zijn wij wel gelukkig."
Door Karin Beenen

egens groot succes wordt dit
jaar opnieuw de FietsRommelRoute georganiseerd. De
formule is simpel: wijkbewoners kunnen
vanaf hun eigen terrein (tuin, oprit, garage, schuur) hun overtollige en zelfgemaakte spullen aanbieden of verkopen.

De verwachting is dat er niet alleen
bezoekers uit Batau-noord komen, maar
uit heel Nieuwegein. Iedereen is van harte
welkom. De naam FietsRommelRoute is
gekozen omdat verspreid over de hele
wijk Batau-noord bewoners meedoen. De
route met de verkooppunten is zo lang dat
u beter op de fiets kunt komen dan lopend
(maar lopen mag natuurlijk altijd).
Er is geen begin- of eindpunt. Op vier
plaatsen bij de ingangen naar de wijk,
aangegeven door dranghekken met
banners, liggen routekaarten om mee te
nemen. U kunt deze na 14 juni ook downloaden van
https://www.facebook.com/fietsrommelroutebataunoord.
Leuk om te weten is dat de kinderen van
Bouwgein hun spulletjes daar verkopen.
Ook is er voor kinderen ter hoogte van
Elandweide 130 (alleen bij droog weer)
een springkussen.
Vragen kunt u stellen via e-mail:
Rommelroutebatau-noord@outlook.com.
Door de organisatoren
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Oudste huis van Nieuwegein
staat in Kokkebogaard

I

n Park Kokkebogaard staat het oudste
huis van Nieuwegein (uit 1407!) met
twee dichtgemetselde ramen. Waarom
die ramen dichtgemetseld zijn? Omdat
men vroeger belasting per raam moest
betalen.

Het gaat om twee oude panden aan de
Nedereindseweg nummer 112-114 vlakbij het Kerkveld, daar waar Jutphaas is
ontstaan. De panden liggen niet direct
aan de straat, ze zijn grijs gepleisterd en
hebben rode en blauwe Oud-Hollandse
dakpannen. Rondom staat een haag en
lindebomen. En in de buurt is zelfs een perengaard en een kastanjegaard te vinden.
Deze dubbele woning was vroeger een
pastorie en het is ook een boerderij geweest. In 1983 is het westelijk deel afgebroken en in de oude stijl herbouwd. Deze
oude pastorie heeft een dubbel zadeldak.
Het rechterdeel is nog in de oorspronkelijke staat uit 1407 met onder meer
ongeschaafde balken en een trappenhuis
opgetrokken langs één boomstam. Achter
het pand staat een schuurtje onder een
met rode pannen belegd zadeldak, ook uit
1407. Het is gebouwd rond de waterput
die bij het pand hoort.
Goedbewaard geheim
Ook voormalig wethouder Bert Lubbinge
is dol op Park Kokkebogaard, hij noemt
het een goedbewaard geheim. “Een echt
buurtparkje met een knotwilgenlaantje,
heel kleinschalig. Maar als je er loopt,
heb je geen idee dat je in een stad bent.
Halverwege de jaren zeventig is het park
aangelegd. Er staan mooie notenbomen
en veel vlierbessen waar je vlierbessenjam van kunt maken. In de herfst zie je de
bezoekers noten rapen, een leuk tafereel.
Er is ook een dierenweide, je ziet er opa’s
en oma’s met hun kleinkinderen.
Mijn kleinzoon van vier jaar wil als hij op
bezoek komt, ook altijd met me naar de
dierenweide. En er is ook nog een stukje
met volkstuintjes. Het is niet groot, maar
het geeft wel heel goed de diversiteit

Het oudste huis  
Dit huis vertelt geschiedenis
het staat er nog, door groen omzoomd
een wandelaar, die kijkt en droomt
alsof het veertienhonderd is
of later, toen Napoleon
het kwelde met belastingplicht,
men metselde wat ramen dicht
‘dan maar wat minder licht of zon’
een parel is het voor de stad
en hoe modern ze ook wil zijn
ik hoop dat men in Nieuwegein
’t verleden op haar waarde schat.
© ton de gruijter

van het park weer. De buurtbewoners die
hun hond uitlaten, ontmoeten elkaar en
maken een praatje ergens in het park. Een
stukje van het park is ooit aangelegd door
buurtbewoners zelf. Het is uitgegroeid tot
een wildbloemenveldje met bijzondere
exemplaren.
Er is ook een poeltje en er wonen egels die
je zomaar in de schemer ‘s avonds kunt
tegenkomen en je hoort ‘s zomers allerlei
verschillende vogels. Het park is ook één
van de weinige ruige speelplekken voor
kinderen uit de buurt waar ze zich kunnen uitleven en ravotten. Het middelste
stuk van het park is vrijwel bebost en een
superplek voor spelende kinderen.”
Door Eric Denneman, Illustratie Onno van Geuns

Kasteel Rijnhuizen rond 1926 zoals het afgebeeld is in het boek 'Ons Eigen Land' van de ANWB

Wandelen in park, kan dat alweer?

Kasteel Rijnhuizen

T

ijdens een wandeling rond fort
Jutphaas en kasteel Rijnhuizen viel
mij het bord op dat aan de toegangspoort van het kasteel was bevestigd. Hierop stond een mailadres voor
informatie. Eenmaal thuis stuurde ik
meteen een e-mail met de vraag wanneer het park weer wordt opengesteld
voor publiek.

Niet alleen ik, maar ook veel andere bewoners van Nieuwegein missen deze groene
oase, zo stelde ik. Vrijwel direct kreeg ik
antwoord op mijn vraag. De nieuwe eigenaar is de Scholt-groep in Valkenswaard.
Het kasteel en de koetshuizen zijn verhuurd aan kantoren. Wie hiervan gebruik
maken is niet meegedeeld.
Het park is op aanvraag te bezoeken en
ook voor trouwlocaties zijn regelingen
te treffen. Voor meer informatie kunt u
bellen met 040 – 303 26 25 of een mail
sturen naar info@kasteel-rijnhuizen.nl.
Wilt u iets op horecagebied organiseren in
het kasteel, dan kunt u overleggen met De
Lantaern.

Terras Wijnfort Jutphaas
Verder zag ik op diezelfde wandeling tot
mijn vreugde dat het Wijnfort Jutphaas
zijn terras heeft geopend. U kunt er op
dinsdag tot en met zondag terecht, op de
website vindt u de openingstijden. Het
lijkt me heerlijk verblijven daar, vooral nu
het fort tot wandelgebied is gemaakt en
er voor kinderen ook speelmogelijkheden
zijn. Er schijnt zelfs een nieuwe voetgangersbrug te komen die Rond het Fort met
het nieuwe ‘wandeleiland’ verbindt. Wellicht komen we elkaar eens tegen!
Door Cora de Bruijne

Wijkplatform
zoekt notulist

Wijkplatform
Praat mee met
het Wijkplatform

H

Goed onderhouden park
Gelukkig wordt het park goed onderhouden en in de vroege lente kun je door het
hek en vanaf de weg genieten van de
uitbundig bloeiende krokussen. Nu de bomen weer in blad zijn gekomen ziet alles
er zo uitnodigend uit, dat ik er graag weer
eens een wandeling zou willen maken. En
niet één keer, maar net zo vaak als ik zou
willen. Helaas is dat nog niet mogelijk. In
ieder geval is er nu wel iets meer duidelijkheid.

et wijkplatform bestaat uit bewoners uit de wijken Zuilenstein,
Huis de Geer en Blokhoeve. Wij
werken samen met de andere bewoners
aan de leefbaarheid in de wijk. Zo zorgen
we samen voor een prettige woonomgeving.

maken? Of voor activiteiten in de buurt?
Ziet u knelpunten in de wijk of heeft u
juist een oplossing voor deze knelpunten?
U kunt dit bespreken tijdens één van onze
vergaderingen.

Heeft u ook ideeën voor onze wijk? Bijvoorbeeld om het mooier en veiliger te

De gemeente Nieuwegein, welzijnsorganisatie MOvactor, de politie en de woning-

Willie Veldhuizen, de huidige notuliste, op de voorgrond tijdens een Wijkplatformvergadering.

corporatie zitten ook steeds aan tafel.
Dus kom langs als u mee wilt praten over
nieuwe plannen voor onze wijken.U bent
van harte welkom.

Wij komen één keer per zes weken bij
elkaar op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur
in De Bazuin, Nedereindseweg 4.

Het Wijkplatform is op zoek naar een
notulist (m/v). Eenmaal in de zes weken
is er een vergadering. Interesse? U ontvangt 40 euro per vergadering. Mail naar
bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl

Vergaderdata
3 juli, 11 september, 30 oktober en
11 december.
Meer informatie en de agenda voor de
vergadering vindt u op
www.wijzijnelkaarsburen.nl

Door het bestuur

Advertentie(s)

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

50%

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

g
r de
kortin 2018.
a
r
e
a
n
m
Vraag woners-zo s en september
e
tu
Wijkb voor juli, augusaarden.
gen
oorw
Boekin r naar de v
e
e
Inform

Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20
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Gratis Rollator-APK

V

rijdag 27 juli tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u in Dorpshuis Fort Vreeswijk
uw rollator laten nakijken en bijstellen. Ieder jaar in de zomer organiseert het
Dorpshuis samen met Repair Café Nieuwegein en andere organisaties deze
nuttige en gezellige Rollator-APK. Vanaf 14.00 uur staat koffie en thee klaar met iets
lekkers.

Wij controleren uw rollator en stellen hem weer veilg af. Een fysiotherapeut en de
wijkverpleegkundige van Buurtzorg geven u tips en adviezen over een goede houding
als u met de rollator loopt. Ook leren zij u hoe u makkelijker hindernissen kunt nemen,
hiervoor zetten ze een oefencircuit uit. U krijgt tips over goed en veilig gebruikmaken
van uw rollator.
U kunt zich tot 25 juli aanmelden bij de beheerder van het Dorpshuis op 06-21 66 49 18
of per mail dorphuisvreeswijk@gmail.com.
Door Monique de Beer

Volkstuinen te huur

A

mateurtuindersvereniging Galecop heeft nog een aantal tuinen van 100 en
200 vierkante meter te huur. Lijkt het u leuk om uw eigen groente, fruit of
bloemen te verbouwen?

Wilt u lekker bezig zijn in de buitenlucht samen met andere tuinders? Dan is dit iets
voor u! Het volkstuincomplex ligt achter begraafplaats Noorderveld, in de punt van Plettenburg, in de hoek van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Als u interesse heeft, neem dan contact op via: tuinverhuur@atvgalecop.nl of bel naar
030 – 603 60 04. Wilt u geen tuin huren, maar bent u wel benieuwd naar onze vereniging en onze tuinen? Kom dan kijken op onze open dag zaterdag 30 juni van 12.00 tot
16.00 uur.

Kasteel Rijnhuizen zoals het is afgebeeld op de website van Rijnhuizen Buitengewoon

Kunstenaars slaan handen ineen

E

en van de pareltjes in Nieuwegein is
ongetwijfeld kasteel Rijnhuizen met
z’n prachtige tuinen, waterpartijen
en bossen. Reden voor drie Nieuwegeinse kunstorganisaties om deze unieke
locatie te gebruiken voor een cultureel
evenement.

teren. De organisatoren streven naar een
veelzijdig kunstaanbod voor een kunstminnend publiek van alle leeftijden. Naast
een overdekte expositie en een beeldenroute zijn er demonstraties, voordrachten
en muziek. Ook kunnen bezoekers zelf aan
de slag bij diverse workshops.

Het Kunstenaars Centrum Nieuwegein,
Stichting KunstGein en Stichting Kunstmarkt Nieuwegein hebben de handen
ineen geslagen om zo’n bijzonder evenement te realiseren.
In het weekend van 25 en 26 augustus
vindt ‘Rijnhuizen Buitengewoon 2018’
plaats, waar amateur- en professionele
kunstenaars uit de regio hun werk presen-

Het lijkt nog ver weg, maar zet u het alvast in uw agenda: zaterdag 25 en zondag
26 augustus Rijnhuizen Buitengewoon
2018.
Op www.rijnhuizenbuitengewoon.nl kunt
u alle nieuws over dit cultuurevenement
op de voet volgen.
Door de redactie

Door Erwin van den Bosch, secretaris ATV

Weggeefwinkel zoekt vrijwilligers

N

ieuwegein heeft sinds 20 mei een weggeefwinkel, gevestigd in de familiekerk
De Bazuin, Nedereindseweg 4. U kunt hier kwalitatief goede kleding en schoenen krijgen én schenken. We zijn open op zondag na afloop van de kerkdienst
(vanaf 12:15 uur).

In het najaar willen we ook op de tweede zaterdag van de maand open zijn, tegelijkertijd met de rommelmarkt van Movactor. We zoeken nog vrijwilligers die af en toe een
paar uurtjes willen helpen. Stuur een e-mail aan Margo bij weggeefwinkeldebazuin@
gmail.com.
Door Martien Jonker

De nieuwe Cimbaal krijgt drie bouwlagen (het huidige pand is in stippellijntjes ingetekend)

 Vervolg van de voorpagina
Dat is nog vrij summier, er is feitelijk alleen een bouwvlak op het terrein vastgesteld. Het doel is toekomstbestendige
nieuwbouw die voldoet aan de huidige
eisen en wensen voor begeleid wonen van
veertig toekomstige bewoners.
Het gaat om begeleid wonen (wonen met
zorg) voor 55+’ers met een verstandelijke
beperking, aangevuld met dagbesteding
en werkplekken voor medewerkers van
Reinaerde.

Wilt u helpen bloembollen poten?

H

et Wijkplatform wil dit najaar graag bloembollen planten op meerdere plekken in onze wijken, zodat we daar met z’n allen van kunnen genieten als de
volgende lente begint.

Het bestuur kan hier natuurlijk heel veel hulp bij gebruiken. Helpt u ook mee? Ook
hoort het bestuur graag of u nog mooie plekjes weet waar deze bollen geplant zouden
moeten worden. Meld u aan via de redactie (zie de colofon op pagina 2). Aanmelden als
groep kan natuurlijk ook. Dan kunt u de bollen planten in uw omgeving. U kunt ook een
berichtje sturen via de website www.wijzijnelkaarsburen.nl.
Door het bestuur / Foto van internet

Samen met de buurt wil Reinaerde onderzoeken of zij buiten werktijd gebruik
kunnen maken van de ruimten. Een paar
aanwezigen zeiden nog niet te weten of
hier behoefte aan is
Eén gebouw met tuin aan de achterkant
De grootste verandering in het bouwplan
is dat er nog maar één gebouw achter op
het terrein staat (dat waren er drie in het
eerste ontwerp), met drie bouwlagen.
Ongeveer op dezelfde plek als waar het
huidige gebouw staat, alleen is het straks
kleiner en hoger. Parkeren is aan de voor-

kant van het gebouw, aan de achterkant is
ruimte voor een tuin voor de bewoners.
Gedacht wordt aan een bakstenen gebouw dat qua kleur en materiaalgebruik
wordt afgestemd op de omgeving.

Ik ben positief:
Er is geluisterd
naar bewoners
Nieuw is dat er een omgevingsvergunning nodig is nadat het bestemmingsplan
is vastgesteld. De verdere uitwerking en
het ontwerp vallen binnen die omgevingsvergunning. De procedure van het
bestemmingsplan duurt ongeveer een
half jaar, de omgevingsvergunning circa
acht weken.
De wens van Reinaerde is rond de jaarwisseling te slopen en volgend voorjaar te beginnen met de bouw. In de tussenliggende
periode betrekt zij de buurt bij de verdere
uitwerking van de plannen.
Door Joke Kanis
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Zomerondernemer

Carmen van de Beek, 17 jaar, deed in
2016 mee in de regio Zwolle. Met haar
onderneming CarmenConnect werd zij
derde tijdens de landelijke finale!

Bericht voor
jongeren van
15 tot 22 jaar

S

tart deze zomer je eigen onderneming! Ben jij tussen de 15 en 22 jaar
en heb je een idee om een eigen
bedrijf te starten? Of ben je nog op zoek
naar vakantiewerk?

Dan is dit iets voor jou! Bij project ZomerOndernemer start je in een periode
van zes weken onder professionele be-

geleiding je eigen bedrijf. Kleding ontwikkelen, websites bouwen, producten
verkopen of evenementen organiseren...
alles kan!
Het project
ZomerOndernemer begint met een driedaagse training waarbij je in een groep de
basis van het ondernemen leert kennen.
Zoals klanten werven, hoe doe je de boekhouding en hoe verdien je uiteindelijk je
geld. Na de training ontvang je een startkapitaal en ga je aan de slag met je eigen
bedrijf. Iedere week bezoek je samen met
de groep een succesvolle ondernemer uit
jouw regio. Het project sluit af met een
feestelijke bijeenkomst waarbij je jouw
bedrijf presenteert aan een groot publiek.
Gratis deelname
Deelname aan het project is gratis. Het
enige wat je nodig hebt is een idee voor
een bedrijf en motivatie. Er is zelfs ruimte
om tijdens het project op vakantie te
gaan! Aarzel niet, maak jouw droom werkelijkheid en bezorg jezelf een onvergetelijke zomer. Kijk op onze website om je aan
te melden of voor meer info:
www.zomerondernemer.nl.
Door de redactie / Foto van Website

Fruitbomen in
park
Kokkebogaard

E

lk jaar in het voorjaar snoeit een
hovenier van Utrechts Landschapsbeheer de fruitbomen in park Kokkebogaard. Hij knipt verkeerd groeiende
takken en oud hout weg want de stand
van de takken is voor de vruchtproductie
van belang.

24/7 wordt de snelheid van auto's gemeten

Flitspaal langs
Symfonielaan

O

p verzoek van de gemeente en
in overleg met de politie is op
de Symfonielaan een flitspaal
neergezet. Die controleert in beide richtingen op het naleven van de maximum
snelheid (50 km per uur). De flitspaal
moet eraan bijdragen dat bestuurders
de verkeersregels beter naleven waardoor de verkeersveiligheid toeneemt.

Op de plek van voormalig Verzorgingstehuis Zuilenstein wordt een Gezondheidshuis gebouwd. Op het stukje boomgaard
daarachter staan veel fruitbomen die in
zo’n slechte staat verkeren, dat ze op de
nominatie staan vervangen te worden.
De hoveniers willen niet alle fruitbomen
herplanten omdat het mogelijk is dat de
bouw van het nieuwe Gezondsheidshuis
schade aanricht aan de bomen.
De bomen die nog goed zijn worden wel
onderhouden.
Als de bouw klaar is, wordt een aantal bomen gerooid en worden nieuwe
hoogstamfruitbomen geplant. Het duurt
een paar jaar voordat de nieuwe bomen
vrucht gaan dragen, daarom zullen ze in
eerste instantie alleen te bewonderen zijn
om hun fraaie bloesem.
Door Shida Versteeg
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De Symfonielaan is een drukke weg waar
regelmatig te hard wordt gereden en dat
levert vooral voor fietsers gevaarlijke situaties op. De paal staat 24 uur per dag aan
en foto’s van overtredingen worden direct
verwerkt door het CJIB (Centraal Justitieel
Incasso Bureau). Na ongeveer drie jaar beoordeelt het Openbaar Ministerie samen
met politie en provincie of de verkeerssituatie verbeterd is en of de flitspaal nog
langer nodig is.
Door de redactie

Stap 1: Klanten kunn
en bellen of mailen om
een
afspraak te maken vo
or het doen van was.

Dorothy ten Wolde en Dorathé van Doorn voor hun pand

Wasservice met
werkervaring

A

an de Herenstraat 75 is WederX
Was- & Strijkservice gevestigd.
Hier wordt de was gedaan voor
mensen die vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) recht hebben
op huishoudelijke hulp.

Stap 2: Met de fiets wordt de
was opgehaald. Klanten
krijgen een speciaal wasne
t om de was in te doen.

"Maar niet alleen voor deze mensen doen
wij de was", vertelt Dorothy ten Wolde.
"Voor iedereen die dat wil, kunnen wij de
was doen. Mensen met een Stadspas krijgen 50 procent korting."
In mei 2016 zijn Dorothy ten Wolde en
Dorathé van Doorn gestart met de wasservice. ‘’In Nieuwegein was nog geen
wasservice." De twee ondernemers
hadden allebei al een eigen bedrijf in het
pand aan de Herenstraat. Dorathé doet
projectmanagement en heeft samen
met Dorothy een printbedrijf Fair Return
Media. Dorothy is specialist in opleiding
en training. Samen maakten ze een plan
en presenteerden dat bij de gemeente. Die
ging akkoord en zo is de Was- en Strijkservice gestart.
Veel leren
Een bijzondere onderneming, niet alleen
omdat ze veel betekenen voor mensen in
Nieuwegein die huishoudelijke hulp nodig
hebben. Dorothy: "We werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze mensen, bijvoorbeeld uit de psychiatrie of mensen die langdurig werkloos zijn,
doen bij ons werkervaring op. Het doel is
dat ze daarna ergens anders aan het werk
kunnen. Bijzonder bij ons is dat dit geen
traditionele dagbesteding is. We zijn een
echt bedrijf met echte klanten en deadlines. Mensen leren hier heel erg veel."
De was wordt gedaan in verschillende
stappen. Op de foto’s kunt u zien hoe dit
in zijn werk gaat, van het eerste contact
tot het afleveren van de was. En als u
belangstelling hebt voor de Was- en Strijkservice, kijk dan voor meer informatie op
de website, www.wederkeer.nl of bel met:
030 – 7210823.
Door Karin Beenen

Oudheden in
Warsenhoeck

V

an 5 maart t/m 4 juli een fraaie
fototentoonstelling in Museum
Warsenhoeck in park Oudegein
over ‘oudheden in de wijken Galecop,
Blokhoeve en Huis de Geer’.

Wilt u meer weten over een Baardmankruikje (tussen 1650 en 1700), Het Misverstand, Blokhoeve (nu Green Village)
en de voormalige buitenplaats Huis de
Geer (waar ooit Napoleon logeerde)? Het
museum is open op woensdag, zaterdag
en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.

Stap 3: De was wordt gedaan in professionele
was- en droogmachines.

es netjes
Stap 4: Na het wassen wordt all
uwe
gestreken en opgevo n.

Stap 5: De wa
s wordt weer
teruggeb
met de Elect
rische fietsc racht
argo.

Tegen inlevering van deze

KORTINGSBON
bij Museum Warsenhoeck,
ontvangt u het 2de kaartje gratis.
Ook ontvangt iedere
5e bezoeker
een setje ansichtkaarten.
Deze actie is geldig
t/m 6 januari 2019.

Pagina 8

De Wijkkrant is een uitgave van Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve | Nummer 1, Jaargang 5, maart 2018

De Proevtuin
doet het goed

Van de Wijkagent

Verdachte situatie
of gedrag? Bel 112
D

e politie kan niet overal tegelijk
toezicht houden en burgers zijn
voor ons van onschatbare waarde,
u bent onze voornaamste ogen en oren
in de wijk. Helaas is dit bij veel burgers
niet bekend.

Ogen en oren in de wijk
Bij buurtonderzoeken komt vaak naar
voren dat buurtbewoners wel iets hebben
gezien of gehoord, maar dit niet aan ons
hebben doorgegeven. Meestal omdat ze
de ernst van de situatie niet hebben ingeschat, maar vaak ook uit onwetendheid
(‘hoe moet ik dat doen?’).
112, daar red je levens mee
Die slogan zit er bij veel mensen ingebakken. Maar op het moment dat er geen levens op het spel staan, durft men 112 niet
te bellen. De politie is bereikbaar op de
nummers 112 en 0900 - 8844. Dat laatste
nummer belt u als u vragen heeft of zaken
wilt melden die geen haast hebben.
112 Belt u als het nodig is dat de politie
even komt kijken, als u getuige bent van
een misdrijf. Hoort u bijvoorbeeld glasgerinkel of breekgeluiden? Ziet u iemand



over een schutting klimmen of aan een
deur staan rommelen? Schijnt er iemand
met een zaklamp in een auto of woning?
Staat er ergens een raam of deur open en
is er niemand te zien?
Dit zijn allemaal verdachte situaties en
daar willen wij heel graag snel bij komen
kijken. Twijfelt u? Bel toch 112. Wij zijn er
24/7, waakzaam en dienstbaar.

Doe altijd aangifte
Bijna iedereen krijgt in zijn leven wel eens
te maken met een vorm van criminaliteit.
Als u hiervan het slachtoffer wordt, is dat
erg vervelend. De politie wil heel graag
dat u aangifte doet van een strafbaar feit,
maar veel mensen denken dat het geen
zin heeft. Voor een deel is dat waar. De
meeste aangiftes bij de politie zijn namelijk gericht tegen een ‘onbekende dader’,
want meestal weet u niet wie de dader is.
Toch onderzoekt de politie iedere aangifte.
Zitten er aanwijzingen bij die kunnen
leiden tot het vinden van de dader? Soms
treffen we sporen aan door bepaalde verbanden te leggen of doordat een getuige
zich meldt die iets gezien of gehoord
heeft.

Vaak blijkt dit niet te zijn wat we nodig
hadden en krijgt de aangifte geen vervolg.
Slachtoffers weten dit vaak zelf ook wel en
dan nemen ze niet de moeite om aangifte
te doen. Als er sprake is van schade doet
men meestal wel aangifte, anders betaalt
de verzekeringsmaatschappij niet uit.

et pand op Middelhoeve 53 staat niet meer leeg. Samen met wijkcoördinator
Shida Versteeg en bewoners van Blokhoeve blazen we Middelhoeve 53 nieuw
leven in.

Team OnGein van projectenbureau AllOne wil bewoners van Blokhoeve met elkaar in
contact brengen vanuit een positieve, creatieve insteek. Met onze gezamenlijke ideeën
en draagvlak wordt de casco (Er is hier niks) een pand van de hele buurt. Waar heeft
Blokhoeve behoefte aan en waar willen bewoners bij helpen?
Stuur je idee naar info@allone.nl, bel 06-16752340 of kom langs op een woensdag van
10.00 tot 12.00 uur.
Door Barbara, Creative Connector

De Proevtuin ligt in het Natuurkwartier
in Park Oudegein, achter het MEC. Onze
doelstelling is om groente en fruit te telen
voor eigen en gemeenschappelijk gebruik.
Dat doen we op een verantwoorde manier
en in ieder geval zonder gebruik van
kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Het nut van uw aangifte
Met uw aangifte vertelt u de politie dat
er een strafbaar feit is gepleegd. Blijkt
een bepaald strafbaar feit vaak op één
bepaalde plaats of tijdstip voor te komen,
dan kunnen wij daar onze agenten op af
sturen en extra toezicht houden. Zo lopen
misdadigers sneller tegen de lamp en er
kan een preventieve werking vanuit gaan.
Als de wijkagent hier tijd in wil steken,
moet hij kunnen laten zien dat er ergens
een probleem is. Dankzij uw aangifte kan
hij dat misschien wel. Doe daarom altijd
aangifte! De meeste aangiftes kunt u
doen via internet op www.politie.nl.
Marleen van Velzen en Hans de Groot,
wijkagenten

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

Ideeën voor pand Middelhoeve?

H

H

et is al weer even geleden dat we
in deze Wijkkrant iets vertelden.
Daarom praat ik u in dit artikel bij.
Eerst even het geheugen opfrissen. De
Proevtuin is een ecologische groente- en
fruittuin gerund door vrijwilligers uit
Nieuwegein, aangevuld met hulp van
kinderen uit de buitenschoolse opvang
(BSO). Zij leren op deze manier waar hun
eten nu eigenlijk vandaan komt.

Bloemen bij
4 mei-monument

B

ij de dodenherdenking op vrijdag 4
mei hebben voorzitter Kees Mulder
en secretaris Ton Visser bloemen
gelegd bij het monument aan de Nedereindseweg.

Het comité 4 en 5 mei Nieuwegein organiseerde voorafgaand aan de dodenherdenking een herdenkingsbijeenkomst in
de Nicolaaskerk. Alle aanwezigen gingen daarna in een stille tocht vanuit de
Nicolaaskerk via de Herenstraat naar het
monument bij de Dorpskerk aan de Nedereindseweg.

Wat we gedaan hebben
We begonnen met één teelbed, dat zijn
er nu vijftien. We gingen enthousiast
meer en meer verbouwen, zodat we flinke
oogsten hadden van vooral courgettes en
pompoenen.
Bovendien wilden we iets met fruit doen,
en kinderen erbij betrekken. Zo kwamen
we op het idee voor een fruitdoolhof. Daar
zijn we de afgelopen maanden druk mee
bezig geweest. Het resultaat mag er zijn!
Er staan 107 palen, heel veel fruitstruiken
(bramen, frambozen en bessen in verschillende soorten) en dat alles in de vorm
van een peer van bovenaf gezien. De peer
heeft een steeltje en twee blaadjes van
beukhaag.
Ook hebben we een nieuwe vrijwilliger
gevonden voor de begeleiding van de
kinderen van de BSO. Omdat hier (kleine)
kinderen aan meedoen, hadden we nog
een andere uitdaging. We hebben water
nodig om de plantjes te begieten als aanvulling op de regen. Normaal gesproken
halen we dat uit de sloot, maar dat is met
kleine kinderen niet zo’n goed idee. Onze
laatste aanwinst is dan ook een heuse
waterpomp!
Vrijwilligers gezocht!
Het is hartstikke leuk werk maar we
kunnen wel wat extra handjes gebruiken.
Daarom nodig ik u uit om ons te komen
helpen. We zijn er elke zaterdag van 09:30
tot 13:00. Als u gewoon lekker in de buitenlucht aan het werk wilt zijn, dan kan
dat in de Proevtuin heel goed!
Door Jan Willem Knop, Proevtuinier
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