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Gemeenteraad geschrokken van wat er allemaal mis kan gaan

Winning aardwarmte niet zonder risico’s
bron daar ook een stappenplan vanaf
de aanvraag opsporingsvergunning
tot de start van de proefboring en het
besluitvormingsproces van gemeenteraad en College van B&W. Volgens
dat plan zou de gemeenteraad in het
tweede kwartaal van dit jaar over de
boorlocatie en voorwaarden moeten
besluiten en aan het eind van 2020
zou het College een definitief besluit
moeten nemen.

Het lijkt erop dat in Nieuwegein
aan de rand van de wijk Zuilenstein
vlak bij het Warmteoverslagstation
(WOS) van ENECO naar aardwarmte geboord gaat worden. Daarover
is veel onrust ontstaan onder de
betrokken wijkbewoners. En die
ongerustheid is terecht, omdat
er veel mis kan gaan. Op internet
vind je daarvan talloze voorbeelden, bijvoorbeeld met aardbevingen tot wel 3.4 op de schaal van
Richter in Basel (Zwitserland).
Vooraf waren er volgens de deskundigen en rapporten nauwelijks
tot geen risico’s. Dat zei men ook in
Staufen (Duitsland). Helaas is daar
het historisch stadscentrum wel 60
cm omhoog gekomen met ernstig
beschadigde gebouwen net zoals
in Groningen. De burgemeester
van Staufen zei achteraf: “Het gemeentebestuur is naïef geweest”.

Wat is aardwarmte?
Aardwarmte is heet water (ca. 90°C
op 3 kilometer diepte) dat uit de
grond wordt opgepompt. Voor het
winnen van aardwarmte (dat heet
geothermie) worden twee putten
met een buis tot drie kilometer diep
geboord. Bij de ene put wordt het
warme water opgepompt en gebruikt via een warmtewisselaar onder meer voor de stadsverwarming.
Bij de andere put wordt het afgekoelde water weer teruggeperst in
de grond. Deze twee putten liggen
bovengronds naast elkaar, maar ondergronds ongeveer anderhalve kilometer uit elkaar. Hierdoor krijgt het
teruggepompte water genoeg tijd
om weer op te warmen.
Wat zijn de ervaringen in
Nederland?
In Nederland is er nog (te) weinig
ervaring opgedaan met het boren
naar aardwarmte op grote diepte.
Ook zijn er zorgen over de kwaliteit
van het boormateriaal. Het opgepompte water is namelijk extreem
zout en dat kan de gebruikte buizen
aantasten. Hierdoor kunnen ze gaan
lekken waarbij vervuilende en licht

Veiligheid is essentieel
Op 6 februari maakte een groep
van 40 verontruste wijkbewoners
op de Avond van de Raad de aanwezige raadsleden en wethouder
Marieke Schouten duidelijk dat
hier een grote fout wordt gemaakt.
Voor het slagen van de energietransitie is veiligheid essentieel.
Het boren naar en winnen van aardwarmte zijn mijnbouwactiviteiten
met milieu- en veiligheidsrisico’s.
Deskundigen zoals het Staatstoezicht op de Mijnen vragen hiervoor
bijzondere aandacht. Het accent ligt
nu meer op kostenbesparing dan op
vervolg op pagina 3 >>>

De Wijkkrant en
het corona-virus

radioactieve stoffen vrijkomen. Het
water wordt onder hoge druk weer
in de aardlaag teruggepompt en bij
lekkage kan

rngroep
Bewonerske
Aardwarmte
Nieuwegein

bovengronds een ‘spuiter’ ontstaan die
de omgeving ernstig vervuilt. Begin
2019 waren er 23 aardwarmteprojecten in Nederland. Volgens het

Staatstoezicht op de Mijnen dreigen
bij al die projecten ondergrondse
lekkages. In het zuiden van ons land
zijn bij Venlo en Grubbenvorst projecten stilgelegd door kleine aardbevingen. Maar aardwarmte heeft ook
voordelen: ten opzichte van aardgas
is er nauwelijks CO2 uitstoot en het
is daardoor een eenvoudige manier
voor het verduurzamen van onze
warmtevraag. Als de boorput niet
dichtslibt, geeft de bron ongeveer 30
jaar een continue hoeveelheid warm
water.

Wat gebeurde er tot nu toe hier?
In januari waren meer dan 130 verontruste wijkbewoners aanwezig bij
de informatie-bijeenkomsten. Daar
informeerde Warmtebron Utrecht
hen met mooie plaatjes en een enthousiast verhaal over een geslaagd
aardwarmteproject bij Parijs en over
de voordelen van het gebruik van
aardwarmte en het boren. Wijkbewoners stelden op hun beurt heel
veel vragen aan Warmtebron. Veel
van die vragen zijn niet of onvolledig
beantwoord. Tot verbazing van veel
aanwezigen presenteerde Warmte-

Toen de redactie deze Wijkkrant
samenstelde, was er nog geen
sprake van een corona-uitbraak.
We zitten er nu middenin en één
van de direct merkbare gevolgen
is dat je onze Wijkkrant nu alleen
digitaal kunt lezen. Ook kan het
zo zijn dat de inhoud niet meer
helemaal klopt met de werkelijke situatie. Veel activiteiten
liggen nu stil of worden in aangepaste vorm uitgevoerd. Welke maatregelen vanaf 28 april
gelden weten wij nu nog niet.
Namens de redactie: blijf gezond
en zorg goed voor jezelf en voor
elkaar. Er komen betere tijden.
Van de redactie

Advertentie(s)

Specialisten voor
jong onstuimig
Kleine vrolijke rakkers willen zich nog wel eens bezeren.
Maar dieren kunnen niet laten zien dat ze pijn hebben.
En het lichaam van een jonkie kan nog niet zoveel hebben.
Denk u dat er iets mis is? Wacht niet en bel ons even.
Wij nemen graag de tijd voor een kleine controle.

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

Hints
Rond Oud en Nieuw zijn er altijd
wel enkele brievenbussen slachtoffer van vuurwerkterrorisme. Nu de
branche en de politiek maatregelen
hebben afgekondigd de overlast in
te dammen, zal moeten blijken of ze
voorlopig vrolijk kunnen klepperen
en veilig post kunnen ontvangen. Let
wel, lang niet alle brievenbussen zijn
even open en toegankelijk.
Naast gastvrije types met een stok
of rietje in de opening, zijn er ook
koukleumen bij die zich over de
volle breedte warmen aan een opgevouwen handdoek. Soms maakt
een briefje duidelijk dat ze hun klep
graag gesloten houden, andere
wekken met een dusdanig stevige
borstel de indruk liever geen post
te willen ontvangen, waar dit met
een tweede zware klep soms dubbel
bevestigd wordt. Met name lichtgewicht post heeft een extra zetje
nodig om niet net zo hard weer naar
buiten te komen.
Waar de voordeur wagenwijd openstaat, is dit uiteraard geen vrijbrief
de huiskamer te betreden en om een
kopje koffie te vragen. Het is vooral

Sportplein Zuilenstein
open vanaf april

Oud en nieuw
Onno van Geuns was de vormgever van deze Wijkkrant vanaf het eerste nummer in april 2014. Eind vorig jaar droeg hij het stokje over aan
Marion Vegter. Onno verhuisde namelijk naar Culemborg en daarmee
kwam een eind aan zijn werk voor deze Wijkkrant. De redactie is hem
dankbaar dat hij ruim vijf jaar op vrijwillige basis de Wijkkrant heeft
vormgegeven en interviewde de oude èn de nieuwe vormgever samen.

Alle begin is moeilijk
Onno vertelt over de begintijd: “Janine Lubberding (voormalig voorzitter van
het Wijkplatform) wilde een Wijkkrant als communicatiemiddel. Voor en door
de wijk, allemaal korte artikeltjes achter elkaar met een kadertje eromheen.
De vorm die zij voor ogen had bleek onhaalbaar en toen kwam de krant in
A3-formaat in beeld. Dat heeft voor het aantal pagina’s wel gevolgen, want
vier pagina’s voelt niet echt als een krant en acht pagina’s is best veel om te
vullen. Het was een uitdaging. De eerste drie Wijkkranten bestonden uit vier
pagina’s, daarna werden het er meer, eerst zes en later acht. De eerste redactie
bestond uit drie leden met wat losse tekstschrijvers, vanaf het vierde nummer
ontstond een grotere, vaste groep redactieleden.”

Hierboven een impressie van het multifunctionele sportterrein.

Precies een jaar geleden stonden wij voor het eerst in deze Wijkkrant. Wij hadden een idee, een droom en een vastomlijnd plan. Wij wilden namelijk een plek
in park Kokkebogaard waar mensen met elkaar vrij kunnen sporten. Wij wonen zelf aan de rand van dat park. Aan de kant van de Sweelincklaan is al een
asfaltveldje en dat wilden wij sportief laten upgraden met nieuwe belijning,
doeltjes met doelwanden, een nieuwe basket en een calisthenicstoestel (een
soort klimrek voor buitensport voor volwassenen). We verzamelden informatie en hadden verschillende gesprekken met allerlei mensen van verschillende
organisaties. We zaten in een lekkere flow en niks was te gek, alles verliep volgens plan. Maar er was nog een andere opgave: we hadden een fiks bedrag
nodig om ons idee te kunnen uitvoeren. En dat was een stuk lastiger dan we
dachten.

We pakken de eerste krant er even bij. “We werkten met vier kolommen”, vertelt Onno, “en ik gebruikte dezelfde basiskleuren (blauw en groen) op andere
communicatie-uitingen van het Wijkplatform.” Hij laat trots wat oude kranten
aan opvolger Marion zien. “Voor de eerste nummers hebben we bijna alle artikelen zelf geschreven en we hoopten natuurlijk op veel input van onze buurtbewoners. In de praktijk werkt het zo niet: de redactie doet zelf het meeste
schrijfwerk.”

Money money money
Dus gingen we naar de benefietavond van de Rotary Club Nieuwegein waar
we een mooi bedrag ophaalden. Ook gaf de gemeente Nieuwegein ons een
fanatische donatie en we konden aanspraak maken op een bijdrage van GeinsGeluk. Met het nodige rekenenwerk en het plan bijschaven, lukte het ons alles
financieel rond te krijgen. Ons idee wordt werkelijkheid, alle uren die we er
ingestoken hebben, alle gesprekken die we voerden, het wordt nu omgezet
in realiteit. En als kers op de taart wordt er een extra pad aangelegd naar het
bestaande veld zodat écht iedereen naar Sportplein Zuilenstein kan komen.

aanleiding even te checken of er een
teken van leven te ontwaren valt, de
brievenbus te negeren en de post
op de deurmat te leggen dan wel
persoonlijk aan de bewoner (m/v) te
overhandigen.
Met teksten als ‘Niet in mijn gleuf’
en ‘Wij hebben alles al’ laten brievenbussen ondubbelzinnig weten
specifieke paperassen niet op prijs
te stellen. Andere doen twijfelen
de post volledig door de gleuf te
duwen, bijvoorbeeld als er gewaarschuwd wordt voor een kat of niet
bijster lieve (en pratende!) hond die
zegt: ‘Ik bijt niet, ik amputeer’. Maar
de meest onverwachte invitaties
zijn de aardigste, met name voor de
bewoner zelf. Die is mij altijd zeer
dankbaar even aangebeld te hebben.
Ik hoef enkel te wijzen naar de sleutelbos.

Kom sporten!
Vanaf april kan iedereen daar vrij komen sporten. Uiteraard laten wij de sporters niet aan hun lot over, er komt online videomateriaal beschikbaar en de
papieren versie daarvan ligt straks in de buurtkamer De Groote Hond.

Door Hylco J. Tamminga

Door Micha Torcque en Nick Brugman-Beijen

Verkeerde informatie over AED’s Blokhoeve
In de vorige Wijkkrant stond dat
het Wijkplatform heeft gezorgd
voor AED’s in onze wijken en geld
heeft gereserveerd voor een reanimatiecursus tot Burgerhulpverlener voor omwonenden van de AED’s. Het eerste klopt niet helemaal
en het tweede klopt helemaal niet.

paar plaatsen over voor bewoners
uit de andere wijken.

In Blokhoeve is een tweede AED
met bijbehorende cursus mede
mogelijk gemaakt door een doneeractie eind 2018 van bewoners
zelf. De bewoners van Blokhoeve
organiseren ook zelf een reanimatiecursus en misschien zijn er een

Wil je de cursus toch volgen, dan
kun je je ook inschrijven op
info@hartslagnieuwegein.nl van
Stichting Hartslag Nieuwegein.

Dus heb je interesse?
Geef je dan op via
secretaris@wijzijnelkaarsburen.nl.
Het Wijkplatform heeft geen geld
gereserveerd voor deze cursussen.

Door de redactie

Advertentie(s)

Iets niet in orde?

Bel de servicelijn

Bijna gestruikeld over een scheve stoeptegel? Overhangende takken op je auto van bomen in je straat?
Kapotte verkeerslichten? Meld het bij het klantcontactcentrum van de gemeente Nieuwegein.

BuitenBeter App

Of bel 14030

Gebruik de BuitenBeter App op je smartphone,
je kunt daarmee direct een foto meesturen.
Wel zo makkelijk!

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

(Downloaden van de App is gratis)

Marion en Onno met hoedjes van Wijkkrant-papier!

Stokje overgedragen
Marion Vegter nam het stokje eind vorig jaar van Onno over. Na een eerste
oproep in de Wijkkrant reageerde zij meteen en een kennismakingsgesprek
met een paar redactieleden volgde. “We maakten onderling afspraken, Onno
heeft mij wegwijs gemaakt”, vertelt Marion. “We hadden veel contact, in eerste instantie zou Onno het volgende nummer nog maken en ik zou er een paar
keer naast komen zitten.
Door zijn verhuizing en persoonlijke omstandigheden is het anders gelopen en
heb ik die Wijkkrant alleen gemaakt. Dat verliep eigenlijk vrij vlot. Ik moest alles overzetten van Mac naar Windows, dat was veel werk maar dat is nu klaar.”
Voor de herkenbaarheid laat Marion de vormgeving van de krant voorlopig zoals hij nu is, al dringt Onno er tijdens dit gesprek op aan om haar eigen ideeën
voor de Wijkkrant kenbaar te maken en met de redactie te bespreken. “Dat
komt later wel”, zegt Marion.
Oude bekenden
Ik vraag Marion waarom zij besloot om naast haar fulltime baan de vormgeving van de Wijkkrant te gaan doen. Ze vertelt: “Mijn man Peter maakte vroeger foto’s voor het WijkPlatForm en de Wijkkrant, we kenden het blad dus al
en lezen het graag. Ik heb mijn plan met Peter besproken en hij vond het een
goed idee.”
Marion woont sinds 2000 in de componistenbuurt in Zuilenstein en in Nieuwegein sinds 1984. Eerst woonden ze in Merwestein in een flat. Toen ze in 1998
gedeeltelijk voor zichzelf begon, bleek de flat te klein en verhuisden ze naar
Zuilenstein.
Vraag aan de lezer
Tot slot vraag ik Onno of hij nog een vraag aan de lezers heeft. Die heeft hij: “Ik
zou willen dat de lezers vaker reageren op artikelen in de Wijkkrant.” Op mijn
vraag waarom bewoners dat meestal niet doen zegt hij: “De meeste mensen
hoor je niet als het goed gaat, ze trekken pas aan de bel als er iets aan de hand
is.”
Door Joke Kanis
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Als je hier klust, heb je er thuis geen rotzooi van
Elke maandag en vrijdag zijn ze er en soms ook op een andere dag, de
klussers van De Groote Hond, in wisselende samenstelling. Ze informeren elkaar via de klusapp om te weten welke klussen er liggen en
wie aanwezig zijn. Ze beginnen altijd met koffie en thee en ze gaan
door tot een uur of vier. Of langer als het nodig is om iets af te krijgen.
De harde kern van de klussers
Op een zonnige vrijdagochtend begin februari rond 10.00 uur meld
ik mij bij De Groote Hond. Buiten is
Martien Jonker al aan het werk met
een grote snoeischaar. Binnen tref
ik Ton Visser, Ton Hijman en René
van Laar. Het is koud, maar gelukkig
is er in de keuken een kacheltje dat
de boel een beetje verwarmt en het
koffie-apparaat staat al te pruttelen.
Ik praat met de mannen die zichzelf
de harde kern van de klusgroep noemen. Over het werk dat ze hier vrijwillig verzetten en over hun hobby’s.
Natuurlijk zijn er nog veel meer vrijwilligers die hier klussen, mannen èn
vrouwen, maar vandaag praat ik met
deze vier.
Samenwerken, elkaar aanvullen
Ik vraag hoe ze als klusser bij De
Groote Hond terechtgekomen zijn.
Ze branden los. Ton H. las een oproep in de Wijkkrant en hoorde het
van zijn broer Joop (die ook fervent
klusser is), Ton V. en Martien wisten
ervan via het Wijkplatform, René
hoorde erover bij het Repair Café.
Deze mannen houden van klussen
en behalve Martien zijn ze gepensioneerd, dus ze hebben er ook tijd voor.
Ze hadden uiteenlopende beroepen
vroeger. Zo was Ton H. timmerman,
Ton V. was bestekschrijver bij de provincie Utrecht en René werkte in de
elektronica (radio en tv). Martien en
zijn vrouw Esther, die hier ook af en
toe klust, werken allebei nog. Hij is
leraar bij Defensie en samen met zijn

<<< vervolg van pagina 1
veiligheid. De wijkbewoners willen
niet dat in de buurt van hun woonomgeving (onverantwoorde) risico’s
worden genomen.
Zij willen wetenschappelijk bewijs
dat er geen gevaar bestaat op aardbevingen, dat meerdere locaties zijn
onderzocht en dat een transparante afweging voor een locatiekeuze
wordt gemaakt. Ze willen ook dat
er een risicofonds wordt ingericht
waaruit niet alleen schades maar ook
bijvoorbeeld waardedaling van woningen kan worden vergoed.
Wat doen de bewoners zelf?
Een aantal wijkbewoners heeft zich
verenigd in de Bewonerskerngroep
Aardwarmte Nieuwegein (BAN). Zij
verdiepen zich in de beschikbare en

vrouw organiseert hij bij het ROC de
examens. De mannen houden niet
van stilzitten en klussen thuis ook
altijd. “Het is hier leuk samenwerken
en je doet wat voor de maatschappij”, aldus René.
Kleinkinderen als hobby
Ik vraag de mannen of ze behalve
klussen nog andere hobby’s hebben
en dat blijken er veel te zijn. Ton H.
gaat eens per week zwemmen in
Merwestein, en hij noemt zijn twee
kleinkinderen. “Je bent meer met je
kleinkinderen bezig dan met je eigen
kinderen, je hebt nu veel meer tijd”,
zegt hij. Ton V. houdt van computeren (van nuttig tot tekstverwerking,
spreadsheets en zo), textiele werkvormen (hij heeft laatst op de naaimachine een nieuwe hoes gemaakt
voor een oude poef), hij houdt van
vissen en heeft vier kleinkinderen.
Hij is ook degene die een blog bijhoudt van het klussen in De Groote
Hond, via de app Journi (Dagboek
De Groote Hond). Hij probeert van
elke klusdag een foto met een klein
verhaaltje te plaatsen. René heeft
ook vier kleinkinderen en hij heeft
het Repair Café als hobby. Met-een
neemt het gesprek een andere wending want Ton H. heeft een kapotte
dvd-speler en vraagt René of die nog
gerepareerd kan worden. “Kom maar
langs de volgende keer in het Repair
Café”, zegt René, “dan kijken we er
samen naar”. Martien vertelt dat hij
thuis ook nog klussen heeft liggen,
“maar als je hier klust heb je er thuis

ingewikkelde onderzoeksrapporten
van bijvoorbeeld TNO en de Universiteit van Utrecht. In het laatste
rapport analyseren ze de beschikbare seismische data opnieuw met
moderne technieken met als doel
de meest geschikte locatie te vinden
voor het winnen van aardwarmte in
de omgeving van de stad Utrecht.
Het zal jullie niet verbazen dat die
plek(ken) in de buurt van Nieuwegein liggen.
De BAN wil nauw samenwerken met
het ICO (een onafhankelijk informatieplatform over aardwarmte) en
wil ook regelmatig met de wethouder en de gemeenteraad kennis bespreken en delen. Verder wil de BAN
vooral de geïnteresseerde wijkbewoners informeren over belangrijke
ontwikkelingen. Ook zoekt de BAN

Op de foto van links naar rechts: Ton Visser, Ton Hijman, René van Laar, Martien Jonker.

geen rotzooi van”. Zijn hobby’s zijn
palmen en cactussen kweken, rijden
met militaire voertuigen (hij heeft
een loods in Werkhoven) en hij verzamelt koptelefoons die na het gebruik
bij examens weggegooid worden en
zorgt dat ze in West-Afrika terecht
komen voor een tweede leven.
De laatste klusloodjes...
Ik vraag de mannen of ze een idee
hebben wanneer De Groote Hond
klaar is. “Dat wordt wel april”, zegt
Martien. Er zijn nog twee grote klussen die gedaan moeten worden: de
vloer (stoeptegels verwijderen, zand
eruit, balkenvloer leggen, isolatie,
vloer erop met drie lagen epoxy) en

samenwerking met Batau Noord en
Galecop. Heb je een vraag of wil je de
BAN iets laten weten? Mail dan naar
beuker@beechcon.nl.

Veiligheid is
essentieel
Hoe nu verder?
Gelukkig heeft ons gemeentebestuur besloten het hele onderzoeksen besluitvormingsproces een jaar te
vertragen en opnieuw in te richten.
Dat gebeurde op basis van de informatie van de BAN en een advies van
het ICO. Het College heeft daarna
besloten het communicatietraject in
eigen hand te nemen. En er komt een
nieuw stappenplan met alle noodzakelijke stappen in de juiste volgorde.

de (gebruikte) pui met openslaande
terrasdeuren plaatsen.
Als je dit artikel leest is het klussen
waarschijnlijk grotendeels klaar.
Maar niet getreurd want er is nog
genoeg te doen: ook de buitenkant
van het gebouw moet geschilderd
worden. En na de opening is er in De
Groote Hond van alles te beleven.
Wil je meer weten over het klussen
of de activiteiten? Kijk dan op onze
eigen website DeGrooteHond.nl.
Door Joke Kanis

De gemeenteraad kan daarna op een
verantwoorde en transparante manier een besluit nemen over de winning van aardwarmte.
Tot slot
Ook hier in Nieuwegein speelt de
energietransitie de komende decennia een belangrijke rol. We gaan
afscheid nemen van onze bekende energiebron aardgas. Maar de
meeste alternatieven voor warmtevoorziening staan nog in de kinderschoenen. En dat geldt ook voor de
toepassing van aardwarmte waarmee Warmtebron in Nieuwegein
wil experimenteren. Door te weinig
kennis en ervaring is de winning
daarvan niet zonder risico’s. Het is
voor Warmtebron het voordeligst
als het oppompen van heet water
op grote diepte zo dicht mogelijk bij

Advertentie(s)

NIEUW IN DE SALON!

Me-line, het merk tegen alle vormen van
hyperpigmentatie. Heeft u last van pigmentvlekken en wilt u er vanaf bel of mail dan voor
meer informatie of een gratis consult naar:

SCHOONHEIDSSALON
-Instituut voor huidverbetering-

Nereusburg 14, Nieuwegein
T 030-6044406
M info@schoonheidssalonpaula.nl
www.schoonheidssalonpaula.nl

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN)
biedt diverse soorten van hulp door vaste en
gescreende vrijwilligers.
Vanwege de Corona-crisis heeft de AHN een
aangepast hulpaanbod. Zie voor informatie:
www.hulpdienstnieuwegein.nl of bel
030- 60 67 409 (10.00-12.30 uur)
AHN, sinds 1974 actief in Nieuwegein:
VEILIG EN VERTROUWD!

een warmtenetaansluiting gebeurt.
Maar het zou voor de bewoners veel
veiliger zijn om dit buiten de bebouwde omgeving van Nieuwegein
te doen en het warme water net als
nu vanuit Utrecht via een leiding
naar een warmtenet te transporteren.
Door Frits van Ginkel

Leesvoer
• Rapport van Staatstoezicht op de
Mijnen uit 2017: “Staat van de
Sector Geothermie”.
• Rapport van TNO en de Universiteit van Utrecht: “LEAN”.
• Website van Warmtebron.nu.
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Pluto in de Wijk

De knuffelkonijnen van Lana deel 2

De Toonladder…
net een toontje hoger!

In onze vorige Wijkkrant stond het
verhaal van mijn buurmeisje Lana
en haar konijnen. We zijn inmiddels
een paar maanden verder en ik was
benieuwd hoe het nu met haar konijnen gaat. De vorige keer waren ze namelijk net geboren en het is bekend
dat konijnen hard groeien en nogal
vruchtbaar zijn. Dus met een flinke
portie nieuwsgierigheid ging ik weer
bij de konijnenfamilie op bezoek. En
de situatie is zeker veranderd!
Er zijn inderdaad konijntjes geboren
en op een gegeven moment bestond
de familie uit tien konijnen. Dat vonden Lana en haar moeder wel wat
veel. Dus werden de konijntjes op
Marktplaats gezet en in een mum
van tijd vonden ze voor een aantal
een nieuw baasje of bazinnetje. Ook
ging een konijntje naar de konijnenopvang. Maar binnenkort komt ook
een nieuw konijntje de familie versterken want ze willen graag dwergkonijntjes en daarmee fokken. Een
dwergkonijntje is een konijn met
het dwerg-gen of gewoon een ras
van kleine konijnen. Erg mooi zijn de
langharige dwergkonijnen en daarmee willen ze een familie stichten.
Wat me ook nu weer aanspreekt is
hoe dol Lana en haar moeder op hun
konijntjes zijn. Je moet je wel reali-

Eén van de knuffelkonijntjes van Lana.

seren dat het best veel werk is want
drie keer per week moeten de hokken helemaal schoongemaakt worden. Hygiëne is essentieel voor deze
dieren. En ze hebben gewoon veel
knuffeltijd nodig, nou dat is Lana wel
toevertrouwd.
Hun maaltijd bestaat uit hooi en stro
en een traktatie is wilgetakken die
Lana in het park plukt. Ik vroeg haar
of ze al namen voor de nieuwe konijntjes bedacht heeft en ja hoor, die
heeft ze. Nu wordt het een snoepserie, bijvoorbeeld candy crush of
skittles of jelly beans. Hoe leuk is dat!
Door Ineke Stekelenburg

Open ochtenden
Montessorischool
Spelenderwijs leren

Kleuters werken met de roze toren uit het Montessori-lesmateriaal. Foto: Marsja Haanstra

Vraag de leerlingen naar de ‘roze
toren’ en ze kennen die allemaal.
De roze toren is een begrip op
Montessorischool De Vleugel, net
als veel ander eigen lesmateriaal.
Eenmaal op school beginnen
kleuters spelenderwijs met leren
door dit materiaal. Op een heel
natuurlijke manier maken ze kennis met tegenstellingen, getallen, letters, harmonie en bijvoorbeeld concentratie en aandacht.
De Vleugel biedt kinderen een
stimulerende omgeving die uitnodigt op onderzoek uit te gaan.
Het draait om nieuwsgierigheid
Nieuwsgierig geworden? Mooi,
want nieuwsgierigheid is waar het
allemaal om draait op De Vleugel.
Kinderen zijn van zichzelf namelijk
heel nieuwsgierig en dat hoeft alleen nog maar bewaard te blijven,
is de Montessorigedachte. Zo leert
ieder kind op zijn of haar eigen manier. Op woensdagochtend 13 mei
en dinsdagochtend 2 juni heeft De

Vleugel open ochtenden. Van 9.00
– 12.00 uur staat de school open
voor nieuwsgierige peuters en hun
ouders om het onderwijs en de
sfeer op school te proeven.
Roze toren
Tijdens de open ochtend is er naast
de roze toren veel meer te ontdekken, zo kunnen peuters in het peuterlab zelf aan de slag. Als Montessorischool heeft De Vleugel veel
eigen materiaal, altijd gemaakt
van mooie, duurzame grondstoffen (vaak hout). Kinderen kunnen
hier zelfstandig mee werken omdat het materiaal zelfcorrigerend
is. De kinderen komen er vanzelf
achter als er een foutje gemaakt is
en kunnen zo zelf nieuwe oplossingen bedenken.
Er is geen antwoordboekje bij nodig of een leerkracht die je vertelt
of het antwoord goed of niet goed
is. Dit soort materiaal kunnen ouders met hun kinderen zelf uitpro-

Samenwerken en van elkaar leren.

Midden in het mooie Zuilensteinse
park van de wijk staat openbare
basisschool De Toonladder. Onze
school zit in een prachtig en modern gebouw aan de Lohengrinhof
1-3, waar het fijn leren én werken
is. Iedere dag komen zo’n 200 leerlingen naar onze school. Het onderwijs dat wij bieden kun je omschrijven als modern traditioneel.

Een ander aspect is de inzet van lessen taal-rekendans in de kleutergroepen. Er is aangetoond dat bewegend
leren bij jonge kinderen leidt tot een
betere bewustwording. Tijdens deze
wekelijkse activiteit worden taal- en
rekenactiviteiten al dansend en met
ondersteuning van muziek uitgevoerd. Dit alles onder leiding van een
gespecialiseerde leerkracht.

Samenwerken en van elkaar leren
Traditioneel in de zin van groepen
die op leeftijd zijn samengesteld,
begeleid door vaste en enthousiaste
leerkrachten. Zo kunnen kinderen
met leeftijdgenootjes samenwerken
en van elkaar leren.
Modern in de zin van het gebruik
van ICT-middelen. Onze leerlingen
werken bij de basisvakken al jaren
met tablets en laptops om zich op
hun eigen niveau verder te kunnen
ontwikkelen. We laten de kinderen
al van jongs af aan zien hoe het leren werkt: door hen te laten ervaren
wat zij al kunnen en inzicht te geven
in de volgende stap. Daardoor zijn de
kinderen zich veel bewuster van en
meer betrokken bij hun persoonlijke
ontwikkeling.

Onze school staat in de muziekbuurt
en heet niet voor niets De Toonladder. Vandaar dat muziek bij ons extra
aandacht krijgt. In samenwerking
met De Kom zijn we bezig om dit vak
meer muzikale glans te geven en zo
het plezier in het met elkaar muziek
maken op de kinderen over te brengen.

Voetjes van de vloer
Modern zijn we ook in ons aanbod:
wij bieden al vanaf groep1/2 Engels
aan. Dat doen wij omdat de generatie van nu zich steeds vaker internationaal zal gaan bewegen. Daarnaast
biedt het kinderen meer keuzemogelijkheid bij de overstap naar het
Voortgezet Onderwijs.

beren tijdens de open ochtenden. Er
staat dan van allerlei niveaus materiaal klaar. Onderzoekende ouders
kunnen ook een lesje uit de bovenbouw maken, dat gaat tot niveau 3
vwo.
Rondleidingen
Om de school beter te leren kennen,
geven ouders en leerlingen rondleidingen en vanzelfsprekend slaan ze
daarbij de kleuterklas niet over. De
kleuters laten je graag zien waar ze
mee bezig zijn. Een tip is het vrije
werken, direct in het begin van de

De Toonladder.....uit de kunst
Naast alle aandacht voor de ‘gewone’
schoolvakken zijn er ook regelmatig
speciale activiteiten die net ‘een
toontje hoger’ zijn. Ieder jaar houden wij in de maanden maart en april
ons grote Schoolproject. Dit jaar zou
het projectthema ‘Kunst’ zijn. Helaas
zorgde de sluiting van de school, in
verband met het coronavirus, ervoor
dat het project dit jaar niet door is
gegaan.
Thuisnabij onderwijs
Alle leerlingen werkten een aantal
weken thuis, dat was voor iedereen
een bijzondere ervaring. Binnen een
dag had het team een volledig lesprogramma gemaakt: voor de kleuters een prachtig werkpakket vol

ochtend. Zeker als je zelf ‘ouderwets’ onderwijs hebt gehad, kan
het verrassend zijn om leerlingen zo
zelfstandig te zien werken. Ze kiezen
zelf hun werkje en gaan ermee aan
de slag. Dit is vrijheid in gebondenheid. Leerlingen werken zelfstandig
binnen duidelijke afspraken die ze
elk jaar samen maken. Bekijk tijdens
de open ochtend hoe dit werkt. Creatieve peuters mogen het open atelier
niet overslaan, want hier laten leerlingen zien wat ze gemaakt hebben
en kunnen peuters ook zelf aan het
werk.

werkbladen, spelletjes en knutselopdrachten, voor de kinderen vanaf
groep 3 een volledig digitaal werkpakket. Zo gingen de kinderen samen
met hun ouders thuis aan de slag en
de leerkrachten konden dagelijks de
vorderingen van hun leerlingen volgen. Via chat, mail en YouTube bleven zij in deze uitzonderlijke periode
met elkaar in contact en waar nodig
konden de leerkrachten kinderen (op
veilige afstand) verder helpen. Zeker
voor de kinderen bleek het dagelijkse
contact met hun juf een vertrouwd
iets. De ouders waren nauw bij het
thuiswerk betrokken en zij konden
met de leerkrachten overleggen als
iets niet lukte. Thuisnabij onderwijs
in optima forma! Het was mooi om
te ervaren dat we met elkaar, kinderen, ouders en team, deze periode
goed zijn doorgekomen. Voor iedereen een ervaring om later met een
goed gevoel op terug te kijken. Dat
dit voor onze school al jaren opgaat,
valt op te maken uit het feit dat we
veel oudleerlingen terug zien komen,
maar nu in de rol van ouder van een
4-jarige die de eerste stappen in het
basisonderwijs bij ons op school zet.
Mocht je na het lezen van dit artikel
meer van onze school willen weten:
je bent van harte welkom! Op de
website https://toonladderzuilenstein.nl vind je naast alle informatie
ook de contactgegevens waarmee je
een afspraak kunt maken voor een
kennismakingsgesprek!
Door Bob Koopman, directeur

Vooraf aanmelden
Als je je van tevoren aanmeldt,
weet je zeker dat er een plek is bij
de rondleiding. Dat kan via administratie@devleugel.net of 0306045789. Je vindt De Vleugel aan
het Mozartplantsoen 1, in de wijk
Zuilenstein.
Door Marsja Haanstra
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Nieuws van De Groote Hond
deren. Samen zorgen jullie voor een
fijne sfeer, het pand, de voorraden,
de hygiëne en de relaties met derden. Natuurlijk krijg je alle steun van
het hele ‘team’ van De Groote Hond.
Misschien zit er iets tussen voor
jou?
• Gebouw
• Horeca
• Activiteiten
• Vrienden-van-DGH.
Wat je precies gaat doen dat leggen
we je graag uit. En eigen ideeën zijn
uiteraard ook van harte welkom.

Vrijwilligers-van-het-eerste-uur gezellig bij elkaar, ‘corona’ bestond nog niet.

Hondenbericht
Enthousiaste buurtbewoners hebben geschrobd, geschuurd en gesloopt, gebouwd, getimmerd en
geschilderd… getoverd hebben ze.
Er is zo superhard gewerkt in De
Groote Hond. Voor wie het met eigen ogen heeft gezien is het zelfs
ongelooflijk. Het is waar: De Groote Hond is bijna klaar!
Bijna is niet helemaal
Op 5 maart kwamen daarom de vrijwilligers-van-het-eerste-uur
door
toepasselijk hondenweer naar De
Groote Hond. De kachel brandde
(voor de eerste keer) en er waren
lekkere hapjes. Kortom, perfecte
omstandigheden om eens lekker te
vergaderen, en wel ‘op z’n hondjes’.
Op de agenda stond: hoe gaan vrijwilligers De Groote Hond runnen?
Om voor iedereen een fijne, warme
en veilige werkplek te bieden, is er
organisatie nodig. Wie doet wat,
wanneer en hoe? Wie is verantwoordelijk en wie beheert het geld? Zaken
die goed geregeld moeten worden
om De Groote Hond ‘op zijn pootjes
te zetten’. De afgelopen tijd hebben
wij daarom een ’Missie en Visie’ opgesteld.
De belangrijkste punten
• Voor alle honden uit het park is
er altijd water (da’s natuurlijk
prioriteit).
• Koffie en thee drinken met andere
buurtbewoners.
• Even kunnen landen na een wandeling door het park of na sport en
spel in het park onder het genot
van een versnapering.

• Bij mooi weer kan dat buiten op
het terras in de zon (of onder de
boom).
• Aanschuifmaaltijden.
De volgende activiteiten kunnen er
plaatsvinden
• Workshops, lezingen en cursussen
ter verhoging van vreugde en
plezier.
• Schoolklassen komen langs voor
natuureducatie in het park.
• Bewonersvergaderingen.
• Gezelschapsspellen doen.
• Repair Café-dependance.
• Rommelmarkt.
Ook voor raad en advies kun je
straks terecht
Bijvoorbeeld de wijkcoördinator, de
wijkagenten, steunpunt vluchtelingenwerk, sportplein Zuilenstein en
andere vrienden zullen ‘spreekuur’
houden in De Groote Hond.

Ook ontwierp hij ooit de wegwijzers die her en der hangen om de
weg te kunnen vinden in de doolhof van straten en paadjes. En hij
raapte, om zijn buurt leefbaar te

De redactie sprak met Nico Pierik,
hij bedacht een nieuw spel met
een frisbee.
Hij vertelt: “Een paar jaar geleden
speelde ik frisbeegolf (officieel heet
het discgolf) in park Oudegein. Daarvoor staan speciale stalen korven.
Het is een sport die veel lijkt op het
traditionele golf. In plaats van een
bal en verschillende clubs gebruiken
spelers een frisbee. Net als met golf
is het doel om elke hole in zo min
mogelijk slagen te bereiken, en in dit
geval met zo min mogelijk worpen.
Je gooit de frisbee naar een doel dat
de ‘hole’ is.
Op basis van dit spel heb ik een nieuw
frisbee-spel bedacht. Het is een mobiel spel dat je overal mee naar toe

Vier taakgroepen
We zoeken vier keer iemand die leiding wil geven aan een groepje vrijwilligers. Iemand die overzicht houdt
en goed kan samenwerken met an-

houden, afval op wat anderen zomaar weggooiden of lieten slingeren.
Als bewoner van Zuilenstein zette
Onno zich via het Wijkplatform in
voor een prettige woonomgeving.
Hij was de (vrijwillige) grafisch vormgever, tekstschrijver, fotograaf en tekenaar van publicaties van het Wijkplatform. Hij ontwierp hun logo en
huisstijl en sinds 2014 was hij eindredacteur en vormgever van deze
Wijkkrant.
Het was ook Onno’s idee om wat met
een oude leegstaande werkschuur

Kom op… Stuur een mailtje aan
info@degrootehond.nl.
Namens de initiatiefgroep, Onno van Geuns

Aan de rand van het park Kokkebogaard ligt De Groote Hond er gemoedelijk bij. Als trouwe en verdraagzame vriend brengt hij ons – wijkbewoners
– met zijn roedelinstinct graag samen om plezier te hebben en te genieten.

Chopdisc in park Kokkebogaard

Beheren van De Groote Hond is
mensenwerk
Om De Groote Hond goed te runnen hebben we structuur nodig. We
hebben daarom alle taken over vijf
groepen verdeeld. Voor iedere groep
zoeken we een ‘baasje’, of is dat te
veel hondentaal? Gelukkig zijn er al
direct een paar enthousiastelingen
opgestaan. Toch er zijn nog een paar
plekken die moeten worden opgevuld voordat we kunnen starten.

Complimenten voor Onno
Onno van Geuns is een bijzonder mens, hij houdt van zijn
buurt en vindt het belangrijk
dat iedereen het naar zijn zin
heeft. Hij woonde lange tijd
in de Componistenbuurt waar
hij zich onder andere bezig
hield met huurdersbelangen.

Meld je aan
Binnenkort gaan de deuren open.
Wat zou het fijn zijn als jij er bij bent,
als deelgenoot en medebouwer van
De Groote Hond. Lijkt het je wat
om één van die vier taken op je te
nemen? Dan horen we graag van je.
Wil je wel maar twijfel je vanwege

gebrek aan ervaring? Laat je niet afschrikken, je kunt het toch eerst gewoon proberen?

Advertentie(s)

van de gemeente in Park Kokkebogaard te doen. Samen met andere
bewoners en met steun van het Wijkplatform en de gemeente staat daar
nu De Groote Hond, de buurtkamer
met terras die binnenkort open gaat.
Onno is eind vorig jaar verhuisd naar
Culemborg en hij heeft afscheid van
ons genomen. De redactie mist hem
als persoon en hij verdient een heel
groot compliment voor alles wat hij
voor de buurt, de wijk en de Wijkkrant heeft gedaan.
Door Peer van Halderen

kunt nemen. Je kunt het samen met
anderen spelen, ik speel het nu nog
alleen. Lekker buiten zijn in de natuur
geeft energie, de buitenlucht zorgt
voor aanmaak van vitamine D en je
ontmoet mensen. Zo ben je ook nog
gezond bezig”.
Frisbee met een knipoog naar
darten
Het spel heet Chopdisc en het is een
frisbee-spel met scores zoals bij het
darten. Het doel is per set om de
eerste te zijn die op een score van 0
uitkomt. Van een vooraf bepaalde
afstand werp je met een frisbee op
een stok met verschillend gekleurde
vlakken die voor een puntenaantal
staan. Je start met 42 punten. Het
is geschikt voor kinderen vanaf tien
jaar, voor twee tot vier spelers, het

spel duurt één uur (of langer als je
meerdere sets speelt).
Hoe kwam je hierbij?
Nico vertelt verder: “Tijdens revalidatie van een gedeeltelijke verlamming
merkte ik dat ik vanuit mijn schouder linkshandig en vanuit mijn pols
rechtshandig ben. Ik wilde iets gaan
doen met sport, iets gooien omdat
je dan meer spieren gebruikt, en zo
kwam ik uit op frisbee. Mijn spel is
een precisie-sport en makkelijk te leren, hij is voor iedereen haalbaar en
toegankelijk. De uitdaging is natuurlijk om er steeds beter in te worden.”
Voor meer informatie, ga naar
chopdisc.nl.
Door Peer van Halderen
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‘Ik leef echt toe naar de verhuizing’

Bewoners en begeleiders
zien uit naar nieuw huis

Financiële bijdrage
van het WPF
De gemeente en woningcorporatie(s) stellen ieder jaar geld ter beschikking
aan het Wijkplatform. Een deel van dat geld is bedoeld voor communicatie
en voor de financiering van kleinschalige activiteiten of projecten. Die mogen niet in strijd zijn met het gemeentelijk beleid, moeten bedoeld zijn voor
een grotere groep mensen en het algemeen maatschappelijk belang dienen.
Bijdrage voor de buurtbbq
Ook bewoners van onze wijken kunnen een beroep doen op dit budget.
Als je in je eigen buurt iets wilt organiseren, kun je vragen om een financiële bijdrage. Dit initiatief moet de
onderlinge saamhorigheid bevorderen en een meerwaarde voor de omgeving hebben. Denk bijvoorbeeld
aan een straatfeest, een gezamen

formatie of gegevens nodig voor de
beoordeling.
Voorwaarden
Als je een ontmoetingsactiviteit wilt
organiseren (kennismakingsbijeenkomst of buurtbarbecue) dan gelden
de volgende voorwaarden:
• Het aantal deelnemers is minstens
25.
• Een lijst met namen van deel-

Frans Huliselan en Astrid van Maurik

De bouw van het nieuwe pand
van Reinaerde aan de Cimbaalsingel
verloopt
voorspoedig.
Doordat het metselwerk vordert, wordt het uiterlijk van het
gebouw al echt herkenbaar.
Toekomstig bewoonster Astrid van
Maurik en begeleider Frans Huliselan
vertellen hoe zij zich voorbereiden.
Frans: “Hier bij De Grienden (wooncentrum in Nieuwegein Zuid) hang
ik elke maand een nieuwe foto van
de bouw op de gang. Niet elke cliënt
kan naar de voortgang van de bouw
gaan kijken, dus zo kan een deel van
de cliënten zien hoe het gaat. De
meesten snappen het wel. En Astrid
vraagt mij regelmatig: heb je al een
nieuwe foto? Het praten over de verhuizing is voor sommigen spannend,

dus proberen we de cliënten gerust
te stellen en houden we rekening
met wat we vertellen en hoe we erover praten.”
Een stapje vooruit
Astrid: “Vanmiddag ben ik met mijn
zus Jolanda nog even wezen kijken.
Dat doen we wel vaker. Volgens mij
gaat het goed. De bovenste verdieping is bijna af. Ik wil er graag naartoe, voor mij kan het niet snel genoeg gaan. Ik ga dan echt een stapje
vooruit want ik krijg een eigen wc,
keukentje en douche. De kleur van
de gordijnen en muur hebben we
al uit mogen kiezen en de kamers
zijn ingedeeld. Voor mijn verjaardag
heb ik cadeaubonnen gevraagd en
daarvan ga ik een tosti-ijzer en een
waterkoker kopen. En vandaag ben

ik ook bij Ikea geweest met Jolanda.
Leuke ideetjes opdoen. Ik kijk er erg
naar uit.”
Een praatje maken
“Ik woon al bijna tien jaar hier. Hoe
het straks is om daar in een nieuwe
buurt te wonen, weet ik nog niet.
Maar ik pap wel makkelijk aan met
mensen. Ik vind het leuk om een
praatje te maken met mijn nieuwe
buren.” Frans: “De buren hebben
natuurlijk een tijd de bouw naast
zich meegemaakt. Ze zijn straks van
harte welkom om eens te komen kijken!” Reinaerde en Lithos verwachten dat de bewoners voor het einde
van dit jaar kunnen verhuizen.
Door Joost Hamelynck (Reinaerde)

Rijnhuizen Buitengewoon 2020

Kleine financiële bijdrage mogelijk voor gezellige buurtactiviteiten

lijke plantenbak, een sporttoernooitje voor de jeugd of straat of een ‘Victor Veilig-pop’ op een onveilig punt in
de buurt. Je aanvraag moet een concreet plan bevatten en een eenvoudige financiële specificatie. Dien je
aanvraag liefst twee maanden voor
het realiseren in. Zowel een individu
als een groep mensen of een organisatie kan de aanvraag indienen. Er is
een speciaal aanvraagformulier dat
je kunt vinden op de website van het
Wijkplatform, kijk hiervoor op www.
nieuwegeinsewijken.nl, klik op Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve, en
klik daarna op het tabblad ‘documenten’. Daar vind je in het overzicht het
‘formulier aanvraag donatie uit wijkbudget’. Het bestuur bespreekt je
aanvraag en eventueel wordt het in
de vergadering van het Wijkplatform
besproken. Soms hebben ze meer in-

•
•
•
•
•

nemers vergroot de kans op een
bijdrage.
Geef door welk bedrag de deelnemers zelf betalen.
Kosten van eten en drinken
worden NIET vergoed.
In de directe omgeving is in de
afgelopen drie maanden niet zo’n
soort bijeenkomst geweest.
De maximale bijdrage is € 150,- ter
overlegging van facturen/aankoopbonnen.
Eventueel meubilair en/of tenten
moet je zelf kopen, het Wijkplatform vergoedt alleen de huur.

Heb je nog vragen of lukt het niet
het aanvraagformulier in te vullen?
Neem dan contact op met het Wijkplatform via
bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl.
Door Joke Kanis

Gezondheidshuis Zuilenstein weer
een stap dichterbij

Rijnhuizen Buitengewoon 2018

Dit bericht lijkt misschien nog een beetje vroeg, maar op 11 en 12 juli opent Rijnhuizen Buitengewoon opnieuw zijn
poorten. Zet het dus alvast in je agenda want het kunst- en cultuurevenement was in 2018 namelijk een groot succes!
Alles en iedereen liet zich van zijn beste kant zien: schitterende locatie, boeiende kunst, geweldig weer en een prettig
publiek. De voorbereiding voor dit jaar is in volle gang. We bieden een gevarieerd programma met een breed aanbod
op het gebied van kunst en cultuur. Amateur en professionele beeldend kunstenaars laten hun mooiste werk zien. Op
allerlei locaties in het park treden schrijvers en dichters op met een voordracht. Dans- en muziekoptredens maken er een
compleet evenement van. Rijnhuizen Buitengewoon is voor bezoekers van alle leeftijden, voor kunstliefhebbers én voor
mensen die (nog) niet van kunst houden.
Door Tett van der Woerd, PR Stichting KunstGein

Goed nieuws voor de wijk! In maart
van dit jaar zijn de handtekeningen
voor de bouw van Gezondheidshuis Zuilenstein gezet. Nu kan de
architect aan het definitieve ontwerp beginnen dat wordt voorgelegd aan de gemeente Nieuwegein
voor de nodige vergunningen. Naar
verwachting start de bouw van het
Gezondheidshuis dit najaar, de
opening kunnen we dan hopelijk
in het voorjaar van 2022 vieren.
In het Gezondheidshuis gaat MOvactor met het Eerstelijns Medisch
Centrum (huisartsen van Jutphaas
en Mondriaanlaan, het Paramedisch
Centrum Nieuwegein, Apotheek
Nieuwegein, Diëtheek en alle andere

disciplines van het gezondheidscentrum Mondriaanlaan) nauw samenwerken. Het wordt een plek waar
welzijn en zorg elkaar versterken.
Waar ruimte is voor een kop koffie,
een praatje, een ontmoeting naast
de aandacht van welzijn en medische
zorg. Het nieuwe Gezondheidshuis
wordt gebouwd op het braakliggende terrein waar vroeger Verzorgingshuis Zuilenstein stond.
De voorbereiding kostte jaren van
overleg en wordt mede dankzij de inzet van veel mensen van de gemeente Nieuwegein, MOvactor en het
EMC Nieuwegein nu toch realiteit.
Door Joke Kanis
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Storm sloopt oude populier
Op 9 februari raasde storm Ciara over ons land. Op veel plekken richtte zij chaos en schade aan, ook in Nieuwegein.
In de Verdistraat, achter de flat op de
plek waar eens de Rabobank stond,
was een forse tak van de oude populier niet bestand tegen Ciara’s
geweld. De tak scheurde af en liet
een verwoestend spoor na op de
stam van de boom. De gealarmeerde
brandweer zaagde de loshangende
tak weg. Om gevaarlijke situaties
op de openbare weg te voorkomen,
haalden ze nog een paar stukken
van de boom weg. Al snel bleek dat
de populier niet meer te redden was,
dus werd besloten om de boom helemaal weg te halen.
Zo kwam heel plotseling en onverwacht een einde aan deze oude populier waarvan de leeftijd wordt

geschat op 80 à 90 jaar. Ooit is hij
geplant en stond hij jarenlang op het
erf van een boerderij aan de Nedereindseweg. Toen deze boerderij, net
als zoveel andere, moest verdwijnen
voor geplande woningbouw, bleef
de populier standvastig op zijn plek
staan. Wat zou hij veel te vertellen
hebben gehad als hij had kunnen
praten. Eerst stond hij met zijn wortels in de boerengrond, later werd hij
opgenomen in een landschap waarin
zand, stenen en modder de boventoon voerden. Deze boom stond aan
de wieg van onze wijk Zuilenstein.
Hij maakte behalve de oorlog in zijn
eerste jaren, de aanleg van straten
en wegen om zich heen mee. Huizen werden gebouwd, zorgcentrum
Zuilenstein verrees en niet te vergeten de Rabobank opende er een
filiaal. De populier zag het allemaal
gebeuren. Hij hoorde bij de omge-

ving, onopvallend maar altijd aanwezig. De gemeente gaf hem een paar
jaar geleden een opfriskuur en nog
niet zo lang geleden is er een soort
veiligheidstest uitgevoerd. Hij werd
als gezond en stevig bestempeld.
Helaas had Ciara geen respect voor
de oude boom. Op die gedenkwaardige stormachtige zondag in februari sloeg zij toe met een windvlaag
waartegen de populier niet bestand
bleek.
Van populierenhout worden onder
meer klompen gemaakt. Misschien is
het een idee om ze een vrolijk kleurtje te geven met het opschrift Zuilenstein. Zo blijft de herinnering aan
onze populier tenminste levend.
Door Cora de Bruijne

Hovenier van de gemeente toont de omvang en de schade van de boom.

Hulde aan de
opruimers van
zwerfvuil!

Groenwerkzaamheden componistenbuurt
Het groen tussen de Vivaldisingel
en Mahlersingel en aan het water langs de Sweelincklaan wordt
vernieuwd. In maart/april worden
vrijwel alle struiken en een paar
bomen in de groenstrook weggehaald. Daarvoor in de plaats komt
eind dit jaar beplanting met veel
bloemen waar vogels en insecten
op af komen, ook worden een paar
bomen geplant. De groenstrook
blijft dus dit voorjaar braak liggen.
De werkzaamheden worden in twee
fasen uitgevoerd, ongeveer eens
in de zes weken komt een onderhoudsploeg langs om het onkruid en
de wortels van de uitlopers van de
vleugelnoot weg te halen. De aannemer, BTL Realisatie BV, is begin
maart gestart met de werkzaamheden. De eerste fase duurt ongeveer
zeven weken. Tussen april en oktober

wordt ook de beschoeiing langs het
water vervangen door Aannemersbedrijf Straver & Zn. Zij voeren de
werkzaamheden uit vanaf het water.
Pleintje Palestrinastraat
Tegelijkertijd krijgt het pleintje aan
de Palestrinastraat een onderhoudsbeurt. De knotwilg wordt gekapt en
waar het kan worden wortels weggehaald. Het pleintje wordt opnieuw
bestraat met bestaande materialen
en de betonpoefen krijgen een andere plek.
Vragen?
Neem voor meer informatie contact
op met projecteider Karlijn van der
Laan per mail k.vanderlaan@nieuwegein.nl of via tel. 030-6071480
(maandag t/m donderdag).
Door Joke Kanis

Zicht op de Vivaldisingel (links van het bruggetje) en rechts nog een klein stukje van de de
Mahlersingel, gezien vanaf de Sweelincklaan.

Het Wijkplatform vergadert
Kom langs bij het Wijkplatform!
Het Wijkplatform bestaat uit bewoners
uit de wijken Zuilenstein, Huis de Geer
en Blokhoeve en werkt samen met alle
bewoners voor een prettige woonomgeving. We geven de gelegenheid aan
bewoners om elkaar te ontmoeten in
De Groote Hond en deel te nemen aan
activiteiten. De Groote Hond vind je aan
de Diepenbrocklaan 145, gelegen aan
het park Kokkebogaard! Wij overleggen
regelmatig met de wijkwethouder, wijkagenten en wijkcoördinator.

Je bent welkom
Heb jij een goed idee om het mooier en

Een tijdje geleden liep ik te wandelen
met mijn kleindochter toen ik een
mevrouw op de Diepenbrocklaan
zwerfvuil van de straat en langs de
slootkant zag opruimen. Ik was verbaasd en sprak haar aan. Ze wilde
niet geïnterviewd worden voor de
Wijkkrant maar ze vond het goed
als ik hier zelf wat over wilde schrijven. Zij vertelde me dat een groepje
buurtbewoners wekelijks de straat
opgaat om alle rommel, van afval van
de McDonalds tot de plastic bakjes
van de Plus, op te ruimen. Zij vinden
die rommel zo vervelend dat zij met
elkaar besloten er wat aan te doen.
Ik vind het een fantastisch initiatief
en met dit artikeltje geef ik een groot
compliment aan deze groep anonieme buurtbewoners. Wat zou het fijn
zijn als niemand meer afval op straat
gooit!
Door Ineke Stekelenburg

veiliger te maken in de buurt? Of wil je
graag meedenken over verbeteringen?
Los je graag knelpunten op? Wil je als
vrijwilliger meewerken in De Groote
Hond? Kom langs op onze vergaderingen
of stuur een mail naar:
secetaris@wijzijnelkaarsburen.nl.

Vergaderdata- en tijden voor 2020
26 mei, 7 juli, 15 september, 27 oktober
en 8 december. We beginnen steeds om
20.00 uur.
Kijk voor de laatste informatie over de
locatie op: wijzijnelkaarsburen.nl.

Nieuws over de nieuwbouw naast
A Cappella in de volgende wijkkrant.

Nieuwegein Schoon! Met dank aan de mensen die op eigen initiatief zwerfafval opruimen.

Advertentie(s)

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

Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20
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Van de Wijkagenten

Wijkplatform wil
Groengroep
oprichten

Wijk Mini’s
Welkom in DE HERBERG
Rigolettoplantsoen 11
Elke maandagmorgen
10.00 u. – 12.00 u.

Op de december-vergadering van
het Wijkplatform was Theo Kleijer
te gast. Theo is hovenier van beroep
en lid van Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard.

Behulpzaam of
babbeltruc
Kijk uit voor mensen die met een
smoesje binnen willen komen!
Helaas zijn het vaak ouderen die
slachtoffer worden van babbeltrucs
en de wijkagenten maken zich daar
zorgen over. Oplichters en dieven
proberen je van alles op de mouw
te spelden met maar één doel: bij
je binnenkomen en iets van je stelen. Misschien voel je dat er iets niet
klopt, maar vind je het onbeleefd om
zo iemand niet te woord te staan of
binnen te laten. Toch … laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig je dit
ook vindt.
Je herkent ze niet
Oplichters zijn er in alle soorten en
maten. Ze zien er vriendelijk uit en
ze wekken je vertrouwen, het is een
man of een vrouw, jong of oud. Kortom: ze zien er niet uit als een oplichter, je ziet het niet aan de buitenkant.
Hoe pakken ze het aan? Ze bellen bij
je aan en stellen zich voor als medewerker van de thuiszorg of van het
energiebedrijf, of als nieuwe buur. Ze
vragen je om hulp, ze willen bijvoorbeeld geld voor benzine of een taxi.

Als je twijfelt,
bel dan de
politie op 112

• Zorg dat je de deur op een kier kunt
zetten met een kierstandhouder.
Of laat een deurspion in je deur
maken, dan kun je altijd zien wie
er voor de deur staat zonder je
deur open te doen.
• Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de
gemeente, een bedrijf of instelling
te zijn. Heeft iemand geen legiti-		
matiebewijs bij zich? Maak dan een
nieuwe afspraak. Vertrouw je het
niet? Bel dan 112.
• Laat nooit zomaar mensen je huis
binnenkomen. Om aan buit te komen maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in
paniek. Blijf altijd rustig en probeer
met praten de man of vrouw weer
naar buiten te krijgen. Kijk goed
naar de man of vrouw en probeer
te onthouden hoe hij of zij er uit
ziet. Zijn ze weer buiten? Kijk dan
door het raam waar ze heen lopen.
Bel direct 112 en vertel je verhaal.
• Loop nooit met iemand mee naar
buiten want vaak komen ze met
z’n tweeën. De ene persoon maakt
een praatje met je, terwijl de ander
je huis binnensluipt om je spullen
te stelen.
• Doe je achterdeur op slot als je alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur je huis binnen om je spullen te stelen.
Door Gert van Jaarsveld en Marleen van Velzen

Theo is oprichter van de Groengroep
in Nieuwegein Zuid die vier keer per
jaar door de wijken wandelt. Wat
voor bomen en struiken staan er in
de wijk en hoe is het met het groenonderhoud gesteld dat de gemeente
laat uitvoeren? Welke normen hanteert de gemeente bij het snoeien en
maaien van het openbaar groen?
Op deze vragen probeert de Groengroep een antwoord te krijgen met
die wandelingen. Daar wordt een
compleet verslag van gemaakt waarna melding bij de gemeente gedaan
kan worden.

Een luisterend oor, een goed gesprek.
Met gratis thee of koffie
een ‘warme’ plek.

Marion Vegter
vormgeving en sieraden

Colofon

www.jackofalltrades.nl
instagram: marion_vegter

Hoor en voel het geluid
van KLANKSCHALEN
Klankreizen in kleine groep
Klankmassages

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.

Nieuwsgierig geworden?
www.klank-beeld.nl

(Tijdelijke) boekenruildoos bij
Peppelhoeve 7, kant van het
speeltuintje, Blokhoeve.
Geef, neem of ruil

Groene vingers of hovenierskwaliteiten?
Ons Wijkplatform wil ook graag een
Groengroep oprichten en organiseert samen met Theo op zaterdag
2 mei een groenschouw. Theo vertelt
tijdens de wandeling over het groen
wat we tegenkomen. De wens is
dat we dit daarna zelf op meerdere
plaatsen in de wijk organiseren.
Dus nu zoeken we buurtbewoners die
zoals Theo groene vingers hebben of
misschien zelfs een hoveniers-achtergrond en die willen helpen bij de
opzet van onze Groengroep. Lijkt het
jou wat? Meld je dan aan bij secretaris@wijzijnelkaarsburen.nl.
Verzamelen op 2 mei om 13.00 uur
bij De Groote Hond, Diepenbrocklaan 145.
Door Joke Kanis

Maar het kan ook gebeuren dat ze je
iets willen aanbieden zoals een bosje
bloemen. Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom
klinken ze ook vaak geloofwaardig.
Maar laat je niet voor de gek houden,
want ze willen maar één ding en dat
is bij je binnenkomen. Als ze eenmaal
in je huis zijn, leidt de dader (soms
zijn het er meer) je af en wanneer hij
of zij weer weg is, ontdek je dat je
bankpas, geld of sieraden verdwenen
zijn.

een boek!

De Eetkamer van Joke is een
huiskamerrestaurant in Zuilenstein. Je kunt er op afspraak heerlijk eten. Meer weten? Stuur een
mail naar jokekanis@planet.nl

Kom eens een kijkje nemen op:
wijzijnelkaarsburen.nl

In onze wijken zijn veel initiatieven die wat meer aandacht
verdienen. ZZP-ers en particulieren die in onze wijken wonen of
werken kunnen in deze kolom
een advertentie plaatsen.
De redactie ziet uit naar jouw eerste
mini-advertentie. Vanaf de volgende
keer staat jouw oproep of aanbieding er ook in, ja toch?
Bedenk er snel een en mail aan:
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
Kleine (en niet onbelangrijke) lettertjes: Maximaal
vijf regeltjes mogen gratis geplaatst. Meer zal niet
gaan. De redactie kort eventueel, naar eigen inzicht,
te lange advertenties een beetje in. Herplaatsing
doet de redactie niet uit zichzelf. Je moet dus jouw
advertentie voor iedere krant opnieuw opgeven.

Wij lezen graag van jou
Wil jij iets schrijven voor de Wijkkrant of heb je een idee voor een rubriek? Wil je adverteren? Neem contact op met de redactie.
Oplage van 4.000 exemplaren.
De volgende Wijkkrant verschijnt
in juli 2020.
Lever je tekst of andere bijdrage in
vóór 1 mei 2020.
Redactie: Frits van Ginkel | Peer van
Halderen | Joke Kanis | Ineke
Stekelenburg.
Advertentiebeheer: Henk Vink.
Vormgeving: Jack of all Trades,
Marion Vegter.
Contact:
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
of telefonisch: 06 175 64 000.
Postadres: Redactie Wijkkrant,
Diepenbrocklaan 145,
3438 XZ Nieuwegein

Als er meer adverteerders zijn dan ruimte dan gaan
eerstelingen voor herhalingen. Rangschikking ge-

Wat kun je het beste doen?
• Kijk voor je opendoet eerst wie er
bij je voor de deur staat. Ken je die
persoon niet en vertrouw je het
niet? Vraag dan eerst wie het is en
wat hij of zij komt doen. Vertrouw
je het nog niet? Bel dan 112.

beurt volgens url-op-alfabet. De redactie behoudt
zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen
advertenties niet te plaatsen.

Advertentie(s)

We zien je graag in onze beautyshop!
Je bent, zonder afspraak, van harte welkom voor de meest
uiteenlopende beautyproducten.
Van huidverzorgings- en huidverbeteringsproducten tot lichaamsverzorging,
parfums, hand- en voetproducten tot (camouflerende) make-up, wij hebben het
in huis. Lekker voor jezelf of om cadeau te doen.
Onze huidexperts adviseren je met alle plezier!

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09:00 - 17:30
09:00 - 21:00
09:00 - 21:00
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
09:00 - 15:00

Symfonielaan 28-30
3438 EV Nieuwegein
Telefoon 030 603 8013
www.beauty-inn.nl
office@beauty-inn.nl

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.

