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Warm onthaal nieuwe bewoners De Cimbaalsingel
De buurt was bij het bekend worden van de nieuwbouwplannen van
Reinaerde voor De Cimbaalsingel niet meteen enthousiast. Maar
toen het nieuwe gebouw af was en de bewoners er in november
2020 kwamen wonen, kregen zij een warm onthaal uit de buurt.

Ted Redering.

Veel buurtbewoners bezorgden
kerstkaarten, alle bewoners
kregen een plantje in een vrolijk
gekleurd potje van de kerk en
er werden snoeppotten afgeleverd voor de gemeenschappelijke woonkamers en de dagbestedingsruimten. Bewoners en
medewerkers zijn dankbaar dat
zij zo hartelijk welkom zijn geheten! Heel jammer dat de feestelijke opening door corona niet
door kon gaan want de nieuwe
Cimbaalsingelbewoners hadden zich daarmee graag aan de
andere buurtbewoners willen
presenteren. “Maar”, verzekert
Christy, locatiemanager bij Reinaerde, “dat gaat zeker dit jaar
nog gebeuren als corona het
toelaat!”

Wie zijn die bewoners?

In de Cimbaalsingel verblijven
40 oudere bewoners met een
lichte tot matige verstandelijke beperking. Iedere bewoner
heeft een eigen ruime studio
met toilet, badkamer en een
keukentje, zelf ingericht. Daarover lees je verderop in dit artikel meer. Ik praat met Tina
Peeters en Ted Redering, twee
oudere bewoners die het zo te
zien goed naar hun zin hebben.
Tina straalt als ik haar een comEen boorinstallatie in werking

pliment maak over haar fleurige
kleding en Ted is denk ik meer
de goedlachse gangmaker. Als
het gesprek wat op gang is gekomen, vertelt Tina over haar
bewogen jeugd, de huishoudschool en dat zij inmiddels ook
oma van een kleindochter is. Zij
voelt zich een kunstenaar en tekent en verft heel graag tijdens
de dagbesteding. Dat zie ik
ook aan haar kamerinrichting:
erg kleurrijk en met de nodige eigen schilderijen. Ted vertelt enthousiast dat hij vooral
groenwerkzaamheden uitvoert
bij de Weiderij, een dagbestedingscentrum in IJsselstein, en
hij borduurt graag. Maar als ik
in zijn studio mag kijken zie ik
een bureau met een computer
staan. Op mijn vraag wat hij
allemaal op de computer doet,
antwoordt Ted: “Ik schrijf boeken over”. Dat geeft hem veel
voldoening en heeft als voordeel dat je het boek dan ook
meteen gelezen hebt. Tussendoor plaagt hij Tina een beetje.
Dat kan zij goed hebben, zij zijn
ook elkaars overburen.
Helaas heeft Tina dit artikel zelf
niet meer kunnen lezen, zij is op
28 maart overleden. In overleg
met haar nabestaanden werd
dit artikel toch geplaatst.

Een hele klus

Ook spreek ik met Hayet Belahmar. Zij woont hier niet maar
bezoekt drie dagen in de week
de facilitaire dagbesteding. Zij
is met haar 32 jaren nog een
jonkie dat jammer genoeg door
toenemende reuma niet meer
in staat was om zich staande te
houden in het reguliere arbeidsproces. Zij woont op een andere
locatie van Reinaerde en las in
een flyer dat de Cimbaalsingel
ook dagbesteding voor niet-bewoners aanbiedt. Dàt sprak
Hayet wel aan. Enthousiast vertelt ze wat haar werkzaamheden bij de facilitaire groep zijn
en laat mij haar werkomgeving
zien. In de bedrijfskeuken verzorgt zij samen met haar collega’s de voorbereiding van de
warme avondmaaltijd en dat is
nog een hele klus. Iedere week
mogen, per woonkamer, de bewoners hun menulijst opstellen. “En dat ziet er zeker niet allemaal hetzelfde uit” verzekert
zij mij. “Dan wordt alles wat nodig is besteld en zo krijgen alle
bewoners iedere dag weer een
verse maaltijd. Het is veel handwerk, zoals aardappels schillen
en gehaktballen draaien”. Verder worden ook nog de handen theedoeken zelf gewassen
en zoals op de foto te zien is,
opgevouwen en weer opgeruimd. Hayet heeft als hobby
mandala’s maken. Verder kijkt
ze graag televisie en gaat ze
met haar begeleidster naar de
stad om bijvoorbeeld nieuwe
schoenen te kopen. Door haar
beperking is sporten vervangen door fysiotherapie. Helaas
moet zij snel haar jas aantrekken want de taxi staat alweer
voor de deur om haar naar huis
te brengen.

Tina Peeters.

ningen, waarin iedere bewoner
zich thuisvoelt. Reinaerde moedigt cliënten aan ‘het beste uit
zichzelf te halen en hun rol in
de samenleving te versterken’.
Zo zijn bijvoorbeeld stylistes
met de bewoners aan het werk
geweest om de uitstraling van
kamers en gemeenschappelijke
ruimtes voor hen aansprekend
en prettig te maken. En als ik
Tina en Ted hoor praten over
hun kamer en hen zie glunderen als zij mij meenemen naar
hun domein, dan is dat heel
goed geslaagd.

Vrijwilliger worden?

Wellicht ben jij na het lezen van
dit artikel enthousiast geworden om in deze maatschappelijk dynamische leefgemeenschap vrijwilligerswerk te doen.
Met bewoners wandelen als je
bijvoorbeeld je hond uitlaat, samen koffiedrinken, een spelletje
of een boodschap doen, maar
ook bij een breiclubje helpen.
Vanwege coronamaatregelen
kan dat nu helaas alleen door
het maken van een afspraak
vooraf, mail hiervoor naar
hvwelbergen@reinaerde.nl.
Door Frits van Ginkel

Het gebouw

Bij het ontwerp van de nieuwe Cimbaalsingel hebben veel
partijen een inbreng gehad. Familie van de nieuwe bewoners
en ook de buurtbewoners waren hierbij nauw betrokken. Dit
heeft geresulteerd in een modern gebouw met veel voorzie-

Hayet Belahmar.

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.
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HylColumn

Dennis
Op 6 februari viel in Nederland
een ouderwets dik pak sneeuw.
Het KNMI gaf acuut code rood
af, want dat het in de winter
winterweer kan worden, dat
zijn we immers niet meer gewend. Zaken ernstiger voorstellen dan ze feitelijk zijn, lijkt verworden tot een nieuwe vorm
van beleid, zoals we ook steeds
vaker als kleuters worden aangesproken. Geen wonder als je
mensen via grootschalige hersenspoeling en bangmakerij
afleert zelfstandig na te denken
en risico’s afwegen een kunst
op zich wordt. Aangezien er
nog steeds mensen zijn die een
weeralarm doodleuk in de wind
slaan, bedacht ons weerinstituut in 2019 dat stormen voortaan een naam moesten dragen.
Ze promoveerden daarmee tot
verkapte orkanen. Ciara hield
redelijk goed huis, maar Dennis
gaf vervolgens niet thuis.
Onlangs werd mijn buurman
mijn collega bij PostNL. Net als
ik laat hij zijn hoofd niet op hol
brengen door als horrorscenario’s gepresenteerde kleurcodes. Sterker nog, sinds mensen
zich (vrijwillig?) op laten sluiten
en de postbezorging als ‘cruciaal’ is bestempeld, houdt geen
onheilstijding ons nog binnen.
Overigens is het niet ondenkbaar dat mijn buurman alweer
gevlogen is en elders als een
wervelwind tekeergaat, ongetwijfeld uit op revanche. Je mag
één keer raden hoe hij heet.
Door Hylco J. Tamminga
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Omwonenden boos en teleurgesteld

Geen schoonheidsprijs voor
participatieproces plaatsing warmtebuffer
de Molenkruier, dan staat er wel
in dat de locatie vaststaat en
dat bewoners alleen nog over
de aankleding kunnen meepraten. Dat is kennelijk de meeste
belanghebbende lezers niet opgevallen. Maar of dat wat had
uitgemaakt? Ik vermoed van
niet.

Terecht boos en teleurgesteld?

Schetsontwerp warmtebuffer (bron: Eneco).

Waar gaat het over?

Eneco heeft bij de gemeente
een verzoek ingediend voor
de bouw van een warmtebuffer op 30 meter afstand van
hun Warmte Overslag Station
(WOS) op de hoek van de A.C.
Verhoefweg en Symfonielaan.
Een gebouw van maar liefst 18
meter hoog en 18 meter doorsnee. Bewoners die daar in de
buurt wonen zijn er helemaal
niet blij mee. Dat warmteopslag voor opvang van pieken
in het warmwaterverbruik nodig is, staat niet ter discussie.
“Maar waarom in onze achtertuin?” vragen deze bewoners

Het Wijkplatform anno 2021
Het
Wijkplatform
Zuilenstein,
Huis de Geer, Blokhoeve is een
stichting die bestaat uit wijkbewoners en vertegenwoordigers
van gemeente, politie en woningbouwvereniging. De leden van
het Wijkplatform praten maandelijks met elkaar over veiligheid
en het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Tenminste, dat was zo voordat in maart 2020 corona uitbrak
en allerlei maatregelen van kracht
werden. De vergaderingen konden niet meer doorgaan en sinds
die tijd is het Wijkplatform niet
meer bij elkaar geweest.

Meedenken en -praten

Het Wijkplatform bestaat al bijna
20 jaar en functioneert al die tijd
op dezelfde manier. Maar past die
manier nog wel bij deze tijd? Wij
zoeken wijkbewoners die willen
meedenken en -praten over een
mogelijke nieuwe vorm. Wat moet
het Wijkplatform volgens jou doen
en zijn? Hoe zou jij het Wijkplatform samenstellen en hoe zou jij
willen dat het Wijkplatform contact met de buurtbewoners heeft
en hoe vaak en waarom? Denk en
praat je mee? Stuur je reactie uiterlijk 16 mei naar redactie@wijzijnelkaarsburen.nl.
Door bestuur Wijkplatform

zich af. Waarom niet ergens bij
de McDonald’s? Of bij de Stegcentrale in Utrecht, want daar
komt het warme water voor
onze stadsverwarming ook
vandaan. Het is bovendien nog
maar de vraag of onze stadsverwarming zo gaat groeien
dat de pieken niet meer via de
aanvoerbuis opgevangen kunnen worden. Je leest namelijk
steeds vaker dat het onbetaalbaar is om alle woningen van
het aardgas af te halen. En ook
dat straks groene waterstof
onze woningen via de huidige
aardgasleidingen van energie
kan voorzien. Waarom nu zo’n
haast terwijl het nog vele jaren
duurt voordat deze warmtebuffer nodig kan zijn?

Het participatieproces

Op de website van Eneco is
veel informatie te vinden over
de warmtebuffer. Daar staat
onder meer bij ‘Nut en Offer’
dat Eneco al in 2018 met de
gemeente in gesprek was over
een warmtebuffer en dat dit in
2019 is voortgezet. Toén was al
bekend dat op dezelfde locatie
ook een aardwarmteproject in
beeld was en dat dit niet kon
samengaan. In de Molenkruier
van 16 september 2020 wordt
het programma van de Nieuwegeinse Warmteweken bekend
gemaakt. En als je goed leest,
blijkt dat er maar één locatie
haalbaar is en je raadt het al:
dat is bij het WOS. Helaas stond
er geen plaatje bij hoe die buffer er zou gaan uitzien. Pas in de
Advertentie(s)

Molenkruier van 25 november
wordt goed zichtbaar hoe groot
en hoog die buffer is. De inwoners van Nieuwegein mogen
daarna nog wel meepraten over
de aankleding van het terrein
en het gebouw. Maar de plek
staat vast, namelijk dichtbij het
WOS.

Bewonersparticipatie?

Het antwoord is nee, want ook
de keuze van de locatie hoort
onderdeel van bewonersparticipatie te zijn. Is deze stelling ergens op gebaseerd? Zeker wel!
Het gemeentebestuur heeft op
26 mei 2020 een advies ontvangen van ICO Aardwarmte (een
onafhankelijk adviesorgaan). In
dat advies is ook gekeken naar
de conceptstudie ‘Verkennend
perspectief warmtebuffer voor
verduurzaming warmtenet’. In
dit advies staat letterlijk: Opvallend is dat de warmtebuffer als onontkoombaar gepresenteerd wordt. Ook staat er:
dat het rapport op betrekkelijk
dwingende wijze beargumenteert dat alleen de locatie op
de Symfonielaan in Nieuwegein
voldoet aan alle voorwaarden
om deze warmtebuffer te realiseren. En de bepalende voorwaarde dat de buffer binnen
een straal van 30 meter van het
WOS gebouwd wordt. Het lijkt
op voorhand een uitgemaakte zaak terwijl participatie van
burgers voorzien wordt in Q3
(derde kwartaal) 2020.
Als je de artikelen over de warmtebuffer nog eens terugleest in

Het antwoord is ja. Omwonenden zijn terecht boos omdat zij
niet vanaf het begin bij de keuze van de locatie voor de buffer zijn betrokken. Wethouder
Marieke Schouten vraagt een
advies en handelt er vervolgens
niet naar! Er is ook boosheid
over de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Er
zouden volgens de gemeente
1.000 folders over de plaatsing
en de plannen voor de warmtebuffer verspreid zijn, maar het
is wel vreemd dat de bewoners
van het betreffende gebied die
folder niet hebben ontvangen.
De gemeente zoekt dit verder
uit. De actiegroep Buffer Uit
Zicht (BUZ) heeft in februari
een petitie gehouden onder de
omwonenden van de wijken
Zuilenstein en Batau-noord.
Van de 400 uitgedeelde petities zijn 320 petities opgehaald
met een score van 75% tegen de
plaatsing van de buffer op de
locatie bij het WOS. Omwonenden zijn terecht teleurgesteld
omdat de gemeenteraad met
22 stemmen voor en 9 stemmen tegen instemde met het
plaatsen van een warmtebuffer. Een aantal deskundigen (TU
Delft en Eneco) zegt trouwens
dat die afstand zo dichtbij het
WOS ook wel 100 à 200 meter
kan zijn. Er is nog een kans dat
de buffer een stuk verderop
wordt geplaatst omdat de gemeenteraad in een motie aan
B&W heeft gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken. Actiegroep BUZ gaat in ieder geval
in beroep tegen het besluit van
de gemeenteraad. Afgezien van
dit alles gaan de ontwikkelingen op energetisch gebied zo
hard dat deze buffer op termijn
misschien helemaal niet nodig
blijkt te zijn.
Door Frits van Ginkel en Joke Kanis
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Kinderen moesten altijd meewerken op de boerderij
Dit jaar bestaat Nieuwegein 50 jaar. En hoewel onze drie wijken pas veel later zijn gebouwd, is er
veel te vertellen over het oude gedeelte van onze stad, Jutphaas. Redacteur Peer van Halderen interviewde Theo van Miltenburg die in 1953 geboren werd en opgroeide op Nedereindseweg 151.

naam Herenstraat. De Wilhelminastraat werd Stormerdijkstraat en de Julianastraat werd
de Ten Baanstraat.”

in het katholieke geloof en op
zondag werd niet gewerkt, behalve dan de noodzakelijke dingen.” Omdat Theo geen boer
wilde worden ging hij naar de
LTS (Lagere Technische School)
in IJsselstein, op de fiets. Je kon
destijds kiezen uit twee richtingen: meubelmaker of machinebankwerker. De laatste, techniek, had zijn voorkeur. “Na de
LTS ben ik aan het werk gegaan
en heb ik tien jaar lang allerlei
avondcursussen gedaan voor
elektrotechnisch installateur.
Zo kon ik een stapje hogerop
komen, want de LTS was alleen
een basisopleiding waar je niet
veel mee kon. De laatste 28 jaar
heb ik bij hetzelfde bedrijf gewerkt, waarvan de laatste 14
jaar als werkvoorbereider/calculator”, aldus Theo.

Strak in het geloof

Saamhorigheid

Het huis van de Familie van Miltenburg aan de Nedereindseweg 151 anno 1950.

Theo woont nog steeds in hetzelfde huis waar hij vroeger
met zijn ouders, twee zussen
en een broer woonde. Theo
heeft Nieuwegein zien groeien
en vertelt over hoe het in zijn
jeugd was. “Ons huis was vroeger de bedrijfswoning van de
boerderij op nummer 155, de ouderlijke boerderij van mijn opa
van vaderskant. Mijn moeder
kwam uit Zevenhuizen, mijn
vader kwam uit deze omgeving
uit een gezin van 12 kinderen.
Mijn vader zette samen met
een broer de boerderij voort
en hun land liep van de Nedereindseweg tot aan de Randijk
(Doorslag). Aan de overkant van
de Nedereindseweg waar nu
park Kokkebogaard en Zuilenstein liggen, waren weilanden
en boomgaarden tot aan de
Galecopperdijk. Aan die kant
van de weg stonden een paar
boerderijen, het bruggetje hier
tegenover herinnert daar nog
aan.”

Mantelzorger

Hij vertelt verder: “Onze boerderij werd als één van de eerste
in 1966 onteigend, mijn vader
en mijn oom werden uitgekocht
om de bouw van Nieuwegein
mogelijk te maken. Zolang er
niet gebouwd werd, mocht er
nog gebruik gemaakt worden
van het land, en dat stuk werd
steeds kleiner. Gelukkig was bij
het uitkopen bepaald dat niet
alleen het huis behouden werd,

maar bleef ook een stuk grond
in eigendom. Daardoor hebben
we nu een grote tuin voor en
achter ons huis. Voor mijn vader was het boeren wel genoeg
geweest, mijn oom vertrok naar
Zegveld om daar zijn bedrijf
voort te zetten. Mijn zus en ik
bleven thuis wonen als mantelzorger voor onze ouders. Nadat
mijn vader in februari 1996 was
overleden, verhuisde mijn moeder in oktober 1996 naar een
aanleunwoning in de buurt. Ik
had in 1985 het huis overgenomen, dat was ook de wens van
mijn vader. Ik heb het daarna
verbouwd tot wat het nu is en
ik woon er sinds mei 1998 met
mijn vrouw.”

Hij vertelt verder: “Bij ons in
het gezin wilde niemand boer
worden, want dat betekende
zeven dagen per week hard en
veel werken, en wij kinderen
moesten altijd meewerken. Vader en moeder zaten vrij strak

Ik vraag hem hoe de relatie met
de rest van de familie was. Hij
vertelt: “Die kwamen vroeger
wel op bezoek maar verder
was er geen bemoeienis met
en van de familie. Als kind heb
ik vaak gelogeerd bij familie in

Dorpstraat winkelstraat

Ik vraag Theo naar zijn schooltijd. Hij vertelt: “Ik ben hier ‘op
het dorp’ naar school gegaan.
De Lantaern was vroeger de
kleuterschool, en waar nu het
kantoor zit, naast de Lantaern,
was de lagere school. Die stonden allebei aan de Dorpstraat,
dat was toen de winkelstraat.
Daar zat een slijterij, bakker, frituur, slager, fourniturenwinkel,
relikwieënwinkel, hoefsmederij, de Vivo en nog veel meer.
Toen Nieuwegein werd samengevoegd uit Jutphaas en Vreeswijk moesten bij ons een paar
straatnamen veranderd worden. In Vreeswijk was namelijk
ook een Dorpstraat en daarom
kreeg onze Dorpstraat toen de

Theo van Miltenburg voor zijn huis aan de Nedereindseweg 151 anno nu.
Advertentie(s)

Huis verkopen?
Start met onze gratis
waardebepaling!
Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (Cityplaza)
3431 HH Nieuwegein

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

Nieuwerbrug (vlakbij Woerden)
en mijn neefjes kwamen ook
graag bij ons logeren. Het was
hier gezellig en we woonden in
een leuke buurt, er waren goede
contacten en er was onderlinge
hulp. Er was een grote saamhorigheid en een druk verenigingsleven, niet te vergelijken
met nu. In 1950 hadden mijn
ouders al telefoon. Als onze
buren moesten bellen, was het
heel gewoon dat ze dat bij ons
kwamen doen en dan legden
ze gewoon een paar centen
neer.” Op mijn vraag hoe hij
de veranderingen in zijn omgeving ervaart, antwoordt hij: “Ik
vind het jammer dat er zo veel
hoogbouw is gekomen, een heleboel mensen op een hoop en
veel auto’s er omheen. Die hoge
flats vind ik lelijk. Ze hadden
het lager moeten houden, zoals
die flats naast de PLUS. Met de
komst van nieuwe bewoners
die geen wortels hadden in
deze omgeving, stierf het verenigingsleven uit.”
Door Peer van Halderen
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Coronaproof carnaval De digitale juf van Vroonestein

Juf Els van Zwieten is al 44 jaar juf, waarvan acht jaar bij basisschool Vroonestein. Dit schooljaar geeft zij
les aan groep 3 en 4. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen en omdat ze tot de risicogroep behoort, is ervoor gekozen om thuis les te geven aan groep 4, terwijl de kinderen wel op school aanwezig zijn.

Colin en Stacy.

Basisschool Vroonestein was nog geen week open of er werd carnaval gevierd op vrijdag 12 februari. Carnavalsversiering door
de hele school, klassen vol met verklede en hossende kinderen.
Een leuke verrassing, temeer omdat het er door de lockdown
lange tijd naar uitzag dat carnaval niet gevierd kon worden.
Een coronaproof carnaval organiseren in korte tijd had echter
nogal wat voeten in de aarde.

Organiseren in rap tempo

Wilma Marijnissen, juf van
groep 1/2 en lid van de carnavalscommissie, vertelt hoe carnaval dit jaar georganiseerd
moest worden. “We moesten
het in de helft van de normale
tijd en op een andere manier
voorbereiden. Waar we anders
met ouders en de commissie
op school vergaderen, verliep
alles nu digitaal, online en via
WhatsApp. Het was alle zeilen bijzetten, want binnen een
week moest de school versierd
zijn en een programma klaarliggen. Omdat ouders en leerkrachten niet tegelijkertijd op
school mochten zijn, hebben
de ouders van de commissie de
school in het weekend versierd.
Natuurlijk kon de school er ook
voor kiezen om het feest niet
door te laten gaan, maar het
team en de commissie vonden
het belangrijk om het toch te
vieren. Juist in deze tijd is het
goed om leuke dingen met elkaar te doen.”

Promotiefilmpjes

Omdat er strikte regels gelden
vanuit de overheid en de stichting waar onze school onder
valt, moest het feest anders
georganiseerd worden dan in
afgelopen jaren. Wilma legt uit
dat er elk jaar twee kinderen
uit groep 8 gekroond worden

tot prins en prinses. Het brengt
een hele organisatie met zich
mee, want de prins en prinses
gaan op bezoek in iedere groep.
Ook dit moest nu anders. Omdat leerlingen in groep 8 steeds
meer digitale kennis en vaardigheden hebben lag het voor de
hand dat ze promotiefilmpjes
zouden maken en zich op deze
manier kandidaat zouden stellen voor prins en prinses. De
filmpjes werden in de klassen
bekeken waarna er werd gestemd.

Muisstille kinderen

Het klinkt raar, kinderen in de
klas en een juf die thuis is en
lesgeeft via haar computer.
Toch is dit prima te doen volgens juf Els omdat juf Tamara in
de klas aanwezig is om de rust
en orde te handhaven. “Doordat juf Tamara bekend is met de
groep, lukt het haar heel goed
om orde te houden. Bovendien
werken de kids goed mee en
zijn ze muisstil wanneer juf Els
online iets uitlegt via het digibord. Wanneer de kinderen
aan de slag gaan met het werk,
loopt normaliter de juf rond in

Door Chantal Linschoten, leerkracht

Noodoplossing werkt

Natuurlijk mist juf Els het fysiek
lesgeven aan de kinderen van
groep 4, maar ze wil absoluut
geen risico lopen. “Ik behoor tot
de kwetsbare groep en normaal
gesproken geef ik les aan twee
verschillende groepen. Als er
dan in een groep een positief

geteste leerling zit, zouden beide groepen in thuis-quarantaine moeten en daar wordt niemand vrolijk van,” aldus juf Els.
Dit is volgens haar een prima
oplossing, want de druk in het
onderwijs is enorm en invallers
zijn niet te vinden in deze tijd.
“Via deze noodoplossing en
met de fantastische hulp van
juf Tamara kunnen de kinderen
toch naar school. Nu maar hopen dat juf Els weer snel fysiek
voor de klas mag staan.”
Door Chantal Linschoten

Colofon

Geslaagde dag

Colin en Stacy kwamen als winnaars uit de bus en mochten
als prins en prinses de klassen
langs om te kijken welk kind
van elke groep het leukst verkleed was. Zij mochten vanwege de coronaregels niet de
klas in maar bleven bij de deur
staan. Het aangepaste carnaval
was wel minder uitgebreid dan
in voorgaande jaren; zo was
er dit jaar geen Vroonestein
got talent. Toch ziet juf Wilma
ook positieve punten. Omdat
de prins- en prinsesverkiezing
via filmpjes ging, konden leerkrachten zelf het tijdstip van
stemmen bepalen. Ondanks de
corona was het een geslaagde
dag en hebben de kinderen het
enorm naar hun zin gehad. Wilma hoopt wel dat er volgend
jaar weer gewoon als vanouds
carnaval gevierd kan worden.

de klas om de kinderen te begeleiden tijdens het werk. Nu gaat
dit natuurlijk iets anders. Vanuit huis heb ik direct toezicht op
hun werk omdat ze werken op
chromebooks. Het schriftelijke
werk kijken we samen na.”

Alle Wijkkranten zijn digitaal te
lezen op
www.wijzijnelkaarsburen.nl.
Oplage van 4.000 exemplaren

Schrijf ook mee!

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.

Redactie

Frits van Ginkel | Peer van Halderen | Joke Kanis.
Advertentiebeheer: Henk Vink.
Vormgeving: Jack of all Trades,
Marion Vegter.

Wil jij ook eens een stukje voor
de Wijkkrant maken? Je eigen
bericht en foto in deze krant?
Heb je nieuwtjes, ideeën, tips
of agendapunten uit je straat,
buurt of wijk? Stuur dan een
mail naar redactie@wijzijnelkaarsburen.nl.

Contact

Ben je niet zo’n schrijver en wil
je tips of advies over je bericht?
Overleg dan gerust even met
de redactie. De volgende Wijkkrant verschijnt half juli. Jouw
nieuws ook in die editie? Stuur
het dan uiterlijk 15 mei naar de
redactie.

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.

redactie@wijzijnelkaarsburen.
nl of telefonisch:
06 175 64 000.
Postadres:
Redactie Wijkkrant,
Diepenbrocklaan 145,
3438 XZ Nieuwegein.
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SPECIAL

Extra aandacht voor onze nieuwe adverteerders
Vanaf het begin hebben ondernemers in onze wijken ons financieel gesteund door een advertentie te plaatsen. We zijn
hen daarvoor dankbaar want mede daardoor kan de Wijkkrant
blijven bestaan! Onze advertentiebeheerder Henk Vink verdient zeker ook een pluim want hij heeft veel nieuwe adverteerders gevonden en daar zijn we natuurlijk superblij mee!

Aparte bijlage met interviews

Trouwe adverteerders

Met onze trouwe adverteerders vanaf het begin, tandarts G.A.
Youssef, PLUS Supermarkt en Dierenkliniek Hugen zijn we natuurlijk
ook nog steeds heel blij. Hen hebben we geïnterviewd in december
2017 en in het volgende nummer besteden we opnieuw extra aandacht aan hen.
Veel leesplezier!

Normaal gesproken plaatsen we een interview met een nieuwe
adverteerder als hij minimaal twee keer adverteert. Omdat we ineens zoveel nieuwe adverteerders hebben, besloot de redactie een
aparte bijlage met hun interviews te maken. Vanwege de coronamaatregelen zijn we niet op bezoek geweest voor een interview,
maar stuurden we hen allemaal dezelfde vragen. Alle adverteerders
stuurden de antwoorden terug en toch is ieder interview net weer
anders. Je leert onze nieuwe adverteerders hierdoor een beetje beter kennen.

Ik kom niet voor kwakende
kikkers en scharrelende egels
Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is John Zuurhout en
ik heb een eigen bedrijf op het
gebied van plaagdierenbestrijding onder de naam Accuraat
Plaagdierenbestrijding. Voordat
ik mijn eigen bedrijf ben begonnen, werkte ik bij de gemeente
Nieuwegein als plaagdieren-/
ongediertebestrijder. Veel inwoners van Nieuwegein heb
ik in de afgelopen 38 jaar geholpen met het oplossen van
allerlei plaagdierenproblemen.
Tien jaar geleden heb ik de stap
gezet om voor mijzelf te beginnen.
Wat is de meest bijzondere ervaring in jouw werk?
Het meest bijzonder vind ik
steeds weer hoe weinig besef
sommige mensen nog hebben
van de natuur om ons heen. We
krijgen ieder jaar bijvoorbeeld
weer meldingen binnen over
kwakende kikkers en scharrelende egels in de tuin die mensen uit hun slaap houden, en of
wij daar iets aan kunnen doen.
Maar er zijn ook mensen die
een voederhuisje voor vogels
hebben met volop voer en waar
behalve vogels natuurlijk ook
muizen op afkomen. En dat is
wat ze niet willen. Dus leggen
ze bestrijdingsmiddelen onder
het vogelhuisje en dan begrijpen ze niet dat ook vogels die
lokaaskorrels opeten en doodgaan. Als ik het dan uitleg kijken
ze mij heel verbaasd en zeggen:
“maar het zijn toch muizenkorrels…!”
Wat is de minst leuke ervaring
in jouw werk?
Wat ik nu ga vertellen is niet
zozeer een ervaring maar meer
iets dat ik regelmatig tegen-
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kom en waar ik me boos over
kan maken. Namelijk dat ik bij
bewoners kom die eerst een
bestrijdingsbedrijf via internet
hebben gevonden en op bezoek hebben gehad en daarna
bij de gemeente terecht zijn
gekomen. Vaak hebben die ‘internetbedrijven’ voor een paar
honderd euro even een paar
lokdoosjes geplaatst en zijn
weer vertrokken zonder het
muizenprobleem echt goed op
te lossen.
Waarom
adverteert
jouw
bedrijf in de Wijkkrant?
Omdat het belangrijk is om de
inwoners van Nieuwegein te
laten weten dat ze bij overlast
van plaagdieren terecht kunnen bij de gemeente. Meld de
overlast bij het Klantcontactcentrum (KCC) via telefoonnummer 14030. Daarna volgt
zo snel mogelijk een afspraak
voor advies of een bezoek ter
plaatse. Het advies, bezoek en
een eventuele bestrijding van
muizen of ratten is gratis, mits
je de adviezen opvolgt en maatregelen neemt. De bestrijding
van andere plaagdieren is niet
gratis. Als je in een huurwoning
woont, neemt de gemeente
contact op met de woningbouwvereniging. Ook bedrijven kunnen bij ons terecht, wij
kunnen inspectiecontracten afsluiten en maatregelen nemen
om overlast van plaagdieren te
voorkomen. Voor bedrijven in
Nieuwegein is alleen het geven
van advies en het bestrijden
van ratten gratis.
Heeft het adverteren je al
nieuwe klanten opgeleverd?
Wij adverteren ook in een andere Wijkkrant en veel inwoners

We doen ons best om ervoor te zorgen dat iedereen zich op z’n gemak
voelt.

Je gaat altijd voor 100% en
niets minder
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Bjorn Roeters, 33 jaar oud
en kliniekmanager bij PoliDirect
Nieuwegein. Samen met het
team ben ik verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen op onze
locatie met als uitgangspositie
kwaliteit en veiligheid van de
zorg. Ik ben als kliniekmanager
een manusje van alles en zorg
ervoor dat de juiste expertise
op de juiste plek ingezet wordt.
Soms betekent dit dat ik zelf de
handen uit de mouwen steek
om sneeuw te ruimen of een
monteur aanstuur voor storingen aan apparatuur, maar het
betekent ook dat ik een luisterend oor heb en steun bied aan
alle medewerkers.
Hoe lang bestaat het bedrijf?
PoliDirect is in 2012 gestart
met als doel een oplossing te
bieden voor de lange wachttijden in de zorg, vooral op het
gebied van maag-, darm- en leverziekten (MDL-ziekten). Niet
alleen wachttijden verkorten
geven het via mond-op-mond
reclame door aan elkaar.
Lees je de Wijkkrant zelf ook en
zo ja wat vind je ervan?
Zeker nu we in de krant adverteren, lezen we hem ook. Voor
de inwoners van de wijk is het
fijn als ze kunnen lezen over belangrijke zaken, en met de wetenswaardigheden van de wijk
of van heel Nieuwegein blijven
de mensen op de hoogte van
wat er zoal speelt.
Heb je tenslotte nog een tip
voor de lezers van de Wijkkrant?
Als je last hebt van plaagdieren
of ongedierte, meld het dan bij
de gemeente Nieuwegein.

maar ook vriendelijkheid naar
de patiënten toe vinden wij
heel belangrijk. Een darmonderzoek is al spannend genoeg,
dus we doen ons best om ervoor te zorgen dat iedereen
zich op z’n gemak voelt. En dat
gaat hartstikke goed! Inmiddels hebben we al tien klinieken in heel Nederland: Tilburg,
IJburg, Ravenstein, Alkmaar,
Goor, Eindhoven, Breda en sinds
kort ook in Nieuwegein. Na een
verbouwing van het pand is PoliDirect Nieuwegein gestart in
september 2020 met de eerste
maag- en darmonderzoeken.
Wij zijn ook een gecertificeerde onderzoekslocatie van het
Bevolkingsonderzoek darmkanker. Onze vestiging heeft een
MDL-poli en ook een poli interne geneeskunde waar je terecht
kunt voor de aanpak van overgewicht.
Wat is de meest bijzondere
ervaring in jouw werk?
Kortgeleden kregen we in
Nieuwegein van een patiënt
een ‘certificaat van klanttevredenheid’. De originaliteit en de
oprechte blijk van waardering
voor de geleverde zorg doet
onze medewerkers enorm veel.
Dit soort waarderingen blijven
je bij en motiveren ons om deze
positieve patiëntervaring voor
iedereen mogelijk te maken.
Welke ervaring zou je het liefst
willen vergeten?
Het is vervelend wanneer we
(om wat voor reden dan ook)
afspraken moeten afzeggen.
Wij doen altijd onze uiterste
best om dit te vermijden, maar
als het toch moet dan doet dit
pijn. Omdat je weet hoe lastig
het soms is voor een patiënt om
alles voor een afspraak te rege-

len zoals vervoer, kinderopvang
en afstemming op het werk.
Ik geef als voorbeeld wanneer
medewerkers door ziekte uitvallen, we schakelen dan stad
en land in om vervanging te regelen. En hoewel dat in deze bijzondere tijd tot nu toe altijd is
gelukt, kregen we het onlangs
een keer niet voor elkaar. Ik kan
je verzekeren dat dit zelfs leidde
tot een traan bij de personeelsplanners, je gaat altijd voor de
100% en niets minder.
Waarom adverteert jouw
bedrijf in de Wijkkrant?
PoliDirect vestigt zich op plekken met lange wachttijden
omdat de vraag naar bepaalde zorg het aanbod overstijgt,
maar veel mensen kennen onze
kliniek (nog) niet. We informeren alle huisartsen persoonlijk
en we vinden het belangrijk om
zichtbaar en makkelijk vindbaar
te worden voor mensen met
gezondheidsklachten, zodat we
hen kunnen helpen.
Heeft het adverteren je al
nieuwe klanten opgeleverd?
We zijn nog aan het groeien in
het zorglandschap. Elke vorm
van publiciteit levert bekendheid op zodat we steeds meer
mensen kunnen bereiken om
snelle en vriendelijke zorg te leveren. Zonder goede zorg zijn er
geen patiënten, zonder patiënten hebben we geen bestaansrecht.
Lees je de Wijkkrant zelf ook en
zo ja wat vind je ervan?
Persoonlijk ben ik niet bekend
met de wijkkrant omdat ik in
‘s-Hertogenbosch woon. Maar
het personeel van onze locatie
komt uit de directe omgeving
en zij kennen de Wijkkrant wel.
Heb je tenslotte nog een tip
voor de lezers van de Wijkkrant?
Kies altijd zelf voor de zorg die
bij jou past en deel je ervaring
met anderen.
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Tevreden klanten dankzij
Je kunt het
ervaring, hoge kwaliteit en nooit overeen eerlijke prijs
doen
Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is David van de Waal,
vanaf 1979 woon ik in Utrecht
en Nieuwegein. Sinds 1986
werk ik in de uitvaartbranche. Ik
ben begonnen in crematorium
Noorderveld en na 25 jaar bij
een grotere uitvaartorganisatie
werk ik nu als onafhankelijk uitvaartverzorger onder de naam
Uitvaartzorg VAN DAVID.
Hoe lang bestaat het bedrijf?
Begin 2019 ben ik gestart met
Uitvaartzorg VAN DAVID. Na jaren directeur/uitvaartverzorger
te zijn geweest, wilde ik weer
terug naar de basis van mijn
vak: uitvaarten verzorgen met
oog voor de menselijke maat.
Mijn bedrijf is kleinschalig en ik
ben direct benaderbaar, onafhankelijk en in het bezit van het
keurmerk Uitvaartzorg. Want ik
hecht eraan een onafhankelijk
advies te kunnen geven, met
kwaliteit en extra zekerheden
voor de nabestaanden en opdrachtgever van de uitvaart. Je
kunt het nooit overdoen, het
moet in één keer goed zijn!

Rik aan het werk voor Verhuisbedrijf Utrecht.

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Rik, ik ben 23 jaar en verkoopadviseur bij Verhuisbedrijf
Utrecht (VBU). Wij zijn een jong
en dynamisch bedrijf dat door
inzet van ervaring, expertise en
innovatie-ontwikkelingen de
hoogste kwaliteit kan leveren
tegen een eerlijke prijs. Wij werken met studenten en ervaren
verhuizers om zo te besparen op
grote kostenposten en de kwaliteit van onze dienstverlening te
waarborgen. Mijn functie is verkoopadviseur, ik help klanten
met de laatste voorbereidingen
van de verhuizing (telefonische
ondersteuning, inplannen van
de verhuizing). Daarnaast zorg
ik ervoor dat de planning van
de opdrachten klopt. Het werk
is erg afwisselend dus ik houd
ik me iedere dag met veel verschillende dingen bezig, en dat
vind ik juist zo leuk.
Hoe lang bestaat het bedrijf?
Het bedrijf bestaat inmiddels
tien jaar en ik werk er zelf al
ruim vijf jaar. Wij zitten sinds
vier jaar op de Demkaweg op
het oude Demkaterrein aan de
noordwestkant van Utrecht.
Wij hebben een leuk en jong
team van ongeveer 30 mensen,
zowel kantoorpersoneel als verhuizers.
Wat is de meest bijzondere
ervaring in je werk?
Dat was toen we zelf verhuisden naar ons nieuwe kantoor
waar we ook een grote opslag
bij hebben. Dit was een mooi
moment en sindsdien zijn we
hard gegroeid.

Wat is de minst leuke ervaring
in je werk?
Ik heb wel eens een moment
gehad dat het erg druk was en
de planning zat enorm vol. Er
was een verhuiswagen kapotgegaan en die stond langs de
snelweg. Maar we hadden nog
een middagklus en ik moest
toen helaas die klant teleurstellen. Dat had ik nog nooit hoeven doen en ik vond het heel
vervelend. Gelukkig hebben we
daar wel van geleerd, zoiets zal
nu niet snel meer gebeuren.
Waarom adverteert jouw
bedrijf in de Wijkkrant?
Wij adverteren in de Wijkkrant
omdat wij geven om onze wijk.
Wij zijn trots en blij dat wij in dit
blad mogen adverteren.

Wat is de meest bijzondere
ervaring in jouw werk?
Dat vind ik een lastige vraag.
Ieder afscheid is bijzonder omdat ieder mens uniek is. Toch
denk ik dat voor mij het meest
bijzondere is dat mensen je zoveel vertrouwen geven en je
zo dichtbij laten komen. Dat je
mee mag lopen in de dagen na
een overlijden, waarin alle emoties en gevoelens zo aan de oppervlakte liggen als mensen zo
kwetsbaar zijn. Dat vertrouwen
krijgen raakt mij iedere keer
weer.
Wat is de minst leuke ervaring
in jouw werk?
Als bij de uitvaart (bijna) niemand aanwezig is. Als je in het
leven zo eenzaam bent geworden dat er niemand of nog maar
één of twee personen zijn om
afscheid van je te nemen. Hieraan kan ik nog steeds niet wen-

We helpen ruim 10.000
klanten naar tevredenheid
per jaar
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Robbie Scholman, eigenaar van Scholman Servicebedrijf. Wij zijn een installatiebedrijf gespecialiseerd in
onderhoud, reparatie en installatie van alles op het gebied van
gas, verwarming, warm water
en ventilatie in de particuliere
sector. Bijvoorbeeld voor het
vervangen van je cv-ketel, het
onderhoud van de mechanische
ventilatie in je huis of het installeren van duurzame oplossingen. We werken met een hecht
team van ervaren installateurs
en persoonlijke aandacht voor
onze klanten staat bij ons voorop.
Hoe lang bestaat het bedrijf?
27 jaar geleden is mijn vader
het bedrijf begonnen, omdat hij
vond dat de service en kwaliteit
van het werk veel beter moest
kunnen dan hij gewend was bij
zijn toenmalige werkgever. Hij
startte als éénpitter lang voor
het begrip ZZP was uitgevonden. Al snel kwam er iemand

nen. En hopelijk wen ik er ook
nooit aan.
Waarom adverteert jouw
bedrijf in de Wijkkrant?
Mijn werk is mensenwerk. Mensen leven samen in wijken. Ze
delen met elkaar ervaringen
en maken samen een wijk leefbaar. Graag draag ik een steentje bij aan die leefbaarheid door
een advertentie te plaatsen
zodat de Wijkkrant kan blijven
bestaan.
Heeft het adverteren je al
nieuwe klanten opgeleverd?
In Nieuwegein kennen veel
mensen mij. Dat komt ook door
mijn betrokkenheid vroeger
bij JSV toen onze jongens daar
nog voetbalden of mijn jarenlange vrijwilligerswerk in de
Dorpskerk. Omdat ik nog niet
zolang voor mijzelf werk, den-

Heeft het adverteren je al
nieuwe klanten opgeleverd?
Dit is onze eerste advertentie in
de Wijkkrant, maar ik heb er alle
vertrouwen in dat het ons nieuwe klanten oplevert :)
Lees je de Wijkkrant zelf ook en
zo ja wat vind je ervan?
Ja, ik lees de Wijkkrant vier keer
per jaar, dus iedere editie spit ik
grondig door. De Wijkkranten
liggen overigens ook bij ons op
kantoor! Ik vind het leuk om te
lezen hoe het gaat in de wijk en
met de ‘buren’. Daarnaast kan
het soms ook handig zijn om te
weten wat er allemaal gebeurt
in de wijk.
Heb je tenslotte nog een tip
voor de lezers van de Wijkkrant?
Ja, blijven lezen! Aanrader.

David en zijn trouwe hond Beer, sommige families vragen zelfs of hij
Beer meeneemt.

bij en na verloop van tijd werden de rode busjes een begrip
in Nieuwegein en omstreken.
In 2017/2018 heb ik het stokje
van mijn vader overgenomen.
Tegenwoordig hebben we 15
monteurs rondrijden en helpen
we ruim 10.000 klanten naar
tevredenheid per jaar. Uiteraard
gaan we met de tijd mee en ook
bij ons is alles zoveel mogelijk
gedigitaliseerd. Het klantcontact is daar een uitzondering
op. Op ons kantoor werken
heel aardige klantgerichte medewerkers die zoveel mogelijk
de klant in zijn of haar wensen
tegemoetkomen. Als je ons belt
krijg je geen ingewikkeld keuzemenu, maar gewoon een vertrouwde stem aan de telefoon.
Wat is de meest bijzondere
ervaring in je werk?
In de winter hebben we dagelijks veel mooie en bijzondere
ervaringen door de waardering
en dankbaarheid van klanten
Lees verder >>>

ken mensen nogal eens dat ik
nog voor mijn oude werkgever
werk en bellen ze daarheen. Nu
ik adverteer onder mijn eigen
naam merk ik dat steeds meer
mensen mij rechtstreeks weten
te vinden. Dus ook voor mijzelf
heeft adverteren in de Wijkkrant zeker meerwaarde.
Lees je de Wijkkrant zelf ook en
zo ja wat vind je ervan?
Omdat ik het belangrijk vind
lokaal betrokken te zijn, lees ik
met veel plezier en interesse de
Wijkkrant. Er staat veel informatie in over het wel en wee
in de wijk. Daarnaast is hij ook
mooi opgemaakt, het oog wil
ook wat. Zo ben ik altijd op de
hoogte van de laatste nieuwtjes en wetenswaardigheden
uit de wijk.
Heb je tenslotte nog een tip
voor de lezers van de Wijkkrant?
We zijn hier op aarde om te leven. Nadenken over je uitvaart
stellen veel mensen begrijpelijkerwijze uit. Toch kan het degenen die achterblijven echt helpen als ze weten hoe je wilt dat
je uitvaart verloopt. Mijn tip is
dan ook: praat er toch eens over
met elkaar. Als je wilt kan ik je
helpen om dit gesprek te voeren en je wens op te schrijven
of een begroting te maken. Geheel vrijblijvend kun je hiervoor
een afspraak met mij maken.
Bel of mail 030 - 320 12 33 of
info@vandavid.nl.
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Het succes van onze zaak is de trouwe
klantenkring goede stap vooruit. Het is trou- beeld dat de auto afgeschre-

Robbie Scholman van Scholman Servicebedrijf tijdens een klus.
<<< Van de vorige pagina
die we snel konden helpen omdat hun ketel kapot was. Ook
klanten zonder service-abonnement proberen we altijd dezelfde dag nog te helpen, hun
waardering is dan ook vaak
groot.
Wat is de minst leuke ervaring
in je werk?
Daar kan ik kort over zijn: dat
zijn de huidige corona-omstandigheden. Ze beperken alles en
iedereen en dat zorgt voor extra ongemak.
Waarom
adverteert
jouw
bedrijf in de Wijkkrant?
We doen dat omdat we het belangrijk vinden lokale initiatieven te steunen. Wij werken in
en om Nieuwegein en hopen zo
een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Heeft het adverteren je al
nieuwe klanten opgeleverd?
Nog niet direct maar het is altijd
goed voor de naamsbekendheid
en ik hoop dat meer mensen
ons zo weten te vinden.

Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Ronald van Riet, eigenaar
van Garagebedrijf Check waar
we in totaal met drie mensen
werken, waarvan een vrouwelijke automonteur. Ik ben in 2005
begonnen met een garage in de
Detmoldstraat in de wijk Hoograven, Utrecht. Ik zat daar onder een flat bij winkelcentrum
Smaragdplein en heb een goed
lopend bedrijf op kunnen bouwen met hele trouwe klanten,
we waren een echte buurtgarage. Maar de ruimte was klein en
parkeren werd steeds lastiger
omdat betaald parkeren ingevoerd werd. Na 15 jaar besloot
de verhuurder dat hij woningen
van de panden wilde maken,
het huurcontact werd niet verlengd en ik moest op zoek naar
een nieuwe locatie.
Met de hulp van een bedrijfsmakelaar vonden we een geschikte locatie in Nieuwegein,
op een goed bereikbaar industrieterrein. Na een grondige
verbouwing zijn we hier 7 juli
2019 begonnen, en het bevalt
heel goed. Het succes van onze
zaak zit hem voornamelijk in de
trouwe klantenkring uit Utrecht
en omstreken. En gelukkig weten de mensen uit Nieuwegein
ons ook steeds vaker te vinden.
De verhuizing bleek dus een

wens ook handig dat we tussen
allemaal collega-garages zitten voor onderdelen en andere
diensten.

Wat is de meest bijzondere
ervaring in jouw werk?
Een paar jaar geleden was er
iets over de betrouwbaarheid
van de APK-keuring of zoiets
in het nieuws. Nu is het zo dat
een paar klanten van mij in Hilversum werken bij de radio en
tv. Dus toen ze iemand zochten
voor een interview over dat onderwerp voor Radio 1 kwamen
ze bij mij terecht. Ik wist van
niets en kwam om 07:00 uur bij
de garage aan. Al vrij snel stond
er iemand voor mijn neus met
een zender op zijn rug om mij te
interviewen. Ik kreeg vroeger al
buikpijn voor een spreekbeurt
in de klas, laat staan voor een
gesprek op de nationale radio!
Het zou eerst opgenomen worden en later uitgezonden, maar
dat lukte niet, dus moest het
twee keer live op de radio. Dat
was achteraf wel leuk, want
ik kreeg heel veel reacties van
mensen die het gehoord hadden, dat was echt bizar.
Wat is de minst leuke ervaring
in jouw werk?
Als ik mensen soms slecht
nieuws moet geven, bijvoor-

ven is of dat een reparatie heel
duur wordt. Ik probeer altijd zo
transparant mogelijk te zijn en
zo veel mogelijk mee te denken.
Ik vind het fijn dat we mensen
heel blij kunnen maken als hun
auto weer tiptop klaar is.
Waarom adverteert jouw
bedrijf in de Wijkkrant?
Ik hoop op deze manier wat
meer naamsbekendheid in
Nieuwegein te krijgen, want we
zitten hier nog niet zo lang. En
ik vind het leuk om te zien of
ik zo plaatselijk wat bekender
word.
Heeft het adverteren je al
nieuwe klanten opgeleverd?
Dit is mijn eerste advertentie in
deze Wijkkrant dus ik hoop dat
de bewoners uit jullie wijken
me nu ook weten te vinden.
Lees je de Wijkkrant zelf ook en
zo ja wat vind je ervan?
Ik woon zelf Zeewolde dus ik
ken hem jammer genoeg niet.
Heb je tenslotte nog een tip
voor de lezers van de Wijkkrant?
Steun je plaatselijke ondernemer als je een dienst of product
nodig hebt. Ik ken een mooi oud
gezegde: koop elders niet wat
uw eigen dorp u biedt.

Lees je de Wijkkrant zelf ook en
zo ja wat vind je ervan?
Uiteraard lees ik de Wijkkrant!
Er staat altijd wel interessant
lokaal nieuws in wat ik anders
niet mee zou krijgen via de grote media.
Heb je tenslotte nog een tip
voor de lezers van de Wijkkrant?
Wees loyaal koop lokaal lijkt me
hier goed toepasbaar, dus: laat
je CV-ketel regelmatig controleren door Scholman Servicebedrijf, een erkend bedrijf, in ons
eigen Nieuwegein.
Op de foto van links naar rechts: Ronald van Riet, Danique Goldenbeld en Danny de Kruijf.

Uitdagend en dankbaar werk in de fysiotherapiepraktijk
Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Rien van der Dussen, ik ben fysio/manueel therapeut en eigenaar van GoFysio,
een fysiotherapiepraktijk met
verschillende
specialisaties,
vanuit een actieve benadering.
Dit betekent dat we naast de
behandeling ook werken aan
preventie en het sterker worden
van het lichaam. In Nieuwegein
hebben we drie locaties. Bij
sportcentrum Newstyle aan
de Constructieweg, bij Sportvereniging Geinoord en op de
Archimedesbaan. De locatie
op de Archimedesbaan is een
van de grootste praktijken van
het land met een enorm ruime
oefenzaal. Onze belangrijkste
specialisaties daar zijn Sportfysiotherapie en Neurologische
revalidatie. Juist het bij elkaar
brengen van deze uitersten
geeft een heel mooie harmonie en sfeer van onze praktijk.
Daarnaast hebben we ook andere specialisaties: van rug- en
nekklachten tot chronische

peesblessures en bekkenfysiotherapie.
Hoe lang bestaat het bedrijf?
GoFysio bestaat sinds 2007. De
eerste locatie was in Terwijde
(Leidsche Rijn). Sinds 2012 zitten
we ook in Nieuwegein en daar
werken op dit moment ongeveer 15 therapeuten.
Wat is de meest bijzondere
ervaring in jouw werk?
De mooiste ervaring is het zien
herstellen van een cliënte met
ernstig neurologisch letsel. Zij
kon niet lopen omdat zij door
een ongeval haar benen niet
meer kon bewegen. Wij zijn een
jaar intensief met haar gaan
trainen waardoor zij uiteindelijk
weer kon rennen en zelfs touwtjespringen! Dit soort ervaringen maken ons werk uitdagend
en dankbaar.
Wat is de minst leuke ervaring
in jouw werk?
De minst leuke ervaring is de

Heb je tenslotte nog een tip
voor de lezers van de Wijkkrant?
Jazeker: heb je lichamelijke
klachten, pijn of beweeg je niet
meer zo lekker? Neem contact
op met GoFysio voor een vrijblijvend gesprek. Wij helpen je
graag!

lockdown in het voorjaar van
2020. Het niet kunnen werken
en de onzekerheid waren voor
de therapeuten, de cliënten en
voor mijzelf een verschrikkelijke tijd die ik snel wil vergeten.

varingen en verhalen uit de
buurt zodat je weet wat er om
je heen gebeurt.

Waarom adverteert jouw
bedrijf in de Wijkkrant?
Wij denken dat GoFysio een
heel bijzondere praktijk is en
echt een meerwaarde biedt op
verschillende vlakken. Dit willen
we graag delen met mensen in
de omgeving.

Rien van der Dussen levert toegankelijke en hoge kwaliteit zorg.

Heeft het adverteren je al
nieuwe klanten opgeleverd?
In dit nummer staat onze eerste
advertentie, maar ik ben ervan
overtuigd dat het klanten zal
opleveren!
Lees je de Wijkkrant zelf ook en
zo ja wat vind je ervan?
Ik heb hem gelezen en het is
een fijne krant. Hij leest fijn en
er staan verhalen in die je niet
in de andere kranten leest. Er-
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Wij werken dagelijks
aan het vervullen
van woonwensen

Hobby in de wijk

Martien Jonker bij een deel van zijn exotische groene pracht.

Mijn hobby is een beetje uit de hand gelopen

Dennis Wentink: het vervullen van woonwensen, daar word ik blij van!

Als nieuwe adverteerder van de
Wijkkrant stel ik mij graag aan
jullie voor. Ik ben Dennis Wentink, (mede)eigenaar en makelaar bij Moen Garantiemakelaars. Samen met mijn collega
Rob Moen helpen wij al jaren
onze klanten bij het kopen,
verkopen of taxeren van hun
woning. Vanuit ons kantoor op
Cityplaza werken wij dagelijks
met een enthousiast team aan
het vervullen van woonwensen. En dat doe ik hier al bijna
20 jaar. Als geboren Nieuwegeiner vind ik het ontzettend leuk,
vooral omdat Nieuwegein geen
geheimen voor mij heeft. Dit
geldt trouwens ook voor mijn
collega’s, want wij zijn geboren
in de regio en wonen waar wij
werken.

Persoonlijke invulling

Droomhuis vinden

Mijn tip gaat, hoe kan het ook
anders, over de hectische woningmarkt. Mocht je op zoek
zijn naar een nieuwe woning,
dan is een goede voorbereiding in deze tijd essentieel. Je
moet namelijk heel snel kunnen handelen. Dus krijg je hypotheekmogelijkheden helder,
zet je woonwensen op een rij
en schakel hiervoor met een
makelaar. En als het huis waarin je nu woont nog verkocht
moet worden, win dan hiervoor
al verkoopadvies in. Je kunt ons
hiervoor altijd bellen op een van
onze aankoopspreekuren, dan
plannen wij een vrijblijvende afspraak met elkaar in en helpen
wij je stapsgewijs op weg.

Het leuke aan mijn werk is dat
je mensen helpt bij het vinden
van hun droomhuis. Maar aan
de andere kant moet een woning soms verkocht worden na
een overlijden, echtscheiding of
vanuit een financieel oogpunt.
Dan moeten mensen ook geholpen worden ook al is de reden
hiervan niet leuk. Dat maakt
het werk voor mij elke dag anders en heel divers. Zo kom ik
elke dag met veel verschillende
mensen in contact, iedereen
heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing en dat vind ik bijzonder
prettig. Het minst fijne is als
mensen niet komen tijdens een
bezichtigingsafspraak, je hebt
tijd gereserveerd en verkopers
hebben hun huis spic en span
gemaakt. Dan is het voor iedereen balen als er niemand komt.

Wij adverteren in de Wijkkrant
omdat wij natuurlijk reclame
willen maken voor ons kantoor, daar draai ik niet omheen.
Maar ook vanwege het feit dat
de Wijkkrant zorgt voor informatie over jouw eigen woonomgeving; dat maakt het voor
jou heel persoonlijk, dichtbij en
specifiek. Dit sluit goed aan bij
ons doel om een persoonlijke
invulling te geven aan ons werk.
Zelf houden wij natuurlijk ook
altijd de berichten over Nieuwegein goed in de gaten. Wat leeft
en speelt er in een wijk, dat is
voor ons werk erg belangrijk
en zorgt ervoor of je succesvol
bent of niet.

Goede voorbereiding
essentieel

Martien Jonker heeft veel hobby’s en bezigheden, hij is altijd
druk. Als ik bij hem langskom
voor dit interview, laat hij mij
zien waar hij de afgelopen dagen mee bezig is geweest: bomen omzagen bij een kennis.
Alle stammen zijn daarna in
gelijke lengtes verzaagd om te
drogen voor zijn houtkachel.
Eén van zijn hobby’s is palmen
en andere (sub)tropische planten kweken. Dat is goed te zien
als ik zijn woonkamer binnenkom want op elke vensterbank
staan potjes met planten, de
aangebouwde serre staat er
ook vol mee, en in de tuin zie ik
palmen staan.

Druppelsysteem

Martien vertelt: “Als we in
Zuid-Frankrijk waren, zag ik
zaden aan bomen hangen.
Meestal zijn die bomen veel te
hoog, daarom zocht ik op de
grond naar gevallen zaden. Hé,
wat leuk, dacht ik. Zo is het begonnen. Daarna haalde ik ook
zaden van palmen die minder hoog zijn, die soort kan -13
graden hebben. Ik kweek daar
thuis palmen uit die geschikt
zijn voor ons klimaat, het was
deze winter -13 graden en ze
hebben het overleefd. Ik heb
een druppelsysteem gemaakt
met drie automaten aan de waterleiding, dat gebruik ik als we
zo lang naar Frankrijk gaan. Dat
werkt prima.

Zwarte olijf

“Ik doe dit nu zo’n 20 jaar”, vertelt Martien. “Ik heb nu meer
tijd om te zoeken of planten uit
containers te halen. Ik besteed
ongeveer twee uur per dag om
mijn planten te verzorgen.” In
de volle serre, waar je niet meer
kunt zitten, wijst hij een klein
boompje aan. “In 1989 uit Turkije pitten meegenomen en dat
is nu uitgegroeid tot een zwarte olijfboom, dat is hetzelfde als
een echte laurier. Ik kijk altijd
rond. Je komt ergens, je ziet
leuke planten en zaden. Je weet
niet altijd wat voor palm het is,
dan maak ik foto’s van de boom
en het zaad, en via een speciale app of de site palmvrienden.
net kom ik er dan achter hoe de
boom heet. We waren bijvoorbeeld in een sauna in Hoorn.
In de tuin stonden palmen met
een heleboel zaailingen in de
border. Ik heb gevraagd wat ze
ermee deden. Ze zouden ze uitgraven en weggooien. Ik heb
gevraagd of ik ze mee mocht
nemen en dat mocht. Dat was
een soort die -18 graden kan
hebben. Palmen zijn leuk maar
ze kunnen zich wel uitzaaien. In
Frankrijk verwijdert men om die
reden de zaadtrossen.”

Een huis vol planten

“Ik was een keer afval aan het
oprapen op straat en kwam Robin tegen, we raakten aan de
praat. In Wijkkrant 3 uit 2015
stond een verhaal over Robin die
toen net afgestudeerd was aan

MBO Groenhorst in Baeveld. Hij
kweekte exotische planten in
zijn achtertuin en in een stukje
gemeentetuin. Inmiddels heeft
hij een bedrijfje (Plant it!) voor
zaden en zaailingen van bijzondere planten. Laatst had Robin
palmzaadjes gekocht die állemaal opkwamen, en hij vroeg
of er ik er wat van wilde hebben.” Martien laat mij een potje
zien met ‘grote grasjes’. “Na het
zaaien duurt het ongeveer drie
maanden voor er iets op komt.
Om het kiemproces te bevorderen, leg ik elektrische terrarium-verwarmingsmatjes onder
de potten.” Over de palmen in
zijn tuin vertelt Martien: “Ik heb
twee vrouwelijke palmen, Robin heeft een mannelijke palm.
Die van Robin ging eerder bloeien dan die van mij. We hebben
toen een bloemtros in de diepvries gedaan en drie weken later
ontdooid en langs de bloemen
van mijn palmen gehaald en die
werden toen bestoven. Aan de
bloemen zit vrijwel geen geur.
Wist je trouwens dat je van dadels met pit, de gewone uit de
winkel, ook boompjes kan laten
groeien? Het klimaat hier werkt
mee omdat het warmer wordt.
Dat geldt ook voor de palmen,”
aldus Martien. Zijn vrouw Esther vindt het een leuke hobby,
maar ze vindt ook dat het uit de
hand loopt. Niet alleen hier beneden, in de serre en in de tuin
staan plantjes, maar ook boven
en op zolder.
Door Peer van Halderen

De Groote Hond nog steeds dicht
Het bestuur kan helaas niets
anders melden dan dat de
buurtkamer vanwege Corona nog niet open mag. Alle
vrijwilligers staan te trappelen van ongeduld om de
wijkbewoners weer van koffie en aandacht te voorzien...
Kijk op
www.DeGrooteHond.nl voor
het laatste nieuws.
De Groote Hond,
buurtkamer,
Diepenbrocklaan 145.
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Het is stil op straat
Terwijl ik dit schrijf is het eind januari en twee dagen geleden is
de avondklok ingegaan. De lockdown is nog steeds van kracht.
Vooral in de weekenden weten veel mensen de natuur te
vinden, de bossen en stranden
worden druk bezocht. In ons
wijkpark De Kokkebogaard is
het iedere dag gezellig druk,
vooral op het sportplein zijn
veel enthousiastelingen te vinden. Ook de nieuw aangelegde
speeltuin lijkt een schot in de
roos te zijn. Dat de scholen nog
gesloten zijn, is voor veel ouders
niet fijn. Zij werken vaak zelf
thuis en moeten tegelijkertijd
toezien op het schoolwerk van
hun kinderen. Gelukkig er is ook
iets positiefs te melden in deze
tijden. Vanmorgen bijvoorbeeld
las ik in de krant dat de dierenasiels grote vraag hebben naar
honden en katten. De mensen
zijn veel meer thuis en een huisdier geeft extra gezelligheid.

Gordijnen dicht

Dat het stil wordt op straat is
een ding dat zeker is. Waar ik
woon is het normaliter ook al
niet zo druk. Tramreizigers zijn
er bijna niet nu alleen de tram
naar Nieuwegein-Zuid nog rijdt
volgens de dienstregeling. Al
ver voor negenen begint het

stil te worden. Als ik naar buiten kijk zie ik geen mens en ook
geen fiets- en autolampen. De
straatlantaarns lijken voor niets
te branden, maar ik ben blij dat
ze er zijn. Ik doe de gordijnen
dicht en draai me om. Nog net
zie ik een klein wit autootje de
straat in rijden. Een thuiszorgmedewerkster komt ergens iemand de nacht in helpen.

Afrekenen en wegwezen

Toch voel ik me niet neerslachtig, hoe beperkt we ook allemaal zijn vanwege de coronamaatregelen. Het is niet leuk
dat de meeste winkels gesloten
zijn en in de supermarkt begint
het ongezelliger te worden. De
klanten doen gericht hun inkopen, tijd voor een sociaal praatje wordt weinig meer genomen.
Bij de kassa’s is het afrekenen,
inpakken en wegwezen. Het is
beslist onplezierig dat overal
de mondkapjesplicht geldt en
dat daardoor je brillenglazen
beslaan zodra je een ruimte
binnenkomt. Het lijkt ongastvrij om niet meer dan één bezoek(st)er binnen te laten en

als op smalle trottoirs en paden
mensen met een grote bocht
om je heen lopen, voelt dat ook
overdreven. Maar dan denk ik:
‘Mensen, wat kan er allemaal
nog wel?’. We wonen in een
gerieflijk huis voorzien van alle
comfort. We koken op onze eigen apparatuur en kunnen via
onze moderne media allerlei
ontspanning tot ons nemen.
We zitten meer thuis, lezen
weer boeken en doen spelletjes,
al dan niet met de kinderen.

Tijd voor elkaar

Wat we niet doen is agenda’s
invullen en onze kinderen van
hot naar her brengen voor hun
naschoolse activiteiten. We
gaan niet naar onze clubjes,
de kroeg en zelfs niet naar de
bibliotheek. Eigenlijk zijn we
aan het onthaasten. Misschien
valt het straks als alles weer
mag wel verschrikkelijk tegen
en verlangen we stiekem terug naar de coronatijd toen we
nog tijd voor elkaar hadden.
‘Elk voordeel heeft z’n nadeel’
heeft iemand ooit gezegd. Dat
zijn ware woorden en de tijd
zal het ons leren. Ik hoop met u
dat deze pandemie spoedig geschiedenis wordt.
Door Cora de Bruijne

Gezondheidshuis Zuilenstein
Aan de Diepenbrocklaan, naast de nieuwbouw van Mitros (Nieuw Zuilenstein) komt het Gezondheidshuis Zuilenstein. Daarover hebben we al eerder geschreven.

Denk mee over inrichting

Op dit moment wordt er volop aan de fundering gewerkt.

Nu is eindelijk de omgevingsvergunning goedgekeurd en de
bouw gestart. De verwachting
is dat de ruwbouw in het najaar van 2021 wordt opgeleverd,
daarna begint de afbouw. Het
Gezondheidshuis kan dan uiter-

lijk begin tweede kwartaal 2022
in gebruik worden genomen.
De architect en de gebruikers
van het gebouw gaan zich buigen over de kleuren en materialen voor de inrichting.

Movactor is op zoek naar inwoners die graag willen meedenken over het inrichten van
de begane grond. Hier komt
een grote (deelbare) ruimte,
met keuken. Omdat de ruimte
vooral voor en door bewoners
gebruikt gaat worden, wil Movactor ook graag van jou, als
toekomstig gebruiker, horen
hoe jij dat ziet. Ook hulp bij het
inrichten zelf is welkom, er is al
een kleine groep buurtbewoners die hier met jou over na
wil denken. Wil je meedoen?
Mail dan naar Hanz Lasthuis:
hlasthuis@movactor.nl.
Kijk op www.jouwplekinzuilenstein.nl voor meer informatie
over het gebouw en de vorderingen van de bouw.
Door Joke Kanis

Advertentie(s)

Sporten
onder
begeleiding
Athletic Health laat mensen beter presteren
WWW.ATHLETICHEALTH.NL
20210004-GOF-Adv Wijkkrant AthleticHealth 129x73mm v2.indd 1

Treurwilg

14-01-2021 17:35

In het park tegenover mijn huis staat een fraaie treurwilg, maar
waarom heet die boom eigenlijk ‘treurwilg’? Ik vind er niks treurigs
aan! Vanaf zijn stoere takken zwieren elegante, gouden voiles in de
wind. In de zomer spelen kinderen onder de takken die tot op de grond
reiken. Na de snoeibeurt van vorig jaar is de boom enthousiast uitgelopen en laat ons weer genieten van het spel met de elementen.
Door Ria de Kuijper

Gefeliciteerd
Cato!

Dit is Cato, ze woont in Blokhoeve en is één van de vier winnaars van de tekenwedstrijd voor speeltuinborden. De tekeningen van de winnaars worden op borden gedrukt en hangen
binnenkort bij verschillende speelplekken verdeeld over de stad.
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Indrukwekkende vernieuwing kade Herenstraat

Ik fiets een paar keer per week langs het Merwedekanaal naar
het centrum van Nieuwegein. Als ik dan de kerk voorbij ben,
wordt mijn aandacht telkens weer getrokken naar de walkant.
Daar zijn ze de kade over ruim 130 meter aan het vernieuwen.
Met een hele grote drukstelling
(zie foto) drukken ze de metalen damwandplaten van bijna
9 meter de grond in. Ik volg al
maanden, als niet-techneut, het
hele werkproces met verbazing.
Ik was hiervan zo onder de indruk dat ik jou als lezer, en wellicht ook toeschouwer, graag
over achtergronden en werkwijze wil vertellen.

Wat is hier aan de hand?

Op internet lees ik dat de eeuwenoude kademuren langs de
Herenstraat van de Lantaern
tot de Rijnhuizerbrug worden
vervangen. De al meer dan
100 jaar geleden aangebrachte
fundering van houten palen is
zo aangetast dat verzakkingen
kunnen ontstaan. Overigens is
dit ook in Utrecht op verschillende plekken langs het Merwedekanaal het geval. Rijkswaterstaat heeft na een Europese
aanbesteding de opdracht gegund aan het hierin gespecialiseerde bedrijf Hakkers. Dit
bedrijf moet het werk op een
trillingvrije manier uitvoeren
vanwege de kwetsbaarheid
van de historische panden, het
gaat om beschermd dorpsgezicht. Het doel is: ‘een sober
uitvoeren van herstel kade met

behoud van historisch karakter
en een hoogwaardige kade met
authentieke uitstraling’. Om
het verkeer op de Herenstraat
te ontzien, werkt het bedrijf
vanaf boten en pontons op het
water. Heel bijzonder is dat de
kademuren er boven het water
straks weer uitzien als vóór het
herstel. Tijd om eens te gaan
praten met Cornee Schaap, omgevingsmanager bij Hakkers en
onder meer belast met de voorlichting en communicatie met
de buurtbewoners.

De werkwijze

Cornee vertelt: “Eerst hebben
we de bewoners en andere belangstellenden in de buurt van
de werkzaamheden geïnformeerd, vanwege corona moest
dit digitaal. Voor de bewoners
was de zorg voor de veiligheid,
geluids- en verkeershinder en
het voorkómen van schade aan
de historische woningen door
trillingen erg belangrijk”. Om
geen toestanden achteraf te
krijgen is de bouwkundige staat
van de woningen zowel binnen als buiten gefotografeerd.
Met periodieke nieuwsbrieven
zijn de bewoners op de hoogte van de voortgang gebracht
en ze konden wekelijks naar

het bouwspreekuur komen.
Verder zijn er ook apparaten
geplaatst die trillingen registreren. “Niet overbodig”, vertelt
Cornee, “want toen wij vlak bij
de Rijnhuizerbrug een ander
drukapparaat moesten inzetten, kwamen al gauw een paar
bewoners melden dat hun hele
huis trilde. Dat constateerden
wij zelf ook al en daarna kon
het werk zonder problemen op
halve kracht weer verder gaan”.

Verlaagde waterstand

Nadat bomen en struiken zijn
verwijderd, kan het werk beginnen. Eerst is een deel van de
kade versterkt met een damwand, daarna begint het echte werk. Over de hele lengte
komen twee damwanden om
een bouwkuip te creëren waarin de waterstand kan worden
verlaagd om aan de kademuur
te kunnen werken. Deze kademuur bestaat uit basaltkeien
die, net als het hout waarop ze
rusten, weer hergebruikt moeten worden. Het drukken van
de damwandplaten is een heel
werk en duurt meerdere maanden. Geen wonder, want het
gaat maar liefst om meer dan
400 platen. Om te voorkomen
dat de definitieve damwand of
kademuur door de druk vanaf
de straat omvalt, wordt deze
met ankerstangen geborgd.
Die stangen zijn hol en worden diep onder de straat draaiAdvertentie(s)

end aangebracht. Tijdens dat
proces wordt een soort beton
(grout) onder druk door de buis
gespoten, waardoor er in de
aarde een holte gevuld met beton ontstaat. Na droging zit de
trekstang muurvast en kan hij
verder geborgd worden. Eindresultaat: een kademuur die weer
heel lang mee kan.

de aannemer ook meteen adequaat. Verder zijn de bewoners
lovend over het communicatietraject wat ik hierboven beschreef. Goede en kloppende
voorinformatie en altijd de mogelijkheid om vragen te stellen
en problemen samen op te lossen. Ook de kerststol viel goed
in de smaak.

En wat vonden de buren?

Het eind komt in zicht

Tijd om weer eens op de fiets
te stappen en bij de overburen
in de Herenstraat aan te bellen.
Na het enthousiaste verhaal
van Cornee ben ik nieuwsgierig
hoe deze bewoners het hebben ervaren. Ik heb geluk want
er zijn nog heel wat mensen
thuis die mij te woord willen
staan. Op mijn vraag waar zij
het meeste last van hebben
gehad, is het antwoord niet zo
verrassend: “geluid en trillingen”. Tegelijkertijd nuanceren
ze dat weer omdat men snapt
dat dit nu eenmaal bij deze klus
hoort en dat de uitvoerder veel
gedaan heeft om de overlast te
beperken. Maar als je de eerste
keer het gevoel krijgt dat er een
kleine aardbeving onder jouw
huis plaatsvindt, dan is het wel
even schrikken! Gelukkig heeft
het zo te zien nauwelijks schade opgeleverd en reageerde

Cornee: “Als alles goed gaat
is het werk in april klaar. Alles
bij elkaar zijn we dan bijna een
half jaar bezig geweest. We
zijn nu op ons eigen terrein in
Werkendam bezig om de basaltkeien in betonmallen te
plaatsen. Die worden straks zo
aan de kadewand gehangen
dat het authentieke karakter
van de kademuur boven water
weer zichtbaar wordt”. Daarna
kunnen we de damwandplaten
weer verwijderen en volgt het
opnieuw planten van bomen
en struiken om het historische
beeld compleet te maken. Al
met al is het een hele klus waar
de medewerkers van Hakkers
samen met Rijkswaterstaat
met een goed gevoel op kunnen
terugkijken.
Door Frits van Ginkel
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steuntje in de rug zijn voor een
ander gezin zodat het gewone
leven daar weer door kan gaan.
Het is toch mooi als je zelf geniet en tegelijkertijd meehelpt
om het leven van kinderen en
hun ouders een beetje aangenamer te maken? Dat noemen
wij win-win. Met inachtneming
van de corona-regels kunnen
we de ondersteuning door laten gaan, we doen dat op een
aangepaste manier. Ben jij of
ken jij een gezin dat deze onder-

steuning kan gebruiken? Of wil
je zelf als -vrijwillig- steungezin
een ander gezin helpen? Neem
dan gerust contact op want ik
vertel je er graag meer over. Bel
me op 06 –24268314, of mail
naar
atie@buurtgezinnen.nl.
Kijk voor meer info op www.
buurtgezinnen.nl/nieuwegein.
Door Atie Wakkee – de Kort
Coördinator Buurtgezinnen in Nieuwegein

Boodschappen doen
bij lokale boeren
Natasja Froger en Unforgettable Evi overhandigden namens de Stichting het Vergeten Kind de Hartenhuis
Award aan Buurtgezinnen.

Buurtgezinnen geeft extra liefde en aandacht aan kinderen
Ieder kind moet lekker kunnen spelen en zich goed kunnen
ontwikkelen. Als dat thuis niet lukt, dan zoekt de organisatie
Buurtgezinnen voor dat kind een fijne plek waar het wel kan.
Buurtgezinnen zorgt er zo voor dat kinderen wat extra liefde en aandacht krijgen en dat ouders even worden ontlast.

de rug, laagdrempelig en met
oog voor het welzijn van het
kind en de ouders of verzorgers.
Ik zorg voor de kennismaking,
de koppeling en de begeleiding
van de gezinnen zolang als nodig is.

Meer dan 60 gemeenten in
Nederland hebben dit initiatief al omarmd. Atie Wakkee
is sinds drie jaar coördinator
van Stichting Buurtgezinnen
in Nieuwegein en ze legt in
deze Wijkkrant uit wat dat
betekent.

Hulp voor langere tijd

Vanuit een warm hart

Buurtgezinnen organiseert
ondersteuning voor vraaggezinnen. We koppelen gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) aan gezinnen in de

buurt die deze ondersteuning
willen geven (steungezinnen).
Vrijwillig en vanuit een warm
hart nemen deze gezinnen een
kind op in huis en gezin. Vaak
zorgt een dagdeel per week
al voor een groot verschil. Wij
vinden het belangrijk dat zowel vraaggezinnen als steungezinnen ons weten te vinden.
Daarom geef ik graag via deze
Wijkkrant informatie over
Buurtgezinnen. We zijn geen
hulpverlening, maar bieden op
informele wijze een steuntje in

Hartenhuis Award voor
Buurtgezinnen
Buurtgezinnen ontving op 25 januari de Hartenhuis Award van
de Stichting Het Vergeten Kind. Ambassadeur Natasja Froger
en Unforgettable Evi (lid van de jongerenraad) overhandigden
de Award. Buurtgezinnen kreeg de Award omdat zij het sociaal isolement van veel kinderen (en ouders) opheft, dankzij
veel lieve fijne steungezinnen. De jury was heel positief over
het pleidooi van Buurtgezinnen voor ‘Opvoeden doen we samen’. Buurtgezinnen is blij met en trots op de erkenning die
natuurlijk vooral bedoeld is voor alle deelnemende gezinnen.

Buurtgezinnen wil er vroeg bij
zijn en zo voorkomen dat het
in gezinnen mis gaat, want we
leven in een rare en onzekere
tijd. Er zijn veel gezinnen die het
zwaar hebben in deze coronacrisis omdat ze veel ballen in de
lucht moeten houden. Bij gezinnen die het al zwaar hadden
voordat we te maken kregen
met corona, dreigt overbelasting. Misschien gebeurt dat ook
bij gezinnen in jouw omgeving.
Als zij weinig of geen netwerk
hebben om op terug te kunnen
vallen, is het voor hen een extra
zware tijd. Wij willen die gezinnen laten weten dat ze een beroep kunnen doen op Buurtgezinnen. Met elkaar gaan we op
zoek naar een fijn en passend
steungezin voor langere tijd,
zodat de ouders ontlast worden
en de kinderen weer even gewoon kind kunnen zijn.

Wij zijn zusjes Merlin en Aileen, opgegroeid in Nieuwegein. Vanaf basisschool Koningin Beatrix in Wijkersloot naar respectievelijk
het Anna van Rijn College en Cals College Nieuwegein. Wij zijn gaan
studeren in andere steden, maar wonen nog steeds in Nieuwegein.
Onze jeugdherinneringen liggen hier en daarom vinden wij
het leuk om iets toe te voegen aan de leefbaarheid van
de buurt. Wij vinden lekker en
duurzaam eten belangrijk en
dit willen wij graag mogelijk
maken met het initiatief van
Boeren & Buren. Hierbij wordt
een netwerk opgebouwd voor
de rechtstreekse verkoop van
lokale en ambachtelijke producten. Consumenten doen hun
bestelling online en halen hun
producten rechtstreeks van de
maker op bij een pop-up boerenmarkt (buurderij) die elke
week wordt georganiseerd.

Ook in Nieuwegein

Met dit initiatief helpen we
boeren en consumenten elkaar direct te vinden. Het is
een transparant en fair systeem waarmee de boeren hun
producten voor een eerlijke

prijs kunnen verkopen. Er zijn
al meer dan 900 buurderijen
geopend in Europa sinds 2011.
In België is het erg populair en
in Nederland is het nu in opkomst. Als er genoeg animo is
willen we dit initiatief in Nieuwegein half juni opstarten. Ben
jij hierin geïnteresseerd en wil
je op de hoogte blijven? Ga dan
naar www.boerenenburen.nl
en schrijf je in door een account
aan te maken. Hier kun je al het
nieuws rond de buurderij volgen van bekendmaking locatie
tot de start en verkoop van de
producten. Voor overige vragen
of contact kun je ons bereiken
via:
buurderijnieuwegein@gmail.
com. We zijn benieuwd naar
jullie mening en wat jullie ervan
verwachten!
Door Merlin en Aileen

Genieten en meehelpen

Steungezinnen vertellen mij
vaak hoe fijn het is om voor de
eigen gemeenschap iets terug
te kunnen doen. Als je het thuis
goed hebt en graag iets voor
een ander doet, dan kun je een
Advertentie(s)

Wilt u snel geholpen worden bij maag-,
darm- of leverklachten?

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

Voor alle MDL-zorg kunt u met een
verwijzing van uw huisarts terecht
bij PoliDirect:
Verzekerde zorg
Korte wachttijden
Persoonlijke aandacht

www.polidirect.nl

Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20
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Voorlezen aan kinderen met een
taalachterstand

Ouderen en bankhelpdesk-fraude
Tijdens de corona-periode hebben criminelen nieuwe vormen
van cybercriminaliteit ontdekt,
zoals bankhelpdesk-fraude en
whatsapp-fraude. Hiervan zijn
ouderen vaak de dupe. Deze
fraude is een vorm van oplichting die de afgelopen tijd al veel
slachtoffers heeft gemaakt,
vooral mensen boven de 50.
De financiële en emotionele
schade is groot. Voorkom dat
jij slachtoffer wordt en lees de
tips.

Hoe werkt het?

De oplichter belt jou met een
vervalst nummer. Door een truc
lijkt het in het scherm van je telefoon alsof je eigen bank belt.
De nepbankmedewerker vertelt
je dat je bankrekening gehackt
is omdat er verdachte transacties te zien zijn op je rekening.
De oplichter dringt erop aan je
geld over te maken naar een
‘kluisrekening’ of ‘veilige rekening’. Zulke rekeningen bestaan
niet, in werkelijkheid is het een
rekening van de oplichter zelf.
De oplichter biedt aan je te
helpen bij het overboeken. Zo
komt jouw geld op de rekening
van de oplichter terecht.

Let op!

• Je bank vraagt nooit naar je
saldo, ook niet als controlevraag.

• Je bank vraagt je nooit om
je geld over te boeken naar een
andere rekening, kluisrekening
of veilige rekening. Zulke rekeningen bestaan niet.
• Je bank zet je nooit onder
druk om zo snel mogelijk te
handelen. Een bank heeft namelijk zelf de mogelijkheid om
een rekening te blokkeren als
dat nodig is.
• Krijg je een leidinggevende
aan de lijn? Let op, dat is ook
een oplichter die in het complot
zit.

Wat moet ik doen?

Hang direct op, bel zelf je bank
via een algemeen bekend nummer en wacht tot je iemand aan
de lijn krijgt. Dan kun je zelf
controleren of het klopt wat je
is verteld.
Wij hopen met deze bijdrage
in de Wijkkrant te voorkomen
dat ouderen in deze vorm van
fraude trappen. Wij adviseren
ouderen met klem zelf op te
zoeken hoe ze andere vormen
van cybercriminaliteit kunnen
voorkomen. Bij vragen kun je
ons bereiken via 0900-8844.
Door Marleen van Velzen
en Gert van Jaarsveld

Sinds najaar 2020 ben ik vrijwilliger bij de bibliotheek, bij het
project Taalvisite. Omdat ik er
zelf nog maar relatief kort mee
bezig ben en er toch iets over
wilde schrijven, zocht ik een andere vrijwilliger die dit al langer
doet om over haar ervaringen
te vertellen. Zo maakte ik kennis met wijkgenote Willie Veldhuizen, hieronder doet ze haar
verhaal.

Taalmens

“Ik ben altijd al geïnteresseerd
geweest in taal. Bij de brandweer werkte ik op kantoor, ik
schreef daar brieven en controleerde ook de brieven van
anderen. Ik ben gewoon een
taalmens. Zo kwam ik terecht
bij de bibliotheek bij de Voorleesbrigade om voor te lezen
aan kinderen, bijvoorbeeld bij
een peuterspeelzaal. Kort daarna kwam het project Taalvisite
en daar zochten ze ook vrijwilligers. Ik heb me toen meteen
aangemeld.”

Wat is Taalvisite?

“Taalvisite is voor kinderen (van
3 t/m 12 jaar) met een taalachterstand, bijvoorbeeld kinderen
met buitenlandse of laaggeletterde ouders. Op basis van
de wensen van de vrijwilliger
zoekt de bibliotheek een gezin
en dan volgt een kennismakingsgesprek. Als het klikt gaat
de vrijwilliger 15 weken lang
eens per week een uurtje voorlezen aan het kind in dat gezin.
Meestal bij het kind thuis, maar
het kan ook in de bibliotheek.
Je krijgt als vrijwilliger een gratis abonnement om boeken en
(taal)spelletjes te kunnen lenen.
Bij de laatste Taalvisite krijgen
de kinderen een cadeau van de
bieb en een certificaat. Het is
de bedoeling dat na die 15 weken de ouders zelf verdergaan
met voorlezen. De bibliotheek
hoopt dat hierdoor de taalachterstand kleiner wordt en dat
de kinderen meer plezier krijgen in lezen.

Meer zelfvertrouwen

Ik vraag Willie hoe lang ze al
Taalvisite doet. Ze vertelt: “Een
jaar of twee, drie geleden ben ik
ermee begonnen en ik heb nu
bij drie kinderen voorgelezen.
Eerst bij een jongetje uit India
van zes jaar. Hij stond altijd op
me te wachten als ik kwam. In
het begin was hij heel bedeesd
maar toen we elkaar beter leerden kennen werd hij wat vrijer.
Advertentie(s)

Willie en Lua bij de uitreiking van het certificaat.

Naast hem woonde een gezin
dat mijn zoon kende en van
hen hoorde ik dat het jongetje
veel vaker buiten ging spelen
sinds hij Taalvisite had, hij kreeg
steeds meer zelfvertrouwen.
Mijn tweede kind was een Marokkaans jongetje van vijf jaar.
Hij wilde in het begin niet, dat
vond ik wel vervelend. Hij werd
soms ook wat baldadig. Op een
keer was ik een beetje laat, ik
zette gehaast mijn fiets op slot.
Stond ie achter in de gang helemaal blij te zijn dat ik toch was
gekomen! Mijn derde kind was
een meisje uit Zuid-Korea van
vier jaar, zij zat op de internationale school in Utrecht. Dat
vond ik wel jammer want ze
kreeg daardoor niet zo makkelijk vriendinnetjes uit de buurt
en ze leerde ook minder snel
Nederlands. Met de moeder
van dit meisje heb ik nog steeds
eens in de twee weken contact
want zij wil ook graag Nederlands leren.”

Zo vanzelfsprekend

Willie vertelt verder: “Je gaat
door dit werk wel meer naden-

ken over taal en hoe moeilijk
het is om Nederlands te leren.
Ik kreeg bijvoorbeeld altijd een
kop thee bij een gezin en op een
keer zei ik: “de thee is heet”.
De moeder keek me vragend
aan en dus vertaalde ik het in
het Engels. Toen zei ze: “maar
je zegt ook ‘ik heet Willie’, hoe
kan dat”? Dus legde ik haar uit
dat die twee soorten ‘heet’ totaal niets met elkaar te maken
hebben. Zelf sta je daar niet
meer bij stil omdat het voor jou
zo vanzelfsprekend is. Ik vind
het nog steeds heel leuk om
te doen. Ik lees het liefst voor
aan één kind in een gezin en die
één-op-één-aandacht is ook het
handigst denk ik. Eigenlijk kun
je beter de moeder (of de vader) er niet bij hebben want dan
gaan ze steeds samen praten.”

Vrijwilliger worden?

Lijkt het jou leuk om ook vrijwilliger te worden bij Taalvisite?
Kijk dan op de website van detweedeverdieping.nu.
Door Joke Kanis

