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Van de Voorzitter

Van hut naar hut

T

erwijl ik dit schrijf, is de stress
nogal hoog. U kent het wel: alle
werkzaamheden afgesloten om
twee weken met vakantie te gaan. En al
die laatste dingen afwerken die nog geregeld moeten worden. En daarna, zoals
dat heet, af te schakelen.

Ik hoop dat dat gaat lukken door een ruime week in de Italiaanse Dolomieten met
mijn vrouw te wandelen. Van hut naar hut,
en maar zien wat we onderweg tegenkomen. Als u dit leest, ben ik weer terug in
onze mooie wijken die ik de laatste weken
van een andere kant heb leren kennen.

Rijnhuizen Buitengewoon

Mag ik weer een sleutel?

O

p zaterdag 25 en zondag 26 augustus stonden vanaf twaalf uur
‘s middags de hekken van Kasteel
Rijnhuizen wagenwijd open. Het publiek
stroomde toe, overal stonden auto’s
geparkeerd en trotseerden wandelaars
en fietsers het regenachtige weer. Direct
vanaf het kasteelplein begon de Kunstmarkt.

De horeca was aanwezig met tenten
en zitjes op het grind voor het kasteel,
muziek speelde vanaf het bordes. De sfeer
was meteen goed. Er was een looproute
uitgezet om alle kunstenaars en hun werk
te kunnen bekijken.
Er waren rondleidingen door het park,
zodat natuurliefhebbers ook aan hun
trekken kwamen. Talloze mensen baanden hun weg over de goed onderhouden
paden door het park en genoten, sommigen zittend op de bankjes, van het fraaie
landgoed.
Groene oase en gewild wandelgebied
Wat hebben we dit lang moeten missen!
De vele oud-sleutelhouders verzuchtten
het zo vaak. Toen het FOM Instituut zijn
deuren sloot en tenslotte ook Rijnhuizen
zelf verkocht werd, was het uit met de pret
die veel mensen beleefden aan een bezoek
van de prachtige tuin. Men beloofde ons
dat we er ooit weer vrij zouden kunnen
wandelen, maar de tijd verstreek en de
hekken bleven dicht.

Want ter voorbereiding op onze wandelvakantie heb ik heel wat kilometers getraind,
lopend door mijn eigen omgeving. Niet
van hut naar hut, maar van park naar park.
En van water naar nog meer water. En ik
heb gezien hoe mooi het allemaal is.
Ik zag hoe de vleermuizen vertrokken zijn
en het asbest overwonnen is om op het
terrein van Zuilenstein weer iets nieuws
op te bouwen. Ik zag hoe Blokhoeve nog
verder ontwikkeld wordt. En vooruitkijkend naar de rest van het jaar, zie ik de
warmte en de droogte van deze zomer
plaatsmaken voor een goed onderhouden
grijs, blauw en groen in onze wijken.
Door Kees Mulder, voorzitter Wijkplatform

Hoe hatelijk is het om in het voorjaar de
bloeiende krokussen en rododendrons
vanaf de weg op een afstand te zien? Hoe

jammer is het dat we niet meer op een
bankje bij de vijver kunnen zitten om te
genieten van al het omringende groen en
het uitzicht op de Herenstraat? Het park
van Rijnhuizen hoorde zo bij de bewoners
van Jutfaas! Maar ook voor veel anderen
was de groene oase een gewild wandelgebied, even weg van de drukte in de stad.

Is juist daarom het houden van deze
kunstdagen Rijnhuizen Buitengewoon
zo’n succes? Wilde iedereen, regen of niet,
de kans grijpen om weer terug te zijn in
deze zo geliefde omgeving?
Actie ‘Geef ons ons park terug’
Het enquêteformulier bij de uitgang bood
de mogelijkheid om een persoonlijke
boodschap af te geven. ‘Wanneer gaat het
park weer open voor het publiek?’ werd
er gevraagd. Een antwoord kon natuurlijk
niemand geven, maar laten we hopen
dat er heel snel stappen in die richting
worden gezet.
We zouden best een actie kunnen houden onder het motto ‘Geef ons ons park
terug’. Er moet toch een regeling te
treffen zijn, door de uitgifte van sleutels
(zoals het jarenlang was) bijvoorbeeld, om
de liefhebbers toegang tot het park te
geven? Desnoods (om te beginnen) eens
in de maand een weekend en als er animo
genoeg is vaker en langer.
Wie maakt zich hard voor dit doel, zodat
het Rijnhuizer Park weer bij ons hoort?
Dat zou toch ècht BUITENGEWOON zijn!
Door Cora de Bruijne

Buurtfeest in Arabellaplantsoen

O

p 26 mei was ons buurtfeest in het
Arabellaplantsoen (Zuilenstein).
We begonnen de middag met
springen op een fantastisch springkussen voor de kids.

Terwijl we bezig waren de slingers op te
hangen en de tafels en banken klaar te
zetten, gingen er steeds meer deuren
open en kwamen buren helpen.
Al snel stond het plantsoen vol, kinderen

spelen en iedereen kletst met bekenden en onbekenden. Een schminkdame
maakte het helemaal een feest voor de
kinderen! Eind van de dag staken we de
BBQ aan en genoten we in het zonnetje
van een heerlijke maaltijd.
Iedereen was enthousiast om buren te
leren kennen waar zij al zo lang bij in de
buurt wonen.
De reactie: Volgend jaar zeker weer!

Tekst door Franka van Saaze, Foto Frans Eenjes

Adverteer in het December-nummer van de Wijkkrant. Bereik 3000 buren Huis-aan-Huis. Neem contact op met de redactie en vraag naar de voorwaarden en opvallend lage kosten.

Specialisten voor
kleine ongelukjes
Vrolijke rakkers doen wel eens wat doms. En dat kan pijn
doen. Maar dieren kunnen niet laten zien als ze ergens last
van hebben. En bij dieren zijn ook kleine zaken belangrijk.
Ongelukje? Wacht niet en bel ons even.
Wij staan altijd klaar voor u en uw dier.

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747
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Twee handige
Apps voor thuis
en op straat

HylColumn

Pour mon vélo

Z

oals een auto voor veel mensen
een tweede huis is, ben ik getrouwd
met mijn fiets. Zo pedaleerde ik
afgelopen zomer in het Franse Vercors
rond, om het ultieme gevoel van vrijheid
te ervaren en de prachtige natuur op te
snuiven, waarbij ik de bakovencondities
voor lief te nemen had. Het hoofd koel
houden was de crux, waarbij ik elke
druppel water uit welke bron dan ook
dankbaar benutte.

Samen met twintig andere fietsfanaten
dreef ik ’s ochtends nog net niet mijn
tentje uit. Vroeg opstaan is niet mijn
ding, maar bleek wel de remedie om niet
levend gekookt te worden. Na ruim 1100
kilometer afzien en genieten ( ja, het kan
samengaan), tikte de thermometer op
mijn eerste werkdag 34 graden aan. Vaak
was het rekken van het vakantiegevoel
een uitdaging op zich, maar de weergoden hielpen dit keer een handje mee. Het
weerzien met Nieuwegein was ongekend
warm.

Kwek-kwek-kwek

W

ie is er niet groot mee geworden? Hand in hand, een
zakje oud brood mee: eendjes
voeren. Gefascineerd als ze ruzie maken,
beetje bang als ze allemaal om je heen
staan, opgewonden blij als meeuwen
stukjes uit de lucht snaaien. Een eerste
en belangrijke kennismaking met de
natuur, soms goed voor een levenslange
fascinatie.

Veel brood eten is niet gezond voor vogels.
Het is te eenzijdig, waardoor ze voedingsstoffen missen en er zit zout in, wat écht
ongezond voor alle vogels is. Daarbij is het
niet nodig. Eenden eten ‘s winters vooral
gras en waterplanten en die kunnen ze
prima vinden: veel gezonder!

Het ‘zalige zweten’ was evenwel voorbij. Ik
dacht terug aan de Franse pittoreske dorpjes waarin ik mezelf de vraag had gesteld
of ik hier als postbesteller gelukkig zou
kunnen zijn. Met veel steile weggetjes in
dunbevolkt gebied was je in deze contreien al snel op motorische hulp aangewezen.
In het bergachtige landschap ontwaarde
ik dan ook enkel hun gele bestelbusjes.
Van het idee elke dag lui achter het stuur
te kunnen kruipen werd ik niet blij, zoals ik
er ook niet aan moest denken dat dit autootje mijn tweede huis zou worden. Dat
ik grote gedeeltes van de fietsroute geen
auto tegenkwam, deed me deugd. Soms
leek de weg alleen opengesteld te zijn
‘pour mon vélo’ en de Franse postdienst.
Een typisch geval van beroepsdeformatie
waar ik prima mee kon leven.
Door Hylco J. Tamminga

Ziekteverwekkers
Nog een tegenargument: grote hoeveelheden brood blijven vaak liggen en dat
trekt niet alleen eenden aan, maar ook
ratten en muizen. Of het wordt gegeten
door meeuwen en kauwen die soms
overlast in de wijk veroorzaken. Bovendien
vervuilt brood dat blijft liggen het water
en is het een voedingsbodem voor algen
en ziekteverwekkers. Wie wil nou vies,
stinkend, troebel water? Spetterend fris
moet het zijn.
Verstandiger eendjes voeren
Voer zo min mogelijk brood. Een kapje oud
brood kan weinig kwaad, maar houd het
beperkt, geen hele broden!
Bied de dieren variatie als u wilt bijvoeren:
doperwten, mais of ander graan (kippenvoer!). Er is zelfs speciaal eendenvoer te
koop. Voer niet te veel, het moet opgaan
waar u bij staat. Help de eenden verder
door een sneeuwvrije plek te maken,
zodat ze bij het gras kunnen. Vraag de gemeente het voeren niet te verbieden, maar
een informatiebord [Zie voorbeeld boven
artikel van waterschap en gemeente. Red.]
te plaatsen over goed voeren. Daar helpt u
de eenden ook mee!
Door Monique de Beer

Colofon en Verantwoording
Deze Wijkkrant verschijnt vier keer per jaar
en bevat persoonlijk nieuws en nieuws
dat interessant is voor alle bewoners van
en betrokkenen bij de wijken Zuilenstein,
Huis de Geer en Blokhoeve.
Wilt u ook iets doen voor de Wijkkrant of
heeft u een idee voor een rubriek? Wilt u
adverteren?
Neem contact op met de redactie.

Redactie: Peer van Halderen, Joke Kanis,
Karin Beenen en Joost van den Braak
Vormgeving: De Uitbeelder, Onno van
Geuns. Drukwerk: BenF, Driebergen

Oplage van 3.250 exemplaren.
Volgende nummer: De volgende Wijkkrant
verschijnt in december 2018.
Inleveren kopij vóór 1 november 2018.

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

Contact: redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
of telefonisch: 06 175 64 000
Postadres: Wijkkrant Wijzijnelkaarsburen,
Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein
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Altijd de ophaal- Snel meldingen
dagen voor uw
doen bij de
afval bij de hand servicelijn

W

I

anneer wordt ook alweer welke
s die kapotte lantaarnpaal bij u in de
kliko geleegd? En wat gooi ik in
straat nog steeds niet gerepareerd?
welke zak of bak? ReinigingsbeZiet u een vies bushokje, vuilnisdrijf Midden Nederland, ofwel RMN, heeft zakken op straat of een fietspad met
er een makkelijke app voor gemaakt.
enorme gaten? Zwerfvuil, losse stoeptegels, onkruid, een slecht wegdek of
Vul uw postcode en huisnummer in en
onkruid?
u ziet alle informatie over het scheiden
en het ophalen van uw afval. Zo heeft u
Er is een handige app voor uw mobiele
altijd de inzamelgegevens bij de hand!
telefoon. Hiermee kunt u meteen en heel
Kies zelf of u een herinneringsbericht wilt
makkelijk de situatie melden. U maakt
ontvangen als u uw container aan de weg
een foto, meldt de locatie en het promoet zetten. Dit hoeft u maar één keer in
bleem en stuurt dit met één druk op de
te stellen via het menu. Daarna ontvangt
knop naar de gemeente.
u automatisch een bericht op het door u
gekozen tijdstip.
U kunt met deze app ook een proefmelding doen. Dat is bedoeld om de applicatie uit te proberen, of om aan iemand
anders te laten zien hoe hij werkt. Een
echte melding komt meteen bij de
gemeente terecht, met alle gegevens die
nodig zijn. Om te voorkomen dat u in uw
enthousiasme per ongeluk verkeerde
gegevens doorstuurt, vraagt de app bij
het versturen van een echte melding nog
een keer om bevestiging.
Met de app vindt u ook snel alle praktische Zo kan het dus ook: snel, makkelijk
informatie, zoals de openingstijden van uw en meteen melden op de plek en het
recyclingstation, welk afval u apart in kunt moment dat u iets ziet wat niet deugt
leveren en hoe u een aanhangwagen kunt of beter kan. Ga naar buitenbeter.nl en
lenen om uw afval zelf weg te brengen. De download de app. Zo kunt u zelf bijdraapp is geschikt voor iPhone of Android en
gen aan een prettige leefomgeving.
Door de redactie
gratis te downloaden via de appstore.

Iets niet in orde? Bel de servicelijn

B

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

Gebruik de BuitenBeter App

U kunt uw melding nu ook doen via de BuitenBeter App, u kunt dan direct een foto
meesturen. Lees het artikel hierboven. Wel zo makkelijk!

Of bel 14030

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

O
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p City Plaza kwam ik (redactielid Peer) Ab Hengeveld tegen en
we raakten aan de praat. Jaren
geleden zaten onze kinderen bij elkaar
in de klas op de basisschool. Zijn vrouw
en hij waren inmiddels verhuisd en hadden een groot huis gekocht dat ze ‘De
Herberg’ noemden, en hij vroeg of ik een
keertje langs wilde komen.

Vervulling van
een droom

Altijd een druk leven
Ab (68) en Lineke (63) Hengeveld hebben een evangelische achtergrond, drie
getrouwde kinderen en vier kleinkinderen.
“We zijn allebei met pensioen en we waren
op zoek naar een nieuwe invulling van ons
leven”, vertelt Ab.

"Dit is ons eigen huis waar we zelf ook wonen"

Crisisopvang
“Na de geboorte van onze oudste lukte
het niet om meer kinderen te krijgen
en wilden we kinderen adopteren. Aan
adoptie zijn strenge eisen verbonden waar
we allerlei cursussen voor moesten doen.
Toen we die gedaan hadden, alle papieren
in orde waren en we op het punt stonden
kinderen vanuit Brazilië te adopteren,
bleek Lineke toch zwanger te zijn.
We wilden iets nuttigs doen met wat we
allemaal voor de adoptie geleerd hadden
en besloten tot crisisopvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Crisisopvang is
een tijdelijke oplossing en bedoeld voor
kinderen die niet meer veilig thuis kunnen

Klein gesprekje...

Tijdens mijn bezoek aan De Herberg
ontmoette ik Eef. Ik vroeg hem hoe hij bij
Ab en Lineke op de inloopochtend terecht
was gekomen.

"Toen ik Ab en Lineke na jaren weer eens
tegenkwam vertelden ze dat ze verhuisd
waren naar een groter huis, 'De Herberg'.
Mijn vrouw Julya en ik werden nieuwsgierig en zijn er op een inloop-maandagochtend naartoe gegaan en sindsdien zijn we
er altijd en genieten van de gezelligheid.
Hun openheid en gastvrijheid naar mensen
trof ons en sprak ons aan. Ze stellen hun
huis open voor anderen, en in hun eigen
huiskamer ontvangen ze de mensen.

Ze zijn een druk leven gewend. Ab was
leraar elektrotechniek en elektronica op
Scutos (MTS in Utrecht) en Lineke is 25 jaar
kleuterleerkracht geweest, waarvan 14
jaar op de Koningin Beatrixschool Wijkersloot.
“We waren niet van plan om wereldreizen
te maken of ieder onze hobby te gaan
doen, we wilden samen iets doen. Zonder
dat we bewust op zoek waren, wij geloven
in leiding van God in ons leven, kwam
precies op het juiste moment dit huis op
ons pad”.
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We vinden het geweldig en willen hen
graag daarin helpen door een luisterend
oor te zijn voor nieuwe mensen en in
gesprek te zijn met mensen die regelmatig
komen. We kijken naar elkaar om in De
Herberg. Waar de maatschappelijk werkers het te druk hebben, waar je eerst een
afspraak moet maken of waar de jeugd op
een wachtlijst staat voor hulp, kan je daar
zo bij hen iedere maandagochtend
naar binnen”.
Ab en Lineke Hengeveld: Wie door omstandigheden tijdelijk een kamer zoekt is welkom bij ons.

wonen en ook niet bij familie of anderen in hun netwerk opgevangen kunnen
worden.

We selecteren
niet op levensovertuiging
Het is een taak waarvoor je dag en nacht
en zeven dagen per week beschikbaar
moet zijn. Dat hebben we een aantal jaren
gedaan, we hebben 23 kinderen voor korte
of langere tijd opgevangen.”

Peer van Haldren

De Herberg
“Voorheen was het huis van een Stichting die er kamertraining voor jongeren
aanbood. Door beleidsverandering van de
landelijke overheid was het financieel niet
meer haalbaar om dit pand te exploiteren
en wilden ze van dit huis af, het stond
al een paar maanden te koop. Op Funda
bekeken we de indeling van het huis, en
we zagen dat het alle ruimte bood om
onze droom, ‘Een ontmoetingsplek’ te
realiseren.

Inloop op maandagochtend
Elke maandagochtend tussen 10.00 en
12.00 uur hebben ze inloopochtend voor
mensen uit de buurt. Het voorziet in een

Het stond in onze eigen fijne wijk waar
we al veertig jaar wonen. Onze kinderen
en kleinkinderen wonen vlakbij en we
kennen hier veel mensen. We hebben onze
plannen gedeeld met vrienden en kennissen en ieder van hen deed een toezegging,
binnen hun mogelijkheden, te helpen
onze droom waar te maken. Buurtbewoners verbaasden zich over de hoeveelheid
mensen die hier aan het werk waren. Wij
hebben zelf altijd veel mensen geholpen,
en zien nu dat we veel mogen ontvangen.”

behoefte, mensen komen gewoon voor
de gezelligheid, en ook eenzame mensen
vinden hier een luisterend oor. Het is een
vaste ontmoetingsplek in de wijk.

Ab mag graag klussen. Hij heeft jarenlang
voor de klas gestaan, kennis en informatie overgedragen. Het werken met zijn
handen geeft hem voldoening, en hij vindt
het fijn om er een mooi huis van te maken.
Lineke regelt en organiseert en zorgt voor
gastvrijheid. Het geeft hen voldoening om
een ander te kunnen helpen.
“Wat moet je doen als je niet meer werkt?
Dit is wat we samen kunnen doen en dat
is goed voor onze relatie”, aldus Ab. “We
helpen mensen en voeren gesprekken met
hen in De Herberg”. Door hun achtergrond
hebben Ab en Lineke veel mensenkennis.

Naast dit alles zijn ze ook vier dagen per
week oppasoma en -opa van de kleinkinderen die vlakbij wonen.

Mensen komen
gewoon voor de
gezelligheid

Ook is er in De Herberg woonruimte voor
drie mensen. “Wie door omstandigheden
tijdelijk een kamer zoekt is welkom bij
ons in De Herberg. We selecteren niet
op levensovertuiging maar vragen wel
het christelijke karakter van het huis te
respecteren.
Dit is ons eigen huis waar we zelf ook
wonen; we zijn geen stichting en hebben
daardoor zelf de regie. Op een andere manier is dit een voortzetting van de crisisopvang die we vroeger deden. We bieden nu
volwassenen een rustige plek om tijdelijk
te wonen”, aldus Ab.
De Herbe
rg
Ab en Line
Door Peer van Halderen
k
Rigolettop e Hengeveld
lantsoen 11
3438 VR N
ieuwegein

Restaurant Le Pont Bleu
Le Pont Bleu is het leerrestaurant voor onze studenten.
Samen met onze ervaren docenten ontvangen zij u met
alle goede zorgen. Of het nu voor een kopje koffie met
huisgemaakte taart, een zakelijke lunch of een diner met
vrienden is, u bent bij ons van harte welkom!
Benieuwd naar ons menu en actuele openingstijden?
Kijk op: www.lepontbleu.nl

Le Pont Bleu | Newtonbaan 12 | 3439 NK Nieuwegein |

(030) 754 25 00

DE PEDICURESCHUUR

Advertentie(s)

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

Drilleveld 1, Tel. 030 603 12 09
Winkelcentrum Galecop, Tel. 030 604 23 00
www.sterkbroodbanket.nl
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De bloembakken hangen er weer!

O

ok in 2018 waren de wijkingangen vanaf half mei weer opgefleurd met hanging baskets. Het Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve biedt
deze bloemenpracht aan deze wijken aan en betaalt ze uit het wijkbudget.
Ook andere Wijknetwerken/Wijkplatforms doen dit: Batau Noord en Batau Zuid en
Jutphaas-Wijkersloot.

De bloembakken blijven hangen tot half oktober, afhankelijk van de bloei en weersomstandigheden. Als u merkt dat er problemen zijn met een basket bij u in de buurt, stuur
dan een mail naar Ton Visser via secretaris@wijzijnelkaarsburen.nl.
Door Ton Visser, secretaris WPF

Kwekerij Van den Berg, waar nu het appartementencomplex staat in de Van Heukelumstraat

Tentoonstelling in Warsenhoeck

V

an (geen) wijken weten, dat is de titel van een expositie over Nieuwegeinse
wijken in museum Warsenhoeck. Het is een wisselexpositie waarin steeds
nieuwe wijken aan bod komen. Van 11 augustus t/m 6 januari 2019 zijn de
wijken Galecop en Blokhoeve te zien. De wijken Zuilenstein en Huis de Geer zijn te
zien van 15 september t/m 6 januari 2019. Kijk voor openingstijden op museumwarsenhoeck.nl.
Dit zijn de laatste wijken die aan bod komen (Het klopt dat deze exposities elkaar in
tijd overlappen).

Weet u eigenlijk wel hoe uw wijk ontstaan is en waarom de wijk zo genoemd is? In
hoeverre bepaalde het aanwezige landschap de indeling van uw wijk? Aan de hand van
foto’s, films, documenten en afbeeldingen van kunstwerken laten wij u meer weten
over uw wijk.
Bewoners uit de wijken nemen u al wandelend mee door hun wijk en zijn op film
vastgelegd door de Geinfilmers. Tijdens uw bezoek aan deze expositie ontdekt u hoe
mooi Nieuwegein is. Wilt u weten wat Museum Warsenhoeck voor u in petto heeft, kom
dan vanaf 11 augustus naar het museum en overtuig uzelf. U vindt het museum in het
Natuurkwartier in Park Oudegein.

Veel animo voor
Burendag in de
wijk

B

urendag is een jaarlijks terugkerend
feest dat je samen
viert met je buren en de
buurt op de 4e zaterdag
in september. Op zaterdag
22 september viert Nederland voor de dertiende keer
Burendag.

Koppen bij elkaar
Het initiatief tot deze dag komt
van Douwe Egberts. Sinds 2008 wordt
het mede georganiseerd door het Oranje
Fonds. Burendag is een dag waarop je
gezellig samen komt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en de
buurt.
Wat ooit begon als een dag waarop 500
buurten meededen, is uitgegroeid tot een
landelijk fenomeen. Nu vieren ieder jaar

meer dan 1 miljoen mensen Burendag.
Zo wordt er bijvoorbeeld, voor zover nu
bekend, in de wijk Zuilenstein dit jaar in
vier buurtjes Burendag gevierd, namelijk op de Citerlaan, de
Hobolaan, de Bazuinlaan
en de Van Anrooylaan.
In de ene straat worden
bijvoorbeeld samen
de tuintjes-in-eigenbeheer opgeknapt
en ’s-avonds gezellig
met elkaar gegeten, in een andere
straat gaat het over
‘samen de buurt opknappen’ en
uiteraard ook ‘gezelligheid met elkaar’. In
de wijk Blokhoeve vieren bewoners Burendag op de Vlierhoeve en de Bongerdhoeve
(met o.a een Zeskamp). Kortom, dit is een
uitgelezen moment om samen met de
buurt een mooi feest op te zetten!
Buurten worden leuker, socialer en veiliger
als buren elkaar ontmoeten en zich samen
inzetten voor hun buurt.

Door de redactie

Burendag in
‘lege pand’
geannuleerd

D

e voorgestelde activiteiten van
de bewoners op de flyer worden
uitgesteld tot een nader overeen
te komen moment. Wij houden jullie via
www.onzestadnieuwegein.nl/ongein op
de hoogte van de volgende datum.

Wat wel doorgaat zijn de inloopuren
Vanaf 12 september zijn we elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in het pand op Middelhoeve.
Dan gaan we graag met u in gesprek over
toffe ideeen voor de wijk.
Wat heeft u altijd al willen doen?
Hoe kunnen we uw ideeën helpen realiseren?
Kom langs in het 'lege pand' Middelhoeve
53, bel met 06-16752340 of mail ons via
info@allone.nl. U kunt ook onze website
bekijken: www.onzestadnieuwegein.nl/
ongein

Wijkplatform
zoekt nog steeds
een notulist(e)

Wijkplatform
Praat mee met
het Wijkplatform

H

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

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

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

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

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

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

Volgende vergadering in Hapje en Drankje,
naast de achteringang van de Plus bij
winkelcentrum Nedereind.

Eenmaal in de zes weken is er een vergadering. U ontvangt 40 euro per vergadering. > bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl

Vergaderdata en -tijd
30 oktober en 11 december.
Steeds aanvang 20.00 uur.
Meer informatie en de agenda voor de
vergadering vindt u op
www.wijzijnelkaarsburen.nl

Door het bestuur
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an de Newtonbaan, rechts van de
Blauwe Brug, grenzend aan het
hockeyveld, staat een gebouw van
het ROC Midden Nederland. Het is de locatie van het Horeca & Toerisme College.
Veel lezers kennen deze plek waarschijnlijk niet.
In het gebouw zit een restaurant: Le Pont
Bleu (de Franse vertaling van de Blauwe
Brug). Dit restaurant is het leerbedrijf van
de horecastudenten van het College. De
redactie sprak met een instructeur/docent van het restaurant en een student in
opleiding.

Een echte bedrijfssituatie
Het restaurant (voor lunch en diner) wordt
gerund door leerlingen van het College.
Horecastudenten met verschillende
opleidingsniveaus lopen stage in het
restaurant. Van de koks in de keuken tot
de bediening en de leidinggevende van
het restaurant, allemaal zijn het studenten van het College. Zij werken met elkaar
samen onder begeleiding van ervaren
docenten. Zo krijgen ze les in de basisvaardigheden voor het horecavak: van
koken tot organiseren, samenwerken en
communiceren. Le Pont Bleu werkt op een
professionele manier met enthousiaste
studenten en met docenten die liefde voor
het vak hebben. De studenten werken in
een levensechte restaurant-situatie: het
gaat om het ‘echie’. Ze leren het vak hier in
de praktijk.

ROC-restaurant Le Pont Blue

Lekker uit eten
in eigen wijk

Gastvrijheid
Gastvrijheid is het sleutelbegrip voor Le
Pont Bleu: de klant is koning. Net als bij
‘gewone’ horecagelegenheden is het de
uitdaging voor het personeel in opleiding ervoor te zorgen dat de gasten een
ontspannen, plezierige en goed verzorgde
avond hebben. De gasten zijn mensen
zoals als u en ik. Mensen die het prettig

vinden in een leuke omgeving uit eten te
gaan. Dat kan nu drie keer per week in het
schoolseizoen: op dinsdag-, woensdag- en
donderdagavond. Het plan is om dit na de
zomer uit te breiden, bij de start van het
nieuwe opleidingsjaar.
Wees welkom!
Het is handig als u voor het diner reserveert, dat voorkomt teleurstellingen. ‘Kom
binnen, laat u verrassen en voel u welkom’
is het motto van Le Pont Bleu. Het personeel staat te trappelen om het u naar de
zin te maken!
Reserveren kan via 030 - 754 25 00
of receptienewtonbaan@rocmn.nl. Het
restaurant is vanaf 17 september op
maandag open voor lunch, en op dinsdag,
woensdag en donderdag voor lunch én
diner.
Door Joost van den Braak

Kunst in de Wijk

Herfstvijver
Gouden vergankelijkheid
drijft onontkoombaar op
het oppervlak en daaronder
eentonig  groen verheldert
verschiet
kleurt geel en oker.

Herfst
Tekenen zich af
sporen van verrotting
en verdorring

Tijd verglijdt
gaten vallen
randen rafelen
verrotten in tinten
bruin en grijs
zwart en triest.

Trekt zich terug
de natuur
Om warmte
aan de aarde
te binden
om krachten
te bundelen
om nieuw leven.

Gedichten en beelden © Tineke van Grol

Het eens zo stevige blad
als leer
wordt fijn en teer
als kant met talloze
patronen, onnavolgbaar.
Of als een rafelige oude jas
vuil en ondraagbaar
bijna uiteen.

Doelloos doorbreekt
een stengel
het gladde oppervlak
Aandoenlijk in zijn hoopvolle
helderheid
rest hem enkel
zwarte flarden.
Een knop
helder nog en wit
ziet kans
in schamel zonlicht
haar schoonheid nog eenmaal
te ontplooien.

Advertentie(s)

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

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

Wij zijn elkaars buren

Persoonlijke aandacht, betrokkenheid en prettige,
zorgzame hulp. Dat wil toch iedereen?
Een greep uit onze dienstverlening:
• Gezelschap bieden
• Persoonlijke begeleiding
• Maaltijden bereiden
• Boodschappen doen
Alle info vindt u op onze website. Wij zijn u
heel graag van dienst!
Annemiek de Haan
ZorgMies Nederland Regio Nieuwegein
Telefoon 030 - 369 02 29

WWW.ZORGMIES.NL

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

Deuren dicht

Gert van Jaarsveld en Marleen van Velzen, wijkagenten bij ons in de buurt

Samen wandelen voor verbinding:

Walk of Peace
O

Hans Oldenhof en zijn vrouw Ria Gerrits verlaten na 18 jaar Nieuwegein.

p zaterdag 22 september wordt
in Nieuwegein de Walk of Peace
gehouden. Pastoraal werker Hans
Oldenhof zit in de werkgroep die deze
wandeling door Nieuwegein organiseert. ‘’Wij organiseren dit samen met
verschillende geloofsgemeenschappen in
Nieuwegein, waaronder ook de moslimgemeenschap.

De mensen die voor verdeeldheid zorgen
in onze samenleving, komen vaak in beeld.
Wij willen met de Walk of Peace zichtbaar
maken dat er heel veel mensen zijn die
juist de verbinding zoeken.’’
De Walk of Peace start in Nieuwegein
Zuid bij de Rank en in Nieuwegein Noord
vanuit de Dorpskerk en de Bazuin aan de
Nedereindseweg. ‘’Daar starten we om
14.00 uur. In Nieuwegein Zuid starten ze
om 13.30 uur. We lopen vanuit de Nedereindseweg naar het Apostolisch genootschap aan het Nijpelsplantsoen.
Vanuit daar gaan we door naar het Leger
des Heils. De wandelaars vanuit Noord

en Zuid komen daar samen. Dan gaan we
naar de Emmauskerk en daarna naar de
moskee aan de Prof. Dr. Hesselaan.
Bij alle locaties is er een kort programma,
waarin de betreffende kerkorganisatie vertelt wat zij doen om verbinding te maken.
De wandelaars krijgen voor het vervolg
van de route een gespreksvraag mee,
zodat ze met mensen die ze niet kennen
onderweg in gesprek kunnen gaan.’’
Hans vindt het maken van verbindingen
tussen mensen belangrijk. ‘’Mensen leven
tegenwoordig toch wat meer in een eigen
bubbel. Daardoor kan men zich soms
moeilijker verplaatsen in anderen met een
andere leefwereld. Met de Walk of Peace,
je kunt het ook een ‘Stadspelgrimage’ noemen, kom je uit je eigen bubbel. Je kunt er
anderen ontmoeten, die je waarschijnlijk
anders nooit ontmoet zou hebben.’’

De Walk of Peace is een initiatief van
meerdere geloofsgemeenschappen
in Nieuwegein. Hans vertelt hoe dit is
ontstaan. ‘’Na de komst van de statushouders in zorgcentrum
Zuilenstein, enkele
jaren geleden, nam
ik contact op met
de Dorpskerk en de
Bazuin, de andere
kerkgenootschappen
in onze wijk Zuilenstein.

Afscheid Hans Oldenhof
Hans Oldenhof neemt afscheid als pastoraal werker van de Rooms Katholieke
geloofgemeenschap.
Hans was werkzaam voor Nieuwegein,
maar ook voor veel plaatsen in de omgeving. Op zondag 28 oktober is er een
dienst om 11.00 uur in de Basiliek in
IJsselstein met aansluitend een receptie.
Belangstellenden die afscheid van Hans
We wilden samen optrekken om iets te bewillen nemen zijn daar van harte welkom. tekenen voor de statushouders bij de start
van hun integratie. We wilden onderling
Hans Oldenhof is 18 jaar werkzaam gecontact met de bewoners stimuleren. We
weest in Nieuwegein. Van die 18 jaar heeft zijn gestart met een werkgroep met vanhij 16 jaar gewoond in de pastorie naast
uit de statushouders een Syrische moslim
de Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatuit Damascus en een Syrische christen uit
weg samen met zijn vrouw Ria en zijn
Homs, iemand vanuit de Bazuin, iemand
drie zonen. Hans verhuist naar Geldervan de Dorpskerk en ikzelf.
land waar hij gaat werken in de ondersteuning van Caritas in de provincie.
We organiseerden een bijeenkomst in de
Nicolaaskerk met verschillende sprekers.

A

ls het mooi weer is en zeker in een
warme periode krijgt de politie
veel meldingen en aangiftes van
insluiping op klaarlichte dag in woningen, scholen, kantoren en verzorgingstehuizen. De werkwijze van de insluipers is
simpel en doeltreffend.

Zij weten dat veel mensen als het warm
is hun ramen en deuren open laten staan.
Terwijl u bezig bent in de tuin of even vijf
minuutjes naar boven bent gelopen, slaan
ze hun slag. Via de achterdeur of schuifpui,
door een open raam of via het balkon glippen ze snel naar binnen. Daar pakken ze
uw portemonnee van de keukentafel.
Of uw laptop, mobiele telefoon, ipad of
flatscreen uit de woonkamer. Alles wat
van waarde is en zo voor het grijpen ligt,
nemen ze mee.

en mist u naderhand uw dure spullen.

Een gewaarschuwd mens... Onze waarschuwing is: wees er alert op dat dit kan
gebeuren. Vooral laat in de middag en
vroeg in de avond. Laat deuren en ramen
waar u geen zicht op heeft, al is het nog
zo warm, niet open staan. Denk er aan dat
een vliegenhor heel makkelijk te verwijderen is. En sluit ook uw schuur goed af, dure
(brom)fietsen en gereedschap zijn gewilde
artikelen voor een insluiper.
Laat niet iedereen zo maar binnen die via
de intercom bij de flat aanbelt. Als een onbekend persoon zich verdacht gedraagt in
uw buurt en u vertrouwt het niet, bel dan
de politie! Noteer kentekens en bijzondere
kenmerken.
En tot slot: houd er rekening mee dat de
verzekering uitkeert bij diefstal als er echt
is ingebroken, bij insluiping verschilt dit
per verzekeraar.

Als u ze betrapt, hebben ze altijd wel een
smoes bij de hand. Bijvoorbeeld dat ze op
zoek zijn naar iemand. Ze deinzen er trouBel bij een verdachte situatie altijd 112.
wens ook niet voor terug om u te bedreigen als u hen betrapt. Voordat u het goed
Door de wijkagenten
en wel in de gaten heeft, zijn ze weer weg
Bellen met de politie:
Spoed en melden verdacht gedrag 112
Geen spoed 0900-8844



Daarna vonden nog verschillende bijeenkomsten plaats. De statushouders hebben
met onze ondersteuning een ‘Dank je wel’
bijeenkomst georganiseerd in de Bazuin.’’
De eerste contacten en de aanzet
tot een werkgroep
met mensen vanuit
verschillende geloofsgemeenschappen
was gezet. ‘’Al langer
probeerde ik contact
te leggen met Sirat,
de moslimgemeenschap die bij elkaar
komt in de moskee aan de Hesselaan.

Mensen leven
toch wat meer in
een eigen bubbel

Dit was moeizaam. Zij zagen ertegenop
om over hun geloof te praten. In het bestuur zitten veel oudste generatie gastarbeiders. Ze hebben, net als vele andere
kerkgenootschappen, tekort aan kader.
Het was geen onwil, maar onmacht. Want
wie moet dan het woord voeren. Het liefst
de imam, maar hij spreekt onvoldoende
Nederlands. Dit veranderde door de komst

van de Syrische statushouders.
Samen met Ahmad Alaji die namens de
statushouders in onze werkgroep zat, ging
ik opnieuw in gesprek met het bestuur
van de moskee. Hij heeft het bestuur in
het Arabisch gesproken en hij heeft ze
overtuigd.
Hij zei: ‘Assad (president van Syrië) heeft
ons tegen elkaar uitgespeeld, met als
gevolg de oorlog. Laten we hier in Nieuwegein vasthouden aan het vreedzaam
samenleven van de moslims, christenen
en joden van voor de burgeroorlog. Daar
hebben we jullie bij nodig’. Dit heeft het
bestuur in beweging gebracht.
De moskee heeft een bestuurder uit Culemborg erbij betrokken. Hij verzorgde de
inhoudelijke verbinding. Dit heeft geleid
tot de eerste gezamenlijke bijeenkomst in
januari 2017.
Er zijn er daarna nog vele gevolgd, en nu
dan de Walk of Peace. Prachtig dat we dit
nu samen tot stand hebben gebracht’’,
besluit Hans Oldenhof.
Door Karin Beenen

Advertentie(s)
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