
We boffen zo met een kat in de tuin

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.

Een boorinstallatie in werking

Heerlijk op het terras bij De Groote Hond.

De Groote Hond gaat los
”Wil je een kopje koffie?”, dat 
klinkt ouderwets gezellig bij De 
Groote Hond. Wat heerlijk, ik 
krijg er nog een Indische lekker-
nij bij: pinda’s in honing… nog 
heerlijker. Carla en Tilly zijn deze 
ochtend ’aandachtschenkers 
van dienst’. En dat doen deze 
dames met zichtbaar plezier. De 
buurtkamer is vanwege corona 
helaas dicht geweest. Maar nu 
niet meer. Voor deze aandacht-
schenkers begon de ochtend 
met het openen van de zwa-
re schuifdeur. Achter die deur 
heeft maandenlang de vrolijke 
gele pui verstopt gezeten van 
onze buurtkamer. Eindelijk kan-
-ie weer van het slot: De Groo-
te Hond mag weer los! Komt u 
maar…
Buiten in de tuin hebben de da-
mes knal-paarse parasols opge-
stoken want ook de zon straalt. 
Het pleintje baadt in het licht en 
in de gezelligheid. De eerste be-
zoeker komt door het hek, een 

beetje voorzichtig nog: ”Bent u 
open?” Jazeker, De Groote Hond 
is open en hoe! Nog niet hele-
maal vrij van corona-maatrege-
len kan er gelukkig ook al veel. 
Er zijn vergaderingen geweest 
van politieke partijen, overleg-
jes van buurtbewoners en heel 
wat verzoeken tot samenwer-
ken.

Buurderij verse groenten
Dit prachtige initiatief brengt 
de buurt dichter bij lokale boe-
ren én hun verse producten. 
Elke week, op zaterdag tussen 
11.00 en 13.00 uur, vind je hier 
groenten, fruit, vlees, eieren, 
zuivel, brood, honing en zoveel 
meer. Binnenkort gaat de Buur-
derij open in De Groote Hond. 
Kijk op de website, boerenen-
buren.nl voor meer informatie.

Volksuniversiteit
Vanaf 17 september gaat de 
Utrechtse Volksuniversiteit een 
tekencursus verzorgen in De 
Groote Hond. Meer informatie 
hierover vind je op hun website: 
www.volksuniversiteitutrecht.
nl. Kom je ook tekenen?

Met of zonder hond
Het wordt iedere keer een   
beetje drukker in De Groote 
Hond en daarmee gezelliger. De 
bekendheid groeit. Je hoort al 
wat vaker dat het hier een fij-

ne plek is, laagdrempelig. ”Ook 
jonge mensen komen er graag, 
heb ik gehoord”, wist iemand 
op straat, en dat klopt. Binnen 
is speelgoed voor kinderen, een 
loungebank, WiFi (al noemen 
we dat hier Woefie) en een 
boekenkast met de meest uit-
eenlopende titels. Niet alleen 
maar over honden trouwens. Je 
mag ze lezen en lenen. En als je 
een echte hond hebt, een lieve 
dat wel, mag-ie natuurlijk ook 
meekomen. Er is voor honden 
een eigen bar!

De Kleine Kat
Honden, honden, honden… Is 
er dan niks voor katten? Jawel. 
De oplettende wandelaar in 
park de Kokkebogaard heeft 
het al gezien: een fraaie gele 
schuur in de tuin van De Groo-
te Hond. Het timmer-trio Ton, 
Ton en René heeft in een paar 
dagen tijd deze opbergschuur 
gemaakt. Hij staat zwaar ver-
ankerd in de grond, als een kat 
met z’n nagels in een tapijt. 
Schuin dakje tegen de regen, 
deurtjes, prachtig. Peer en Roe-
lien hebben de eerste laag gele 
verf aangebracht en zo is het 
een heus gesamtkunstwerk ge-
worden. En als je goed kijkt dan 
is de ruwe vorm afgekeken van 
De Groote Hond: inclusief de 
schuine ’oortjes’ onder de dak-
rand.

Opening mogelijkheden
Jij was er misschien wel bij in 
oktober, bij de opening van De 
Groote Hond, er zijn veel men-
sen geweest. Het was inspire-
rend en veelbelovend. Toch liep 
het anders. Door corona konden 
we eigenlijk niks organiseren. 
Ook was het voor onze vrijwil-
ligers zwaar. Vol enthousiasme 
waren ze begonnen, maar ze 
konden niet één kopje koffie 
schenken. Gelukkig is die tijd nu 
voorbij. Veel van ons zijn inmid-
dels gevaccineerd en dat geeft 
weer wat ontspanning. We we-
ten dat veel van de ’aandacht-
schenkers’ graag de koffiekan 
weer oppakt. En dan moeten 
er wel gasten zijn… Neem daar-

om je buurvrouw of buurman 
mee voor een kopje koffie in 
De Groote Hond. Het kan weer, 
dus spreek gezellig wat af. Lek-
ker aan de rand van het park, op 
doorreis naar de supermarkt.

Nog leuker met jou
Met je buurtgenoten afspreken 
om iets gezamenlijks te doen, 
uitrusten na het sporten op het 
sportplein of je huurt met je bu-
ren het zaaltje voor een activi-
teit. Of word zelf vrijwilliger bij 
De Groote Hond. Net als Carla 
en Tilly. Sluit je aan bij een team 
enthousiaste wijkbewoners. Je 
levert zo een fantastische bij-
drage aan de leefbaarheid van 
je eigen buurt en je leert veel 
nieuwe mensen kennen. Er ligt 
voor jou ook een leuke en nut-
tige taak te wachten, klein of 
groot… of we verzinnen ’m sa-
men. Denk aan de rol van gast-
heer/-vrouw of in het onder-
houd van het gebouw, het terras 
en de tuin. De keukenploeg, het 
activiteitenteam, een groep die 
zich met de PR bezighoudt. Met 
jou wordt De Groote Hond nog 
leuker. Stuur nu je mailtje aan 
info@degrootehond.nl.

Onno van Geuns en zijn 
Groote Hond.

Openingstijde’lijk
Elke dinsdag en donderdag van 
10.00 tot 17.00 uur wil De Groo-
te Hond open zijn. Dat lukt vaak 
wel, soms niet. De openingstij-
den kunnen daardoor wat ver-
warrend zijn. Kijk op het week-
-rooster onderaan de website 
DeGrooteHond.nl of naast het 
toegangshek voor de precieze 
tijden.

Door Onno van Geuns

Wij zijn elkaars buren.nl
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Hoi allemaal, hierbij een kleine 
update over de Buurderij. Wij 
zijn blij dat we De buurtkamer 
de Groote Hond als locatie mo-
gen gebruiken voor ons afgifte-
punt van Boeren & Buren! Als 
je nog niet bekend bent met 
dit initiatief: de Buurderij is een 
netwerk voor de rechtstreekse 
verkoop van lokale en ambach-
telijke producten. Je bestelt 
vooraf je producten online en je 
haalt ze op een wekelijkse pop-
-up boerenmarkt op in De Groo-
te Hond, Diepenbrocklaan 145.
We zitten nog in de opbouwfa-
se en we zijn met verschillende 
boeren en producenten in ge-

Terzijde
Als mens heb je met regels te 
maken. Regels perken per saldo 
vrijheden in. Grenzeloze vrij-
heid leidt tot grenzeloze chaos. 
Zonder regels wordt het oorlog, 
maar vrijheid is het waard om 
voor te strijden. Omgekeerd is 
oorlog een vrijbrief voor regel-
loosheid. En als postbezorger 
staat het mij vrij geregeld elas-
tiekjes te verzamelen. Maar dat 
terzijde.

Veel regels degraderen tot pa-
pieren tijgers als niemand ze 
meer volgt. Dan zou namelijk 
blijken dat ze niet te handhaven 
zijn. Het niet handhaven van 
wettelijke regels ondermijnt 
het gezag in de rechtstaat. En 
als het bevoegd gezag niet be-
kwaam is, is het gezag niet be-
voegd. Maar dat terzijde. 
Veel regels ervaar ik als niet eer-
lijk, niet logisch en niet zinvol. 

Ze worden volstrekt willekeur-
ig toegepast en de onderbou-
wing ervan ontbreekt volledig. 
Het een houdt ongetwijfeld 
verband met het ander. Geluk-
kig wordt ook de wereld op zijn 
kop vanzelf inzichtelijk als je de 
geldstromen volgt. En de waar-
heid blijkt altijd simpel. Maar 
dat terzijde.

Zonder gevaar en risico’s wordt 
het leven betekenisloos. Omge-
keerd zijn gelukkige slaven de 
grootste vijand voor de vrijheid. 
Zelf koester ik de ruimte tussen 
de regels. En wie mijn regels 
volgt, komt automatisch bij het 
eind van deze column uit. Maar 
dat terzijde.

Door Hylco J. Tamminga

sprek voor samenwerking. Maar 
als je dit leest zijn we misschien 
al open! Heb je interesse 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 over de Buurderij vol-
gen. Hoe meer buren zich aan-
melden, hoe sneller we open 
kunnen. Dus vertel het vooral 
door aan familie en vrienden! 
Voor overige vragen kun je ons 
bereiken via buurderijnieuwe-
gein@gmail.com.

Door Merlin & Aileen

Boodschappen doen bij lokale boeren

Pluto in de Wijk

Willem is een rode kater van 17 
jaar. Hij woont sinds een paar 
jaar bij ons, hij is hier min of 
meer ingetrokken. Hij kon het 
goed vinden met onze poes 
Kwibus, die toen al behoorlijk 
op leeftijd was.

Het is een geweldig beest, hij is 
heel ‘vocaal’, hij kletst en jankt 
je de oren van je kop! Willem 
komt niet echt op schoot zitten 
maar wil wel graag bij je zijn en 
een beetje tegen je aanhangen. 
Laptops zijn favoriet, lekker 
warm natuurlijk om bij de wer-
kende baas te zitten. Hij is een 
echte buitenkat en zwerft door 
de buurt, al gaat hij gelukkig 
nooit echt ver weg. Rand Bar-
tokstraat, Chopinstraat (daar 
grenst onze achtertuin aan) en 
Vivaldisingel, Mahlersingel. He-
laas was hij de laatste tijd wel 
heel erg uithuizig en gedroeg 
hij zich wat schuw bij ons. 

We wisten niet goed wat er aan 
de hand was. 
Hij kwam binnen, at z’n bak 
leeg en smeerde ‘m gelijk weer. 
Hij zat hele dagen op het dak 
van een schuurtje, zo kon hij 
de hele boel mooi overzien. Hij 
was zelfs een ster op de ‘Next-
door’-app.  Verschillende men-
sen vroegen zich af wie toch die 
rooie kat was, die bij hun kwam 
schooien. Nou, dat is dus Wil-
lem! Hij draagt geen halsbandje 
maar is wel gechipt. Een tijdje 
terug kwam hij binnen met een 
dikke bult op z’n schouder, een 
abces. Na een paar bezoeken 
aan de dierenarts is hij geluk-
kig nu weer helemaal de oude 
en heeft hij z’n plekje binnen 
bij ons weer gevonden. Maar 
mocht hij voor je deur staan: 
liever nier binnen laten en geen 
eten geven, al kan hij nog zo zie-
lig piepen!  

Door Marion Vegter

Willem van Oranje

Deze Wijkkrant verschijnt vier 
keer per jaar en bevat per-
soonlijk nieuws en nieuws dat 
interessant is voor alle bewo-
ners van en betrokkenen bij de 
wijken Zuilenstein, Huis de Geer 
en Blokhoeve. Alle Wijkkranten 
zijn digitaal te lezen op 
www.wijzijnelkaarsburen.nl.  

Schrijf ook mee!
Wil jij ook eens een stukje voor 
de Wijkkrant maken? Je eigen 
bericht en foto in deze krant? 
Heb je nieuwtjes, ideeën, tips of 

agendapunten uit je straat, buurt 
of wijk? Stuur dan een mail naar 
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl.
Ben je niet zo’n schrijver en wil je 
tips of advies over je bericht? Over-
leg dan gerust even met de redac-
tie. De volgende Wijkkrant ver-
schijnt half oktober. Jouw nieuws 
ook in die editie? Stuur het dan ui-
terlijk 15 augustus naar de redactie.

Oplage van 4.000 exemplaren.
Redactie: Frits van Ginkel | Peer 
van Halderen | Joke Kanis.
Advertentiebeheer: Henk Vink.
Vormgeving: Jack of all Trades, 
Marion Vegter.

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

De redactie kan besluiten om 
bijdragen te redigeren of niet te 
plaatsen om welke reden dan 
ook. Een mening weergegeven 
in een artikel of advertentie 
is niet noodzakelijkerwijs de 
mening van de redactie.

Colofon



Van oude mensen, de 
dingen, die voorbijgaan…
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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

Heerlijk genieten in Park Kokkebogaard.

De redactie ontving een tijd 
geleden al een buurtbericht 
van de gemeente over het 
depot dat al een paar maan-
den in gebruik is op het veld-
je op de hoek van de Neder-
eindseweg/Van Anrooylaan. 
Het is bedoeld voor de tijde-
lijke opslag van groot materi-
eel, rioolbuizen en zand. Het 

Als je net als ik, bijna dagelijks 
een wandelingetje maakt door 
park de Kokkebogaard, kom 
je afhankelijk van het tijdstip, 
vaak dezelfde mensen tegen. 
Sommigen groet je alleen, maar 
er zijn er ook bij met wie je wel 
eens een babbeltje maakt. Zo 
ook met deze dame. Zij woont 
niet direct in onze wijk, maar 
wel vlakbij en ze wandelt graag 
en veel in ons park. Ze zit dik-
wijls even in de zon op een 
bankje bij de dierenweide. In 
het voorbijgaan wisselen we 
vaak een woordje in de trant 
van mooi weer en lange dagen. 
Zo ook bij onze laatste ontmoe-
ting op Koningsdag. We bena-
derden ieder van een andere 
kant de speelweide en keken 
allebei genietend naar de pick-
nickende gezinnen. Kleedjes 
met daarop eten en drinken la-
gen uitgespreid en de kinderen 
speelden naar hartenlust op de 
verschillende toestellen. De po-
litie had opgeroepen de bossen 
zoveel mogelijk te mijden en 
door het mooie weer toch ver-
leid bleek men massaal zijn heil 
te zoeken in de parken.

Vroeger was alles beter
Aangezien wij twee dames op 
leeftijd zijn kwam het gesprek 
al gauw op ‘vroeger’. Vroeger, 
toen wij nog (heel) jong waren, 
hadden onze ouders nog geen 
auto’s en gingen zij op vrije da-
gen met ons niet naar bos en 
duin of zomaar een dagje uit. 
Zij vertelde dat ze al heel wat 
jaartjes in Nieuwegein woont, 
maar dat ze oorspronkelijk uit 
Maastricht komt. Ik op mijn 
beurt vertelde dat ik geboren 
ben in het Zeeuwse Zierikzee 
en vanaf mijn tiende jaar in 

Apeldoorn woonde. Na een 
paar jaar Utrecht werd Nieuwe-
gein mijn woonplaats waar ik 
nu nog steeds woon. We klets-
ten wat af, daar aan die rand 
van het speelveld. Heel wat her-
inneringen haalden we op. We 
merkten niet eens dat de tijd 
verstreek. En dat zomaar over-
dag staande in park de Kokke-
bogaard in Nieuwegein op een 
zonnige Koningsdag midden in 
het coronatijdperk.

Intrigerend verhaal
Toen we eindelijk ons samenzijn 
beëindigd hadden en we ieder 
weer ons weegs gingen, schoot 
mij ineens de titel van het boek 
Van oude mensen, de dingen, 
die voorbijgaan… in gedachten. 
Louis Couperus schreef het al in 
1906. Ik las het boek voor mijn 
boekenlijst op de middelbare 
school. Wat lijkt dat allemaal 
lang geleden. De hoofdperso-
nen waren toen oude mensen. 
Zeker in mijn ogen. Toch intri-
geerde het verhaal me. Nu ben 
ik misschien even oud als zij 
toen. De leefomstandigheden 
van nu zijn heel anders. Zou het 
door al dat gedoe met corona 
komen dat ik ineens aan dat 
boek moest denken?

Praatje maken bij DGH
Hopelijk gaat De Groote Hond 
nu gauw open. Laten we alle-
maal ons best doen om corona 
uit te bannen, dan worden de 
maatregelen versoepeld. We 
kunnen dan ook, bij minder 
stralend weer, gezellig binnen 
of op het terras een praatje ma-
ken of een spontane babbel be-
ginnen. Ik kijk er erg naar uit, jij 
toch ook?

Door Cora de Bruijne

Ondergrondse vuilcontainers
Begin juni kregen mijn buurtbewoners en ik een brief in de bus van de gemeente. Die liet ons weten 
dat aan onze straat voorrang was verleend bij het plaatsen van ondergrondse containers voor rest-
afval en GFT-inzameling.

Depot laat je omlopen

is daarom belangrijk dat het 
goed bereikbaar is voor vracht-
wagens. Voetgangers kunnen 
niet meer rechtdoor lopen maar 
worden er omheen geleid met 
een tijdelijk voetpad. Aanvan-
kelijk zou het depot op die plek 
blijven tot februari, maar dat is 
veranderd. 

Dat komt omdat de aannemer 
die vanaf begin 2022 Kerkveld 
gaat vernieuwen het depot ook 
wil gebruiken. Daarom blijft het 
op deze plek staan totdat het ri-
ool en Kerkveld in de loop van 
2023 helemaal vernieuwd zijn. 

Door Joke Kanis

Dat betekent dat we daarvoor 
geen kliko’s meer nodig heb-
ben. De eerste containers zijn 
geplaatst in de bocht van de Ca-
rillonlaan, bij het speelplaatsje. 
Je kunt ze alleen gebruiken met 
een speciaal pasje. Welkom dus, 
nieuwkomers in het straat-
beeld. Beschuit met muisjes 

horen niet bij deze geboorte, 
maar een foto in de Wijkkrant 
misstaat zeker niet. En nu maar 
hopen dat iedereen blij is met 
dit nieuwe meubilair, want de 
kliko’s in onze tuinen zijn ook 
niet altijd even prettig en een 
enorme sta-in-de-weg. Het is 
vast even wennen, deze nieuwe 

situatie. Onze tuinen worden 
weer wat ruimer en de bijen 
en vlinders krijgen er misschien 
meer bloemen voor terug. Zo is 
iedereen gelukkig. En daar gaat 
het tenslotte allemaal om.

Door Cora de Bruijne
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Geen stress meer en geen geldzorgen, 
daar doen wij het voor!

Dierenkliniek Hugen, 
we maken veel mee!

FYSIOTHERAPIE

GESPECIALISEERDE 

FYSIOTHERAPIE 

IN DE REGIO

WWW.GOFYSIO.NL

ALTIJD
DE BESTE BEHANDELING
VOOR U!

BEL OF 

WHATSAPP NAAR

085 0656333

Het team van DKV Bewindvoering en Deurwaarders Kantoor Visser.

Wie ben je en wat doe je?Wie ben je en wat doe je?
Mijn naam is Sylvia Visser en 
ik ben eigenaar van DKV Be-
windvoering, onderdeel van 
Deurwaarders Kantoor Visser. 
Er zijn soms situaties dat je het 
overzicht over je financiën kwijt 
bent. Misschien heb je zelfs wel 
schulden en voel je de druk van 
incassobureaus en deurwaar-
ders. Het zijn nare situaties die 
veel stress veroorzaken. Soms 
kun je dit zelf nog oplossen, 
maar het kan zo verlammend 
werken dat je niet goed meer 
functioneert en dan stop je de 
enveloppen ongeopend weg in 
een la. Wij gaan ervan uit dat 
niemand dat wil, maar dat je 
door allerlei oorzaken – ziekte, 
familieomstandigheden, finan-
ciële tegenvallers, verkeerde 
keuzes - financieel steeds die-
per in het moeras terechtkomt 
en er niet meer op eigen kracht 
uit kunt komen. Ons bedrijf 
helpt je in dat geval om weer 
orde in de chaos te brengen en 
de schulden weg te werken.

Hoe lang bestaat het bedrijf?
Deurwaarders Kantoor Visser 
bestaat sinds de jaren ’60 en 
is sinds 1984 in Nieuwegein 
gevestigd. Eerst op de Neder-
eindseweg en sinds 1997 aan de 
Meppelerschans. Het onderdeel 
DKV Bewindvoering is gestart 
in 2016.

Wat is de meest bijzondere 
ervaring in jouw werk?
Het geluksgevoel dat DKV Be-
windvoering mensen geeft 
door ze schuldenvrij te maken: 
geen stress meer, geen geld-

zorgen, een spaarpotje en geld 
voor de leuke dingen in het le-
ven zoals vakanties, verjaarda-
gen en feestdagen. Daar doen 
wij het voor!

Wat is de minst leuke ervaring 
in jouw werk?
Geldzorgen veroorzaken stress 
en daardoor ben je niet altijd 
in staat je keuzes te overzien. 
Soms moeten wij op verzoeken 
om extra geld ‘nee’ zeggen. Dat 
is natuurlijk niet leuk, maar de 
huurbetaling gaat voor.

Waarom adverteert jouw  
bedrijf in de Wijkkrant?
Als je geldzorgen hebt en daar-
door veel last van stress: vraag 
om hulp. Dat klinkt heel simpel 
en toch is de drempel om hulp 
te vragen heel hoog. Met onze 
advertentie willen we meer be-
kendheid geven aan wie wij zijn 
en wat wij doen, zodat de lezers 
van de Wijkkrant ons bij finan-
ciële problemen snel weten te 
vinden en wij hun snel kunnen 
helpen.

Heeft het adverteren je al nieu-
we klanten opgeleverd?
Wij zijn net begonnen met 
adverteren, maar we hopen 
natuurlijk dat mensen ons nu 
makkelijker weten te vinden.

Lees je de Wijkkrant zelf ook en 
zo ja wat vind je ervan?
Jazeker, wij vinden het als orga-
nisatie belangrijk om te weten 
wat er speelt in de wijken en be-
trokken te zijn bij Nieuwegein.

Heb je tenslotte nog een tip 
voor de lezers van de Wijk-
krant?
Wacht niet te lang met om 
hulp vragen bij financiële pro-
blemen: hoe eerder hoe beter. 
Wij beginnen altijd eerst met 
kennismaken, dus een hulp-
vraag betekent niet dat je gelijk 
ergens ‘aan vast’ zit. Dit is de 
reactie van iemand die de stap 
naar DKV Bewindvoering heeft 
gezet: “Als ik had geweten hoe-
veel stress een bewindvoerder 
weghaalt door het overnemen 
van de financiële administratie, 
had ik veel eerder deze hulp in-
geschakeld.”

Het plezier van een huisdier
Een mevrouw van in de tach-
tig woonde zelfstandig met 
haar katje. Voor de behande-
lingen deed ik visites of we 
haalden de kat op, het voer en 
de medicijnen werden door 
de assistente gebracht. De 
poes werd oud en mevrouw 
moest uiteindelijk afscheid 
van haar nemen. Een tijd 
daarna kwam haar dochter op 
onze praktijk en ik vroeg hoe 
het met haar moeder ging. 
“Heel slecht”, vertelde ze, 
haar moeder had niets meer 
om voor te zorgen en zij mis-
te haar kat-je enorm. In over-
leg met de dochter hebben 
wij contact opgenomen met 
haar moeder. Eén van onze 
assistentes vond het leuk om 
met ‘oma’ naar het asiel te 
gaan. En zo gebeurde het, er 
was een match met een poes-
je dat een nieuw thuis zocht. 
Het katje ging naar haar nieu-
we thuis bij ‘oma’. Een paar 
weken later stond de dochter 
met een grote bos bloemen 
bij ons aan de balie: haar 
moeder was ‘weer terug’.

Ik had er een hele kluif aan
Ik denk dat er niet veel beroe-
pen zijn waar je zo veel kunt 
bijdragen aan het welzijn van 
de dieren, maar ook aan het 
welzijn van hun baasjes. En 
er gebeuren soms ook dolko-
mische dingen. Dienst, 02.00 
uur ‘s nachts. Een grote her-
der had van zijn baas een 
prachtige ronde mergpijp van 
de slager gekregen. Heerlijk! 
En die mergpijp paste precies 
langs de hoektanden om de 
onderkaak, geen beweging 
in te krijgen; paniek! De ei-
genaar zat met zijn hond in 
de wachtkamer. Ik maakte 
de spreekkamerdeur open, 
de hond zag mij en dacht: “Ik 
vreet jou op”. Met de eerste 
luide blaf slingerde de kluif 
met een sierlijke boog door 
de wachtkamer. De eigenaar 
schaamde zich dood. Hij pak-
te zijn pinpas om het nacht-
consult af te rekenen en ik zei 
dat hij de pas weer in zijn zak 
mocht steken, want zo’n ont-
zettend grappige gebeurtenis 
is goud waard!

Door Lucas Hugen

Onze dierenkliniek is een kleinschalige kliniek met een per-
soonlijke benadering. Wij besteden veel tijd aan onze huis-
dieren en hun baasjes. Veel dieren die uitgebreide zorg no-
dig hebben, komen uiteindelijk in onze kliniek terecht. De 
jonkies, de senioren en de medisch ingewikkelde patiënten 
(voor een second opinion) zijn vaak geziene gasten. Wij wer-
ken met veel plezier en maken heel veel mee; je kunt er een 
boek over schrijven. Hieronder kun je twee verhalen lezen.

Senior kat Floyd.

Honden
Katten kanariepieten
Konijnen parkieten cavia’s
Allen zijn het leuke
Huisdieren

W
ij

k
-E

lf
je

Nóg meer mooi gemaakte Happy Stones! Nieuwsgierig geworden? 
Lees gauw het artikel op pagina 7!
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Sporten
onder 
begeleiding

WWW.ATHLETICHEALTH.NL

Kademuren 
Herenstraat hersteld

Fietssnelweg, snelle fietsweg   
of snelfietsroute?

We hoeven niet te kiezen
Om meteen maar met de deur 
in huis te vallen: het gaat hier 
niet om een fietssnelweg! Wel 
om een doorfiets- of snelfiets-
route. Er is al een paar jaar 
sprake van een trend om snel-
le fietsroutes te ontwikkelen. 
Hiervoor worden bestaande 
fietsverbindingen verbeterd en 
met elkaar verbonden. Fietspa-
den worden verbreed met dui-
delijke belijning, bewegwijze-
ring en verlichting. Met veilige 
stoepranden en geen paaltjes 
of andere obstakels op de route.

Van IJsselstein via Nieuwegein 
naar Utrecht
De Provincie Utrecht werkt sa-
men met gemeentebesturen 
om meerdere snelfietsroutes 
in onze provincie te realiseren. 
De route waarover we het hier 
hebben, ook wel de vierkana-
lenroute genoemd, volgt vanaf 
IJsselstein de Hollandse IJssel, 
de Doorslag, het Merwedeka-
naal en de Vaartsche Rijn. Dus 
bij Oud Jutphaas langs de He-
renstraat en het eerste deel van 
de Utrechtsestraatweg en na 
de Blauwe Brug de rest van de 
Utrechtsestraatweg tot de Re-

miseweg. Daarna via de Jutpha-
sebrug Utrecht in.

Bewonersparticipatie
Er is zowel met belangstellen-
den en belanghebbende bewo-
ners als met de Fietsersbond 
gesproken over het traject en de 
inrichting daarvan. Eerst in een 
kleine werkgroep en daarna, 
begin van dit jaar, via een voor-
lopige versie waarop je via een 
online platform kon reageren. 
Hierbij hebben 69 verschillende 
personen in totaal 171 reacties 
geplaatst. Die reacties leverden 
voor allerlei situaties verschil-
lende inzichten op, maar ze leid-
den ook tot een aanpassing van 
het Voorlopig Ontwerp. Helaas 
krijgt de fietser nog steeds niet 
overal voorrang op kruisend 
verkeer. Het lijkt wel alsof de 
Provincie Utrecht niet door de 
gemeente op de hoogte is ge-
steld van de Nieuwegeinse Mo-
biliteitsvisie en in het bijzonder 
over het door de voltallige Raad 
onderschreven amendement 
over de positie van de fietsers. 
De Fietsersbond heeft de ver-
antwoordelijk wethouder 
hierover inmiddels aangespro-
ken.

Belangrijke knelpunten
Punt 1. De kruisingen van de 
snelfietsroute met de door-
gaande wijkwegen in Nieuwe-
gein, zoals de Doorslagbrug en 
de Blauwe Brug. Als je de fiet-
sers hier voorrang geeft, gaat 
het autoverkeer, vooral in de 
werkweek, stagneren en vastlo-
pen. Is dat erg? Als je daarmee 
bereikt dat die werkverkeers-
stroom dan buitenom gaat rij-
den niet. De Fietsersbond on-
derschrijft dit ook, maar dat zal 
je niet verbazen.
Punt 2. Bus en fiets zitten el-
kaar in de weg op de Utrecht-
sestraatweg. Fietsers voelen 
zich onveilig door hard rijdende 
bussen die rakelings langs je 
heen rijden. Waarom ook daar 
geen 30 kilometer invoeren? 
Tja, dat wil de busmaatschap-
pij niet want dan doet de bus 
er langer over (minder dan een 
halve minuut!). Maar in de hele 
wijk Zuilenstein rijdt de bus ook 
niet harder dan 30 kilometer. En 
hoe staat dit dan in verhouding 
tot het door de Raad aangeno-
men amendement over de pri-
oriteitsvolgorde wandelen, fiet-
sen, openbaar vervoer en auto? 
De situatie bij ’t Sluisje: fiets-
verkeer vanaf de Rijnhuizerbrug 
(vooral scholieren), een steegje 
en de T-kruising in samenhang 
tot rijdende en parkerende au-
to’s levert regelmatig gevaar-
lijke situaties op. Een groep 
bewoners aan die kant van de 
Herenstraat heeft hiervoor 
zelfs een uitgebreid inrichtings-
plan ingediend dat ook recht 
doet aan het historisch karakter 
van dit deel van Jutphaas. Het 
Voorlopig Ontwerp voorziet 
in een plateau (een hele bre-
de/lange verkeersdrempel die 
loopt van Het Sluisje tot aan de 
Rijnhuizerbrug) ter hoogte van 
de fietsbrug. 
Punt 3. De afstelling van de 
verkeerslichten bij de Blauwe 
Brug wordt aangepast voor 
fietsers. Maar waar volgens mij 
nog niet aan gedacht is, is dat 

De laatste loodjes
Nadat alle basaltkeitjes uit de 
oorspronkelijk kademuur in de 
betonmallen waren verwerkt, 
was het afwerken heel simpel: 
de mal werd gewoon aan de 
betonnen kadewand gehangen. 
Omdat deze mal onder water 
doorloopt, lijkt het net alsof dat 
de oorspronkelijke kademuur is. 
Mooi vakwerk met historische 
uitstraling. Hierna moesten de 
bewoners nog even op de kie-
zen bijten omdat een groot deel 
van de weg gerepareerd moest 
worden. Dat was op zich niet 
zo erg, behalve dan dat fietsers 
en brommers zich niets van de 
wegafzetting aantrokken en 
in volle vaart over de stoep di-
rect langs de huizen reden. Een 
groep bewoners was het zo zat 
dat zij samen met de aannemer 
de doorgang met betonblokken 
hebben gebarricadeerd. Toen de 
straat weer klaar was zijn er tot 
slot bomen geplant zodat het er 
allemaal weer wat natuurlijker 
uitziet. Over de verdere inrich-
ting en afwerking wordt nog 
met de gemeente gesproken.

Schade
Ondanks de grote zorgvuldig-
heid waarmee de kadeverbete-
ring is uitgevoerd, zijn er door 
trillingen vooral (haar)scheur-

tjes in muren van sommige his-
torische panden ontstaan. Be-
woners zijn over herstel hiervan 
nog in overleg met de aannemer.

De afronding
Er was geen groot opleverings-
feest maar iedereen kreeg een 
bon om bij de ijswinkel op de 
hoek van de Herenstraat te 
besteden aan een uit de klui-
ten gewassen ijstraktatie. En 
uiteindelijk vertrok de hele ka-
ravaan van boten en pontons 
met hijskranen, directiekeet en 
ander materieel weer naar een 
volgende klus.  

Door Frits van Ginkel

De bewoners van het eerste deel van de Herenstraat hebben ruim 
een half jaar gewacht op de afronding van het herstel van de kade-
muren tussen de Lantaern en de Rijnhuizerbrug. In de vorige Wijk-
krant heb ik daar uitgebreid over geschreven. Zoals je op de foto 
kunt zien is de renovatie van de kadewand zeer succesvol verlopen.

Mooi resultaat!

deze lichten in het weekend 
helemaal niet werken. Vooral 
in het weekend rijden hier erg 
veel wielrenners en andere re-
creatieve fietsers. 
Punt 4. Tot slot nog het 
spookrijdende fietsverkeer van-
af Utrecht dat tegen de rich-
ting in bij de bussluis over het 
fietspad langs de woonarken 
rijdt (Utrechtsestraatweg). Dat 
is niet alleen irritant maar ook 
gevaarlijk, omdat deze fietsers 
in de onoverzichtelijke bocht 
moeten oversteken. De bewo-
ners van de arken die kinderen 
en boodschappen in- of uit-
laden, hebben gevraagd om 
het fietspad naar de wegzijde 
te verleggen. Provincie en ge-
meente hebben dit verzoek af-
gewezen. Wel is een oplossing 
bedacht waarbij voor fietsers 
een nieuwe oversteek voor-
langs de bussluis komt, zonder 
voorrang, als het aan provincie 

en gemeente ligt. Hopelijk gaat 
dit ook werken; de Fietsersbond 
legt zich nog niet neer bij het 
uit de voorrang halen van fiet-
sers.

Hoe nu verder?
Als deze krant bij je bezorgd 
wordt is het half juli. De Nieu-
wegeinse Raad heeft dan 
waarschijnlijk een besluit ge-
nomen over een samenwer-
kingsovereenkomst tussen 
gemeente en provincie voor 
de snelfietsroute, dat is nodig 
voor de subsidieverstrekking. 
Het Definitief Ontwerp wordt 
nog aan belanghebbenden en 
omwonenden voorgelegd. Bij 
het schrijven van dit artikel was 
het Raadsbesluit nog niet be-
kend. Naar verwachting wordt 
de snelfietsroute in 2022-2023 
gerealiseerd. Wordt vervolgd.

Door Frits van Ginkel

Impressie van de nieuwe snelle fietsroute.

In Nieuwegein wordt volop nagedacht en gesproken over mo-
biliteit zoals lopen, fietsen en autorijden. Op 1 april heeft de ge-
meenteraad de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 vastgesteld. 
In een daarbij behorend amendement is onder meer opgeno-
men ‘dat voor binnenstedelijke verplaatsingen lopen en fietsen 
de voorkeur hebben’. Dit artikel gaat over snelle fietsverbindin-
gen en wat dit in Nieuwegein en met name voor Oud Jutphaas 
plus Huis de Geer betekent. Ook ging ik na hoe dit amendement 
is meegenomen bij de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp.



Advertentie(s)

De Wijkkrant is een uitgave van Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve | Nummer 3, Jaargang 8, juli 2021Pagina 6

Vier jij 50 jaar Nieuwegein mee?

De gemeente startte begin juni met het grondwerk in Huis de Geer voor de aanleg van een speeltuintje, 
kruidentuintje en nog veel meer. Onze wijkmanager Shida Versteeg heeft samen met buurtbewoners 
en kinderen bedacht wat er nodig is om op een groot grasveld, omgeven door woningen, een leuke 
en inspirerende speel- en ontmoetingsplek te maken. Op de tekening zie je een impressie van hoe het 
eruit komt te zien, en als je dit leest is het allemaal al klaar! Kom eens kijken naar het resultaat en laat 
je kinderen hier ook lekker spelen. Dat is dan gelijk een mooi moment voor een nadere kennismaking 
met Huis de Geer en zijn bewoners.

Door Frits van Ginkel

Jij kunt ook meedoen met Feest 
maal 50. Als één van die eet-
adressen en iets lekker fees-
telijks koken voor een aantal 
gasten, of door als gast bij ie-
mand aan te schuiven. Natuur-
lijk houdt iedereen rekening 
met de corona-maatregelen die 
op dat moment gelden. Vind je 
een etentje thuis nog niet zo’n 
prettig idee? Dan is een gezel-
lig video-etentje misschien iets 
voor jou! Maar of het nou gaat 
om een video-etentje of om een 
etentje bij je thuis: doe mee en 
wij zorgen voor een verrassen-
de match. Als je wilt kun je je 
ook aanmelden en zelf mensen 
uitnodigen die je beter zou wil-
len leren kennen. 

Wil je weten hoe dit weekend 
vol feestelijke etentjes eruit zal 
zien en hoe je je kunt aanmel-
den? Stuur dan een mailtje naar 
info@eetmee.nl met je naam 

en e-mailadres en we laten je 
weten wanneer je je kunt in-
schrijven.

Over Stichting Eet Mee
Eet Mee is een platform voor 
mensen die graag anderen ont-
moeten, houden van een goed 
gesprek en het leuk vinden om 
samen te eten. Al ruim tien jaar 
brengt Eet Mee mensen samen 
aan de keukentafel voor een 
goed gesprek. Zo ontstonden 
er in de regio Utrecht al meer 
dan 10.000 matches. Tijdens 
de etentjes loop je een verras-
sende mix van mensen tegen 
het lijf. Stellen, alleengaanden, 
ouderen, gezinnen, mensen die 
hier geboren en getogen zijn, 
mensen met een vluchteling-
achtergrond. De mix maakt het 
juist zo leuk.

Neem ook eens een kijkje op 
www.eetmee.nl voor meer in-

Bezwaarschrift niet ontvanke-
lijk
Nadat de gemeenteraad in-
stemde met de plaatsing van de 
warmtebuffer door Eneco aan 
de rand van de wijk Zuilenstein, 
heeft de actiegroep Buffer Uit 
Zicht (BUZ) hiertegen bij de 
gemeente een bezwaarschrift 
ingediend. De gemeente heeft 
dit bezwaarschrift niet ontvan-
kelijk verklaard.

Hoe nu verder?
De gemeenteraad stemde in 
met het voorstel onder de voor-
waarde dat de warmtebuffer 
zo groen en gunstig mogelijk 
wordt ingepast, in samen-
spraak met inwoners die zicht 
hebben op het bouwwerk. Dat 
houdt in dat de warmtebuffer 
zoveel mogelijk met groen-
voorzieningen moet worden 
ingepakt, en de plek moet zo 
ver mogelijk noordwest liggen. 
Het verzoek uit de buurt om de 
buffer verderop bij de McDo-
nalds te plaatsen is financieel 
haalbaar maar het gemeente-
bestuur heeft het afgewezen. 
BUZ is hierover zeer teleurge-
steld. Bij de Provincie Utrecht, 
als eigenaar van de trambaan, 

Nieuwegein bestaat 50 jaar. Om dit te vieren organiseert Stichting Eet Mee Feest maal 50! 
Op 17, 18 en 19 september zijn er op 50 adressen feestelijke verrassingsetentjes, bij men-
sen thuis, ondernemingen of maatschappelijke organisaties. Daar kun je niet alleen ande-
re plaatsgenoten leren kennen maar natuurlijk praat je ook met elkaar over Nieuwegein.

Ontmoetingsplek in Huis de GeerHoe staat het met 
de warmtebuffer van 
Eneco?

ligt een vergunningaanvraag. 
Wellicht dat als die wordt afge-
geven, daar nog bezwaar tegen 
gemaakt kan worden. Eneco 
heeft in juni een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning in-
gediend voor het realiseren van 
de warmtebuffer. In het derde 
kwartaal van 2021 neemt het 
College van B&W dan een ont-
werpbesluit en start de ziens-
wijzeprocedure.

Informatieavonden
De direct omwonenden en an-
dere belanghebbenden hebben 
van Eneco en de gemeente een 
uitnodiging gekregen voor een 
informatieavond. Hier is onder 
meer gesproken over de exacte 
positie van de warmtebuffer, 
de veiligheidsmaatregelen en 
de vormgeving van de groe-
ne inpassing van de buffer. Dit 
wordt later uitgewerkt door 
een landschapsarchitect. BUZ 
voorspelt als actiegroep dat een 
grote groep bewoners zich op 
meerdere manieren tegen de 
plaatsing van deze warmtebuf-
fer zal gaan verzetten. Wordt 
vervolgd.

Door Frits van Ginkel

formatie over ons of om alvast 
je eigen matches te maken voor 
(video-) etentjes met nieuwe 
mensen.

Door Annelies Kastein

Elke eerste zaterdag van de 
maand van 11.00 – 14.00 
uur is het Repair Café weer 
open, op een nieuwe locatie: 

Buurtplein Doorslag, 
Parelduiker 13

Voor meer info kijk op 
www.repaircafenieuwegein.nl.

Door Peer van Halderen

Repair Café op nieuwe locatie
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Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20

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

Elke groep geeft zijn eigen in-
vulling aan het thema, groep 7 
gaat bijvoorbeeld aan de slag 
met ‘Nieuwegein in verhouding 
tot Europa’. De onderbouw richt 

Montessorischool De Vleugel 
ziet graag veel blije gezichten 
in Nieuwegein, juist in deze tijd 
waarin het belangrijk is om el-
kaar een hart onder de riem te 
steken. Daarom beschilderden 
leerlingen en ouders van De 
Vleugel samen stenen, die ze in 
de wijken rond de school heb-
ben neergelegd. Daar liggen ze 

te wachten op die ene voorbij-
ganger die ineens verrast een 
blik op ze werpt.

Blije stenen
Waarschijnlijk is de rage van de 
Happy Stones overgewaaid uit 
Amerika. Vijfjarige Vera noemt 
ze Blije Stenen en ze zijn vol-
gens haar bedoeld voor ieder-

Het eigenlijke idee is dat je een 
steen vindt terwijl je er niet 
naar op zoek bent, dan is de ver-
rassing des te groter. Maar of je 
nu wel of niet actief zoekt, die 
glimlach blijft en daar gaat het 
uiteindelijk om.

Schooltuin wieden
Het samen maken van Happy 
Stones past goed binnen het 
Montessori-gedachtengoed. 
Eén van de pijlers van dit onder-
wijssysteem is kinderen verant-
woordelijkheid te leren nemen 
voor zichzelf én hun omgeving. 
De school maakt kinderen be-
wust van hun invloed op deze 
planeet. Zo voeren de leerlingen 
iedere week praktische taken 
uit op school, zoals materialen 
aanvullen, boeken rechtzet-
ten, opruimen, de vloer vegen 
of de schooltuin wieden. Ook 
verzorgt elke leerling in de klas 
een eigen plantje, zo dragen ze 
samen zorg voor hun leerom-
geving. Binnen het Montessori-
-onderwijs zitten kinderen van 
verschillende leeftijden samen 
in een klas en werken ze in pro-

50    jaar   Nieuwegein    op
Vroonesteinschool
Nieuwegein bestaat 50 jaar en alle kinderen van basisschool 
Vroonestein vieren dit feest mee! Vanaf mei tot aan de zomervakan-
tie hebben alle kinderen in verschillende groepen aan het thema 
‘Nieuwegein op de kaart’ gewerkt. Op onze school zijn we gewend 
om met thema’s te werken voor alle vakken behalve taal en rekenen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de kinderen zo meer plezier hebben in 
wat zij zelf wanneer willen leren, en alles veel beter onthouden. 

Henk Valkenet van de Historische Kring vertelde over kasteel 
Vroonestein, de Lek, het ontstaan van diverse slootjes.

De Vleugel maakt Happy Stones voor een glimlach

Je ziet ze overal liggen in Nieuwegein: Happy Stones. Een opmerkzame wandelaar kán ze bij-
na niet missen, zoveel zijn het er inmiddels. Soms liggen ze heel zichtbaar op een hek of paal-
tje, soms een beetje verscholen onder een bosje of in een boom. Happy Stones zijn klei-
ne, beschilderde stenen bedoeld om een glimlach op het gezicht van een voorbijganger te 
toveren. Zomaar een positief gebaar voor iemand die je niet kent, zonder dat je iets terug verwacht.

een. In Nederland bestaat het 
beschilderen van stenen al lan-
ger, maar in de coronatijd heeft 
het een enorme vlucht geno-
men. Ook in Nieuwegein is er 
een heuse jacht op Happy Sto-
nes. Op Facebook (happy stones 
ng) is inmiddels een grote groep 
Nieuwegeiners actief. Daar vind 
je af en toe ware kunstwerken. 

jecten regelmatig samen met 
kinderen uit andere klassen. Zo 
leren ze hulp geven én vragen. 
Ook aan de Happy Stones werk-
ten de jongste leerlingen samen 
met oudere kinderen.

Golf van positiviteit
De leerlingen vinden het leuk 
om te zien of hun steen is ge-
vonden. Wie een steen van 
De Vleugel vindt, kan hem via 
de website registreren (www.
devleugel.net). Daarna kan de 
steen weer verder zwerven. 
Want wat is nu leuker dan de 
gevonden steen weer ergens 
anders achter te laten voor een 
nieuwe achteloze wandelaar? 
Zo laat één kleine steen een 
kleine golf van positiviteit door 
Nieuwegein gaan. Maya van zes 
jaar zegt: “Ik weet niet of ik mijn 
steen ga verstoppen, misschien 
vind ik hem zo mooi dat ik hem 
heel graag zelf wil houden”. Dat 
ze mooie dingen maken is zeker, 
“Want”, zegt Vera: “het is leuk 
om mooie dingen te maken”.

Door Marsja Haanstra (tekst en foto’s)

zich juist op de directe omge-
ving van de school. De kinderen 
bedenken een onderzoeksvraag 
en gaan aan de hand hiervan on-
derzoekend en ontdekkend aan 

de slag. Voor een goede start 
met de thema’s rondom het ju-
bileum gaf Henk Valkenet van 
de Historische Kring namens 
Kunst Centraal bij iedere groep 
een gastles over Nieuwegein. 
Hij vertelde onder andere over 
kasteel Vroonestein, de rivier de 
Lek, het ontstaan van de diver-
se slootjes en nog veel meer. Na 
deze leerzame gastlessen gin-
gen de leerlingen enthousiast 
aan de slag. Hopelijk kunnen 
we het thema feestelijk, zonder 
corona-maatregelen, afsluiten. 
Je hebt hierover misschien al 
gelezen en gehoord in de (soci-
ale) media!

Door Chantal Linschoten,

Leerkracht groep 7



Nieuwe rage: Hoverboards, 
skateboards en elektrische 
steps

Gezondheidshuis heet voortaan               
De Componist

Steeds vaker duiken er in Nieuwegein op de openbare weg elek-
trische steps, skateboards en hoverboards op. Mensen kopen deze 
voertuigen meestal zonder zich te verdiepen in de wet- en regelge-
ving. Ze vertrouwen erop dat wat wordt verkocht of aangeboden, 
toegestaan is op de openbare weg. Maar dat is hierbij helaas niet 
het geval omdat deze voertuigen door de minister niet zijn aange-
merkt als ‘aangewezen bijzondere bromfiets’. 

Vaak hebben verkopers onderaan hun advertentie nog wel een re-
geltje staan dat je hiermee niet op de openbare weg mag, maar dat 
lezen de meeste mensen niet. Er zijn zelfs verzekeringsmaatschap-
pijen die voertuigen verzekeren die niet zijn aangemerkt als ‘aange-
wezen bijzondere bromfiets’. En daarmee mag je dus ondanks dat 
ze verzekerd zijn, niet op de openbare weg! De politie neemt ze na 
één waarschuwing in beslag en dan zijn de ouders boos en de kin-
deren verdrietig. Dit kun je voorkomen door dit soort ‘speelgoed’ 
niet aan te schaffen.

Door wijkagenten Marleen van Velzen en Gert van Jaarsveld     

Ruim 200 buurtbewoners brachten hun stem uit voor een nieuwe naam van het Gezondheidshuis. De 
winnende naam is De Componist, met 23,63% van de stemmen. De populairste naam met 29,11% van 
de stemmen was De Symfonie. Maar de jury werd erop geattendeerd dat een paar honderd meter van 
het nieuwe Gezondheidshuis al een ‘Nieuwe Symfonie’ bestaat. Om verwarring te voorkomen heeft de 
jury daarom besloten om De Componist als winnaar te kiezen. Deze naam is bedacht door Nancy, een 
betrokken Nieuwegeinse. Haar motivatie is: ‘Een componist stelt uit allerlei componenten (melodie 
en muzikanten) zijn muziekstuk samen, zoals het voor hem of haar een ideale compositie is’. Een over-
zichtje van de uitgebrachte stemmen per naam zie je hier: 29,11% De Symfonie, 23,63% De Componist,
14,41% De Verbinding, 15,13% Melodie, 8,36% De Dirigent, 7,49% Het Orkest, 1,87% ZoWiSa.

Door Joke Kanis

Het jaarlijkse huiskamerfestival 
Gluren bij de Buren treedt dit 
jaar eenmalig naar buiten op 
een uitzonderlijk zonnige da-
tum. Acts uit alle windstreken 
strijken op zondag 5 september 
neer in tuinen verspreid door 
heel Nieuwegein, omgetoverd 
tot openluchtpodia voor een 
dag. 

Podiumkunstenaars van alle 
disciplines staan te trappelen 
om weer te spelen en de oren 
en ogen van onze bezoekers 
snakken naar live-optredens. 
Bij Gluren bij de Buren krijgen 
zowel groene blaadjes als er-
varen rotten een toneel toebe-
deeld. Het publiek flaneert van 
verkwikkende tunes naar (hart)

Gluren bij de Buren in de buitenlucht

verwarmende theaterspekta-
kels. Veilig in de frisse lucht Glu-
ren bij de Buren kan op 5 sep-
tember tussen 12:00 en 17:00 
uur. Aanmelden kan tot en met 
1 augustus als act of locatie via 
www.glurenbijdeburen.nl.

Door Chelsi Maas
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