A
D
V
E
R
De Wijkkrant is een uitgave van Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve | Nummer 1, Jaargang 3, Maart 2016

Van de Voorzitter

E

Iedereen een
Nieuwegein
Award!
p zaterdag 13 februari wist ik

E
R

O

waar dit voorwoord over moest
gaan. Het was de dag van de Nieuwegein Awards, het evenement waar
Nieuwegeinse inwoners en organisaties
die zich afgelopen jaar (of jaren) hebben
onderscheiden op hun eigen gebied een
Award krijgen. Een mooi initiatief en een
feestelijke happening.

I

‘Zuilensteinse kinderen’
kunnen weer kind zijn

I

Qtiba, Khaled, Ranem en Narjes, vier enthousiaste kinderen van tussen de vijf en negen jaar oud.

k ben op weg naar Zorgcentrum Zuilenstein, de woonplek van onze statushouders tot eind 2016. Deze keer met
iets lekkers om te trakteren en een grote
zak vol ‘Lego-supermarkt’ van de spaaractie van de Plus. Ik ga namelijk naar de
kinderen die er wonen.

Het is natuurlijk onmogelijk om iedereen
op die manier in het zonnetje te zetten.
Ook springt niet alles wat we doen evenveel in het oog. Maar dat wil niet zeggen
dat ieders dagelijkse kleine bijdragen niet
minstens zo belangrijk zijn. Of je nou ‘n
maatje bent van iemand, een fijne buurman of buurvrouw, een hulpvaardige
collega, een toegewijde ouder, een actieve
vrijwilliger, een keukenprins(es), een bereidwillige klusser, noem maar op, we zijn
allemaal in staat ons te onderscheiden
door de dag wat mooier te maken.
Vandaar de gedachte: iedereen een
Nieuwegein Award! Gewoon om af en
toe te denken “Dat heb ik toch maar goed
gedaan!” en dan aan jezelf stiekem in
gedachten een Nieuwegein Award uit te
reiken. Zo’n binnenpretje kikkert je op.
Doen hoor!
Janine Lubberding,
voorzitter Wijkplatform

T

Vrolijke boel
Een grote groep kinderen van basisschoolleeftijd komt vrolijk en uitbundig op me af.
Zes van deze groep mogen voor een ‘echt
interview voor de Wijkkrant’ bij Myrna van
Everdingen (vrijwilliger op de speelgroep)
en mijzelf aan tafel komen zitten. De rest
verdwijnt weer achter de deur en blijft
daar vol belangstelling ‘luistervinken’.
We praten met Ranem, Qtiba, Narjes, Khaled, Leen en Aisha. Eén van hen komt uit
Somalië, de anderen komen uit Syrië. Door
hun uitgelatenheid betrap ik mezelf op de
gedachte: Wat heerlijk deze kinderen zo
vrolijk aan te treffen.
De kinderen vertellen dat ze al een beetje
Nederlands spreken. Aisha kan het al goed.
Het meeste leert ze op school. Ze
vinden het allemaal leuk om de taal te
leren. Knap! “Zeg eens een woord in jullie
taal” opper ik. Khaled roept: “Merhaba!”
Dat is “hallo”.

Moeilijke herinneringen
Het zou fijn zijn te begrijpen wat de
kinderen hebben meegemaakt voordat
ze in Nieuwegein kwamen. Maar ik meen
op te maken uit hun reacties dat praten
daarover te zwaar en moeilijk is voor dit

Wat heerlijk
deze kinderen
zo vrolijk
aan te treffen
moment. Aisha wil nog wel vertellen dat
ze over problemen en herinneringen met Myrna van Everdingen, een stralende vrijwilliger.
We bespreken de favoriete vakken op
haar moeder kan praten. Verder hoor ik
school: “Rekenen!” laat Leen weten. Allen
zachtjes fluisteren “...weet ik niet”. We
zijn het eens over gymnastiek, dát is een
laten dat dus rusten.
leuke les! Daar moet ik om lachen, kennelijk is dat vak óveral op (basis)scholen bij
Met de fiets naar school
Eigenlijk zijn de kinderen nog niet zo lang kinderen geliefd.
in Nieuwegein. Pas een maand of vier.
En zijn ze al een beetje gewend? Ranem Ná schooltijd zijn de kinderen veel in de
speelruimte en zoeken ze elkaar op. Khavindt het wel fijn hier. Narjes is best al
gewend. De kinderen gaan fietsend naar led voetbalt graag, Qtiba vindt kleuren en
hun school De Evenaar, ook de vijfjarige
knutselen leuk en de meiden zijn dol op
Qtiba. Ze hebben al snel leren fietsen. In tikkertje spelen.
hun land van herkomst wordt er minder
gefietst dan hier.
Lees verder op bladzijde 2 

Advertentie(s)

Specialisten voor
klein en koddig
Jonge dieren hebben nog niet de kracht en weerstand van
een volwassen dier. Ze hebben inentingen, de juiste voeding
en speciale zorg nodig. Wilt u weten hoe u uw maatje vrolijk
en gezond kunt houden? Bel ons of kom eens langs.
Wij nemen graag de tijd voor een goed advies.

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747
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HylColumn
Opwarmertje in
een
zwembroek
ommige mensen beweren dat elk

S

jaargetijde zijn charme heeft, maar
behalve dat de Nederlandse winter een verkapte lente aan het worden
is, lijkt de opwarming van de aarde het
jaar tot slechts één langgerekt seizoen te
gaan reduceren.

Een Mediterraan klimaat waarin ik mijn
post de helft van het kalenderjaar in korte
broek kan afleveren.
Nu zoveel zaken in de war zijn, is het logisch dat veel mensen op zoek gaan naar
iemand die alles in het juiste perspectief
plaatst. Om u in dit verband het lezen van
hylco.nl aan te bevelen, kan overkomen als
het ongewenst ontvangen van reclamemateriaal in uw brievenbus.
Maar voor wie openstaat voor verhelderende standpunten en originele invalshoe-

Kennismaken met Een Wijkfunctionaris
Afval inzamelen

GFT,
RMN,
PMD,
AVR én
Marcel

N

ieuwegein valt in het verzorgingsgebied van Reiningsbedrijf
Midden Nederland (RMN) en de redactie had voor de rubriek ‘Kennismaken
met een Wijkfunctionaris’ een interview
met Marcel Werson, zijladerchauffeur in
de wijk Zuilenstein.

Marcel Werson in actie

Op een ijskoude maar zonnige woensdagmiddag spring ik op de fiets en rijd naar
Ijsselstein, naar de Gemeentewerf. Het is
nog even zoeken tussen al die enorme gebouwen op het industrieterrein en ik moet
goed op het verkeer letten want grote
vrachtwagens rijden af en aan.

High-tech auto
Ik vraag waarom het kantoor in IJsselstein
zit en niet in Nieuwegein op de Gemeentewerf. In 2008 is de afvalinzameling van
gemeente Nieuwegein overgegaan naar
RMN. In 2013 is de Gemeentewerf verbouwd en verhuisde het kantoor naar IJsselstein, daar stond namelijk een gebouw
dat groot genoeg was en zo hoefde er niet
opnieuw gebouwd te worden.

De Kamerlingh Onneslaan ligt aan de rand
van het gebied. De receptionist verwijst
me naar boven, twee trappen op en dan
de derde deur rechts. Daar schud ik de
hand van Ton van Vliet, teamleider Ijsselstein en Nieuwegein bij RMN. Hij biedt
me iets te drinken aan en haalt Marcel
Werson op, die hopelijk antwoord gaat
geven op de vragen die ik hem vooraf per
mail heb gestuurd.

ken, kan het bezoeken van mijn platform
al snel een uiterst verslavende bezigheid
zijn. Wie de mens (net als ik) als doorgeschoten experiment van de natuur ziet,
zal niet verbaasd zijn dat overspannen
verwachtingen mij in dit verband overduidelijk parten spelen.
Hoewel voorspellen koffiedik kijken is
(en met de wijsheid achteraf gemakkelijk praten) geef ik u op een briefje dat
een toekomstig pleidooi voor ‘bezorgen
in zwemoutfit’ het bij PostNL nooit zal
halen. Dan is mijn eigen charmeoffensief
een stuk kansrijker. Maar inmiddels zit u
natuurlijk allang op mijn website.
Door Hylco Tamminga

We beginnen met een kennismaking.
Marcel werkt als zijladerchauffeur in de
wijk Zuilenstein en doet dat al een jaar of
zes, hij woont in Nieuwegein. Hij zit in zijn
eentje op een grote vuilnisauto en doet
zijn werk met veel plezier. Zijn dag begint
vroeg: om zes uur staat hij op en rond half
acht rijdt hij weg van de Gemeentewerf
Ijsselstein. Hij heeft altijd dezelfde route,
vijf dagen per week en op dinsdag rijdt
hij dus door onze wijk Zuilenstein. De ene
week haalt hij het restafval op (de grijze
kliko) en de andere week het GFT-afval
(de groene kliko). Halverwege de ochtend
doet hij een bakkie en tussen de middag
eet hij met collega’s een broodje.
Ik heb mijn wagen volgeladen...
Marcel vertelt: “Met de grijze kliko’s lukt
het meestal niet om in één rit al het afval
in de hele wijk op te halen. Met de groene
lukt dat ’s winters wel (want dan is er weinig tuinafval) en ’s zomers niet. Op mijn

Colofon en verantwoording
Deze Wijkkrant verschijnt vier keer per jaar
en bevat persoonlijk nieuws en nieuws
dat interessant is voor alle bewoners en
betrokkenen van de wijken Zuilenstein,
Huis de Geer en Blokhoeve.
De krant wordt huis aan huis verspreid in
een oplage van 3.300 exemplaren.
Wilt u ook iets doen voor de Wijkkrant of
heeft u een idee voor een aardige rubriek?
Neem dan contact op met de redactie.
De volgende Wijkkrant
verschijnt in juni 2016.
Inleveren kopij vóór 1 mei 2016.

Adverteren: Voor informatie neem contact
op met de redactie.
Redactie: Onno van Geuns, Peer van Halderen, Joke Kanis. Fotografie (met ©PS): Peter
Stennekes. Vormgeving: De Uitbeelder,
Onno van Geuns. Drukwerk: BenF, Driebergen. Contact: redactie@wijzijnelkaarsburen.
nl. Postadres: Wijkkrant Wijzijnelkaarsburen, Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein.
De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of niet te plaatsen om welke reden
dan ook. Een mening weergegeven in een artikel of
advertentie is in principe de mening van de schrijver van dat artikel. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

melaar in plaats van afvalinzamelaar, in
de toekomst zal er steeds minder afval
zijn. Dus wie weet wordt straks de grijze
kliko voor het PMD en blijft er zo weinig
restafval over dat je dat in een vuilniszak
zelf kunt wegbrengen.”

Bijna de helft van de verzamelde kilo’s
afval kan worden gerecycled.
In de grafiek ziet u deze kilo’s afval per
soort/per inwoner van Nieuwegein.
(De hoge kolom Grof betreft:
herbruikbare stromen op Recylingstation)

beeldscherm in de kabine is de asbelasting te zien, aan de hand daarvan weet ik
hoeveel afval er geladen is. En ik krijg op
een gegeven moment niets meer weggedraaid, de wagen is dan vol en er kan niets
meer bij.”
Met de volle vrachtwagen rijdt hij naar
Utrecht naar de AVR-Afvalverwerking op
industrieterrein Lage Weide om de auto te
legen. Het restafval wordt via een stortkoker afgevoerd. Per volle auto is dat 10 á
11 ton afval. Het restafval wordt samengeperst en dan verbrand. Het GFT-afval
wordt vergist en gecomposteerd, plastic
wordt uitgesorteerd op soort en vervolgens gerecycled.
Een kijkje in de toekomst
We hebben nu drie kliko’s (grijs, groen
en blauw) en ik vraag naar de toekomst
van de afvalverwerking en of er nog meer
kliko’s bijkomen. Ton van Vliet: “In een
paar gemeenten van RMN loopt dit jaar
een proef met het ophalen van Plastic, Blik
en Drankenkartons (PMD). Daarbij kun je
dus behalve plastic ook blik en drankenkartons in een speciale plastic zak doen.
Eind van dit jaar evalueren we de proef en
mogelijk wordt deze vorm van inzamelen
dan ook in Nieuwegein ingevoerd. We
worden steeds meer grondstoffeninza-

Dan neemt Marcel me mee naar buiten
om een zijlader van dichtbij én van binnen
te bekijken. Hij start de auto en ik neem
plaats in de kabine, ik zie twee kleine
televisieschermen, vier camera’s en een
bedieningspaneel om alles van binnenuit
te kunnen bedienen. Marcel bedient de
zijlader en laat zien hoe dat werkt.
Tips van Marcel
Tot slot geeft Marcel nog een paar tips
over het neerzetten van de kliko’s:
• zorg dat er ca. 30 cm tussenruimte is (dus
niet te dicht op elkaar zetten);
• zet het handvat niet naar de straatkant;
• zorg dat de bovenklep dicht is;
• op de dag van het legen mag u de kliko
tot 7.30 uur aan de straat neerzetten;
• op de dag van het legen haalt u hem
vóór 20.00 uur weg;
• grof vuil wordt niet meegenomen, daarvoor moet u een aparte afspraak maken.
Uit onderzoek van de grijze containers
blijkt dat in Nieuwegein nog steeds meer
dan 170 kilo per inwoner herbruikbare
grondstoffen via het huishoudelijk restafval wordt afgevoerd. Alleen GFT is al meer
dan 60 kilo. Er is dus nog een wereld te
winnen!
Door Joke Kanis

Vervolg van voorpagina 
Kinderen die al weer weg zijn uit het voormalige zorgcentrum, komen af en toe nog
terug om te spelen.

op haar pad. Nu is ze op de maan- en dinsdagen met de kinderen in de speelruimte
bezig en af en toe wat extra dagen in de
vakanties.

Op mijn vraag wat ze zelf nog willen
vertellen komt spontaan Sinterklaas ter
sprake. Dat ze cadeautjes kregen was wel
érg fijn! Niemand die bang was.
Dan laten ze trots alle zes ‘Sinterklaas kapoentje’ horen. Heel grappig zo in februari.

Met handen en voeten communiceren
Over de taal zegt Myrna: “We doen veel
met handen en voeten. Gaandeweg pikken we zelf ook ‘n beetje Arabisch op.
Wij moeten erop letten dat we goede
volzinnen maken als we met de kinderen
praten, zodat ze het Nederlands goed van
ons leren.”

Petje af voor Myrna
Ik praat nog even na met Myrna (26 jaar)
Ze vertelt dat ze graag iets maatschappelijk verantwoords wilde doen.
Door eerder oppaswerk had ze ervaring in
het werken met kinderen. Toen kwam dit

Dan is het tijd om te gaan. Fijn om te zien
dat deze kinderen, hier écht weer gewoon
kind kunnen zijn!
Door Janine Lubberding
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Wijkschouw
houdt vinger aan
de pols

Vallende
blaadjes

D

Herfst, herfst wat heb je te koop? Bladkorven zijn een succes te noemen in onze gemeente.

e lente staat voor de deur. Nieuwe
blaadjes popelen om door te
breken! Wie denkt er nog aan de
natte herfst met al die natte bladeren op
de grond? ...Wij, van het Wijkplatform.

En daar is ook een ‘zonnige’ reden voor.
Want Wijkplatformvoorzitter Janine Lubberding krijgt nogal eens vragen over de
inzet van bladkorven, u weet wel die grote
metalen kooien die de gemeente neerzet
om bladafval te verzamelen.
Ze ging met al deze vragen op bezoek bij
Teamleider Uitvoering van de gemeente
Nieuwegein Kees de Bruin en werd heel
wat wijzer!
Hoe het begon
In 2010 zijn we in Nieuwegein begonnen
met vier bladkorven. Het begon als een
proef om te zien of wijkbewoners dit een
goed initiatief zouden vinden. Sindsdien
ontving de gemeente ieder jaar meer aanvragen voor bladkorven. Inmiddels zijn het
er VEERTIG! Dus we kunnen vaststellen
dat het een succes is en dat men er graag
gebruik van maakt.
Het is goed om te weten dat alle veertig
bladkorven op verzoek geplaatst zijn. Het
is namelijk alleen nuttig een bladkorf te
plaatsen als bewoners er gebruik van willen maken. “Het lijkt er nu zelfs op dat we
aan het succes ten onder gaan” zegt Kees
tegen me. “Want als er nog meer mensen
een bladkorf willen, dan kan dat gewoon
niet meer.”
Waarom een maximum aantal?
Blad valt slechts een aantal weken in het
jaar van de bomen. In die periode is er voor
het plaatsen, het legen en weer verwijderen van de bladkorven opeens materiaal
en mankracht nodig. Maar we moeten dit
extra werk doen met de arbeidskrachten
en het materiaal dat we bij de gemeente
beschikbaar hebben.
De vaste ploeg die dagelijks het blad veegt

en opruimt, bestaat uit zeven mensen van
de veegdienst, zij hebben drie machines
tot hun beschikking.

Daarnaast wordt de vrachtwagen voor de
bladcampagne ingezet om dagelijks al het
opgeveegde blad af te voeren en daarbij
leegt hij alle veertig bladkorven.
Deze vrachtwagen wordt ook ingezet bij
het ondersteunen van de twee bomenploegen die veel hout snoeien dat ook
dagelijks moet worden afgevoerd en bij
allerlei andere ondersteunende werkzaamheden.
Dat wil zeggen dat het legen van alle
bladkorven maar net past tussen het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden. De chauffeur wil wel meer bladkorven langs rijden, maar heeft er gewoon
geen tijd voor.
Hoe gaat dan de verdeling?
Iedereen kan een aanvraag doen. Elk jaar
in de herfst bekijken we alle aanvragen
die zijn binnengekomen en de plaatsen
waar ze al eerder stonden. Op basis van
die informatie maken we dan een zorgvuldige afweging voor de nieuwe verdeling
van de bladkorven, waarbij we rekening
houden met zaken als hoeveel bomen er
in een straat staan, welk soort blad er valt,
hoeveel omwonenden er gebruik van kunnen maken, de spreiding over Nieuwegein,
de veiligheid en de bereikbaarheid bij het
legen van de bladkorven.
Op de website van de gemeente is de lijst
te vinden waar alle veertig bladkorven
staan. Kijk bij bladcampagne.
Hulp vragen
Hopelijk geeft deze informatie u meer
inzicht in het bladkorvenbeleid. Staat de
bladkorf voor u te ver van uw huis? Vraag
dan of u buren uw zakken met verzameld
blad willen legen in de korf?
En nu weer snel genieten van het voorjaar.

Door Janine Lubberding

Sparen bij PLUS van Loon redt levens

E

lke dag overlijden in Nederland buiten het ziekenhuis 35 mensen aan een hartstilstand. Reanimatie
en de inzet van een AED (Automatische Externe
Defibrillator) binnen zes minuten biedt de grootste kans
op overleven. Een AED is een draagbaar apparaat dat
door het geven van een elektrische schok het hartritme
weer kan herstellen bij een hartstilstand.

Bij Supermarkt PLUS van Loon hangt een AED en klanten
kunnen nu PLUSpunten sparen voor een flinke korting op een reanimatiecursus in de
buurt, om zelf ook burgerhulpverlener te worden. Het Wijkplatform is enthousiast:
Een veilig gevoel om te weten dat wijkbewoners elkaars leven kunnen redden.
Ons motto is niet voor niets ‘Wij zijn elkaars buren!’.
Door de redactie

H

Scheurtjes in het asfalt kunnen groter en groter worden. Op tijd melden helpt.

et Wijkplatform doet een oproep
om deel te nemen aan de jaarlijkse wijkschouw, die is bedoeld
om samen met bewoners te onderzoeken
waar de veiligheid en leefbaarheid in de
wijk vergroot kunnen worden.

Tijdens een wandeling door de wijk kijken
bewoners, wijkagent, leden van het
Wijkplatform, een verkeerskundige en de
wijkmanager van de gemeente ter plaatse
naar mogelijke knelpunten, en ze overleggen hoe eventuele verbeteringen kunnen
worden doorgevoerd.

Samen smurfen
aan een fijne
woonwijk
Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld
gevaarlijke plekken in het trottoir of de
straat, onduidelijke verkeerssituaties,
zwerfvuil, onveilige situaties door te hoge
beplanting en slechte verlichting.
Maak een foto
Kijk eens om u heen in uw eigen wijk en
buurt of u knelpunten of complexe situaties ziet die verbetering of verandering
behoeven en meld ze vóór 1 mei met een
korte toelichting. Het is handig als u een
foto van de betreffende situatie bijvoegt.

het bestuur van het Wijkplatform (Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein).
Wij inventariseren alle meldingen en gaan
daarna op een doordeweekse (mid)dag ter
plaatse kijken wat verbeterd kan worden.
We hopen de meeste knelpunten op te
kunnen lossen, al hebben we te maken
met een beperkt gemeentelijk budget.
Direct aan gemeente melden
Signaleert u kleine zaken zoals beschadigde stoeptegels, overhangende takken of
kapotte verkeerslichten? Dit soort overlast
kunt u direct melden bij het klantcontactcentrum van de gemeente Nieuwegein,
telefoonnummer 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.
De wat complexere zaken horen we graag
van u voor de komende wijkschouw.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

Door wijkbewoners Michiel van Leeuwen,
Xander Bouwens , Frits Herreman, Ria Spelbos,
Peer van Halderen en Jan-Tiemon Oosterhoff.

Stuur een mail aan wijkschouw@wijzijnelkaarsburen.nl of stuur een kaartje naar
Advertentie(s)

Voet- en/of
bewegingsklachten

Ga naar de
Podotherapeut!
Diagnose - Behandeling - Advies
Nieuwegein
Zwanenburgstraat 1E
3431 EL Nieuwegein
Tel. 030 605 28 34

www.podoxpert.nl

Drilleveld 1, Tel. 030 603 12 09
Winkelcentrum Galecop, Tel. 030 604 23 00
www.sterkbroodbanket.nl
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Stichting Nour begeleidt kansarme jongeren

Wij willen iets betekenen

Raad je Straatje

K

halid Loutfi is al vierentwintig jaar
wijkbewoner van Zuilenstein. Hij is
vader van drie kinderen en vrijwilliger in een mooi initiatief waarover wij
graag vertellen in onze Wijkkrant.

Tot afgelopen schooljaar was Khalid één
van de vrijwillige begeleiders, dit jaar
helpt hij wekelijks met het organiseren
van huiswerkbegeleiding inclusief de
planning van de begeleiders. Daarnaast is
hij vooral bezig met het professionaliseren
van de stichting om zo goed mogelijk de
doelstellingen te bereiken.

Waar-is-dit?
Waar in onze wijk is bovenstaande foto

Betrokken vrijwilligers
In 2012 richtte een groep hoogopgeleide
mensen met een Islamitische achtergrond
Stichting Nour op, een non-profit organisatie van vrijwilligers die graag iets willen
betekenen voor de gemeenschap.
De oprichters voelen zich sterk verbonden
met Nieuwegein en omgeving en willen
vooral kansarme jongeren in het onderwijs begeleiden en ondersteunen. Iedere
ouder wil dat zijn kind het maximale uit
zichzelf haalt in zijn studie.
De ouders van kansarme jongeren hebben veelal een achterstand in kennis en
vaardigheden en het ontbreekt hun aan
financiële middelen om hun kinderen
extra te ondersteunen door huiswerkbegeleiding in te kopen, want dat is duur.
De oprichters van stichting Nour vinden
dat ieder kind een goede kans verdient
en willen kansarme jongeren helpen met
hun studie om later hun participatie in de
maatschappij te vergroten.
Om dit te bereiken organiseert ze een
aantal activiteiten waaronder huiswerk-

algemene kosten te dekken. Ook biedt
Nour Arabische lessen voor geïnteresseerde leerlingen.
Beatrixschool en bedrijfsleven
Stichting Nour maakt voor haar activiteiten dankbaar gebruik van de Koningin
Beatrixschool in Wijkersloot. Deze school
staat niet alleen bekend om haar goede
kwaliteit van onderwijs, maar ook om haar
maatschappelijke betrokkenheid.
begeleiding. Hierbij krijgen de leerlingen
vanaf groep 6 van de basisschool tot aan
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aaneensluitend en consequent
begeleiding.
Elke week op zaterdag maken ongeveer
70 leerlingen gebruik van de diensten van
Stichting Nour. De ouders betalen een
eigen bijdrage van d 10 per maand om de

Dit alles is mogelijk dankzij een groep
enthousiaste vrijwilligers die veelal in het
onderwijs als vakdocent werken, bij de
overheid of in het bedrijfsleven. Behalve
de inhoudelijke begeleiding van de leerlingen proberen zij hen ook te motiveren en
te stimuleren om het beste uit zichzelf te
halen. Zo inspireren zij de leerlingen om
hogerop te komen.

Meer informatie: www.stichting-nour.nl

Kraak je Brein en win een Bon
Voorjaarspuzzle
De woorden uit onderstaande lijst kunt u horizontaal, verticaal, diagonaal,
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NEST
PAASHAAS
PASEN
RUPS
TULPEN
UITLOPERS

E R Z O
O L B S
W T R A
T A K R
W P A A
O N G A
A S E J
B L O E
E M S E
T S I C
Z A A I
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N E W E N D E
A A J R O O V
M O O B I E M
A J R O O V G
H A A S C M A
N I C A Y H D
L A K N C T J
B O L E L U I
T E M M A L R
A N E O A P V
N E S O M E E
T S E N N N D
K R O K U S E
I B L O E I O
A L B I E T G

VOORJAAR
VOORJAARSBLOEM
ZAAIEN
ZOMERZONNEWENDE

Vult u hier de letters in:
Onder de goede inzenders verloten we een cadeaubon.
Stuur uw oplossing met uw adresgegevens voor 1 mei 2016 naar de redactie.
(ons adres staat in de colofon op pagina 2).
Over de uitslag van de loterij wordt niet gecorrespondeerd.
Oplossing puzzel krant 4-2015: Winter
De winnaar van de vorige keer is: L.J.G. van der Wee

En de winnaar is...
In de Wijkkrant van december plaatsten
wij een foto in de rubriek ‘Raad je straatje’.
Van de inzendingen is Johan Raves de
gelukkige winnaar, hij stuurde ons de
volgende oplossing:
Beste redactie,
Als hondenbezitter is dit een bekende plek
voor mij. De foto is genomen in park de
Kokkebogaard en geeft weer de vlonder
aan de achterzijde van zorgcentrum Zuilenstein aan de Diepenbrocklaan.
Een bewoner gaf aan dat de bejaarden die
er toen woonden het leuk zouden vinden
als de honden vanaf de vlonder langs het
water konden rennen. Het zou de bejaarden wat afleiding geven en dat gebeurde
ook elke dag.

van links naar rechts en achterstevoren wegstrepen.
De letters die uiteindelijk overblijven, vormen de oplossing.

APRIL
BLAUWE DRUIF
BLOEI
BLOEMBOL
BLOESEM
BOSANEMOON
CYCLAAM
EIEREN
GOEDE VRIJDAG
HYACINT
JONG
JUNI
KALFJES
KATJES
KIEVIETSEI
KROKUS
LAMMETJES
LENTE
MAART
MEI
MEIBOOM
NARCIS

gemaakt? Herkent u de plek en heeft u
er misschien een leuke ervaring of herinnering bij? Onder de goede inzenders verloten we een cadeaubon. Stuur dus snel
uw oplossing (liefst met anekdote) naar
de redactie (adres zie colofon op pagina 2).
Over de uitslag van de loterij wordt niet
gecorrespondeerd. Leuke anekdotes en de
oplossing worden geplaatst in de volgende Wijkkrant.

Met vriendelijke groet,
Johan Raves

Lentefeest &
Plantjesmarkt
p zaterdagmiddag 21 mei tussen

O

12.00 en 16.00 uur houdt Tuindersvereniging ATV Galecop haar
jaarlijkse open middag.

Wij heten u graag van harte welkom op
ons prachtige complex aan Tuiniersdijk 1,
in Nieuwegein (in de Punt van Plettenburg,
achter begraafplaats Noorderveld).
Er zijn diverse activiteiten, zoals een
demonstratie van een mandenmaker en er
is een imker aanwezig. Ook Tuincentrum
Huiting is er met een kraampje, evenals
Nederlands’ beroemdste knoflookteler uit
Leusden. Misschien handig om te weten
is dat er nog een paar tuinen beschikbaar
zijn voor de verhuur, kom kijken!
Voor meer informatie kunt u kijken op
onze website www.atvgalecop.nl.
Door Suzanne Noordewier

Leuk dat je mee hebt gedaan en gefeliciteerd met je prijs, Johan. Je hebt inmiddels
van de redactie een cadeaubon ontvangen.

Iets niet in orde
in de wijk?
Bel de servicelijn
Bijna gestruikeld over een kapotte
stoeptegel? Overhangende takken op
uw auto van bomen in uw straat? Kapotte verkeerslichten? Dit soort overlast
kunt u melden bij het klantcontactcentrum van de gemeente Nieuwegein,
telefoonnummer 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.

 14030

De Wijkkrant is een uitgave van Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve | Nummer 1, Jaargang 3, Maart 2016

Pagina 5

Nieuwe Buren

W

e weten lang niet altijd wat
er voor leuke en interessante
mensen in onze wijken wonen.
Door een gesprekje met onze (nieuwe)
buren komen we meer over hen te weten.
En dat kan heel boeiend zijn!

Timo is geboren en getogen in Utrecht,
hij studeerde aan de Hogeschool van
Amsterdam Informatica en Bedrijfskunde
en heeft een interessante baan in de IT in
Utrecht.
Rio is geboren in Japan, ze groeide op in
de Verenigde Staten waar ze biologie studeerde en verhuisde daarna naar Utrecht
om klassieke piano te studeren aan het
Conservatorium. Inmiddels is zij concertpianiste en ze geeft pianoles. Online volgt
ze een studie tot lifecoach voor vrouwen
en ze heeft klanten over de hele wereld.
Het is haar droom mensen te helpen hun
levensdoel te verwezenlijken, muziek te
creëren en uit te voeren.
Timo en Rio woonden in een appartementje in Transwijk (Utrecht) en wilden
groter en rustiger wonen. Hun werk en
sociale leven speelt zich voornamelijk af in
Utrecht; daar gaan ze naar City Life Church
(CLC) Utrecht, dat is een kerk waarin ze
beiden actief zijn. Op zoek naar een huis
in Zuilenstein noord, om op de fiets naar
Utrecht te kunnen, belandden ze in juli

Jaarmarkt en Drakenbootrace

Weekend van Jutphaas
Selfie van Timo en Rio tegen de zon in

2015 in een ruime hoekwoning in de Fagotlaan. Het is nog even wennen, alles in
de omgeving is nieuw voor hen maar ook
rustig. Voorlopig zijn ze naast hun werk
nog druk bezig met aanpassingen aan het
huis.
Timo is handig en doet veel zelf. Op
termijn willen ze de nu nog kale betonnen tuin aanpakken en er meer groen in
aanbrengen.
Door Peer van Halderen

Een nieuw licht
opnkelede
wijk
weken voor de jaarwisseling

Noteer vast in uw agenda
 Vrijdag 19 augustus Jaarmarkt
en kleedjesmarkt voor de kinderen.
 Zaterdag 20 augustus Jaarmarkt,
kleedjes markt voor de kinderen en
demonstratie van de Drakenboten.
 Zondag 21 augustus Jaarmarkt
en de Drakenbootrace.

Van de Wijkagent

Pas op voor
babbeltruc
ooral ouderen zijn het slachtof-

V

E

fer van babbeltrucs. Oplichters en
dieven spelden u van alles op de
mouw met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig maken.

reden er auto’s van een elektrotechnisch bedrijf door onze wijk. Daarin
zaten monteurs die de oude straatverlichting kwamen vervangen door nieuwe
LED-lantaarns.

Misschien voelt u wel dat er iets niet in
de haak is, maar vindt u het onbeleefd
om iemand niet te woord te staan of niet
binnen te laten. Toch is dat het advies van
de wijkagent: doe niet open en laat niemand binnen als u het niet vertrouwt.

Met de man die de palen voor en naast
mijn huis onder handen nam, maakte ik
een praatje en zo kwam ik te weten dat
deze nieuwe manier van verlichten grote
energiebesparing met zich meebrengt.
Het licht wordt gelijkmatiger verdeeld en
is helder, waardoor er minder lichtvervuiling optreedt. Ook hebben deze lampen
een zeer lange levensduur.
Ook binnenshuis nieuw licht
Direct al merkte ik het verschil toen het
donker werd. Het licht is bijna wit te noemen en het is inderdaad heel helder. De
armatuur en palen van de grote straatlantaarns en van de paddenstoelvormige
die te vinden zijn in de kleinere straten en
parken, zijn uitgevoerd in een frisse rode
kleur. Dat verlevendigt de vaak kleurloze
bestrating. Ook binnenshuis is de verandering merkbaar: door de kieren van mijn
overgordijnen komt ’s nachts ander lichtschijnsel binnen, absoluut niet hinderlijk
overigens.

A

l vele jaren is in de zomer langs
de Herenstraat en de Nedereindseweg een weekend met braderie
en sinds 2013 kent Jutphaas ook een
Drakenbootrace. Die twee worden in
2016 voor het eerst gecombineerd: ‘Het
weekend van Jutphaas’ nieuwe stijl met
een Jaarmarkt / Kleedjesmarkt en een
Drakenbootrace.

Ik ben blij met de nieuwe straatverlichting,
de veiligheid in onze wijk vaart er hopelijk
wel bij.
Door Cora de Bruijne

Mooie praatjes
Oplichters zijn er in alle soorten en maten:
van vriendelijk ogend tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong
tot oud. Ze zien er niet uit als oplichter
of dief. Ze bellen bij u aan en stellen zich
voor als medewerker van de thuiszorg of
het energiebedrijf, of als nieuwe buur. Ze
vragen u bijvoorbeeld geld voor benzine of
een taxi, of ze bieden u een bosje bloemen
aan. Over deze smoesjes hebben ze goed
nagedacht en daarom klinken ze vaak
geloofwaardig. Maar laat u niet foppen
want ze willen maar één ding en dat is bij
u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de
dader - soms zijn het er meer - dat u wordt
afgeleid en wanneer hij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden
verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen?
Kijk voor u uw deur open doet altijd
eerst wie voor de deur staat. Kent u de
persoon niet of vertrouwt u het niet?
Vraag eerst wie het is en wat hij komt
doen. Vertrouwt u het nog niet? Doe de
deur dan niet open. Vraag altijd naar een
legitimatiebewijs als iemand zegt van
de gemeente, een bedrijf of instelling te
zijn. Laat nooit zomaar mensen uw huis
binnen. Zeg bijvoorbeeld dat het nu niet
goed uitkomt. Dat geeft u tijd en gelegenheid navraag te doen en eventueel hulp
te vragen zodat u er niet alleen voor staat.
Kijk goed naar de persoon en probeer te
onthouden hoe hij er uitziet. Bel 112 en
vertel uw verhaal. Doe uw achterdeur op
slot als u alleen thuis bent. Soms komt
iemand via de achterdeur uw huis binnen
om uw spullen te stelen.
Door Gert van Jaarsveld,
Wijkagent Nieuwegein

Advertentie(s)

Lu Jong Yoga
Doe een keer gratis mee
winkelcentrum NEDEREIND 21

Meer kracht,
stabiliteit en
geluk vinden
via Yoga!

Kom op een woensdag van 19.30 tot 20.45 uur
naar de Geinhoeve, Nedereindseweg 28, Nieuwegein

Info@Lujong4mindfulness.nl

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG: 12.00 - 18.00 uur
DINSDAG T/M zaterdag: 9.00 - 18.00 uur
Vrijdag: 9.00 - 19.00 uur

kijk ook op www.wijntotaalservice.nl

waar
vindt
u ons:

HET VOORDELIGE
ADRES VOOR:
DE MOOISTE WHISKIES,
DE LEKKERSTE WIJNEN
EN DE MEEST
VERFIJNDE LIKEUREN!
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Kunst in onze wijk

Eet mee! verrassende ontmoetingen

Samen eten
verbroedert
en van de deelnemers zei na een

E

Eet mee!-etentje: “ We hadden hele
bijzondere gesprekken en hebben
heerlijk gegeten. Wat is het toch leuk om
zo met wildvreemden aan tafel te zitten
en mensen te leren kennen”.

Eet mee! Ontmoeting aan tafel staat
garant voor verrassende ontmoetingen
thuis aan de eettafel. Al sinds 2007 maakt
Stichting Eet mee! hiervoor matches op
maat voor gezellige etentjes. Het eten is
een fijne aanleiding om met elkaar in gesprek te komen en elkaar op een informele
en ongedwongen manier in een huiselijke
sfeer beter te leren kennen. Er zijn vriendschappen ontstaan, zakelijke contacten
gelegd, nieuwe hobby’s ontdekt, recepten uitgewisseld en mooie gesprekken
gevoerd tussen mensen die elkaar anders
niet waren tegengekomen.
Succesvol
De start was in Utrecht en het idee werd
al snel uitgebreid naar andere gemeenten
zoals Nieuwegein. Jaarlijks worden honderden matches gemaakt tussen deelnemers van jong tot oud, van slager tot stu-

dent en van gezinnen met kleine kinderen
tot gepensioneerden. Voor mensen die net
nieuw zijn in de plaats, op zoek zijn naar
nieuwe kennissen of gewoon eens een
ander verhaal willen horen. Iemand uit
Nieuwegein liet weten: “We vonden het
een gezellige avond. Wij hebben van alle
gasten iets geleerd en dat was leuk.”
Meedoen?
Eet mee! Ontmoeting aan tafel is voor iedereen die nieuwe mensen wil leren kennen. Bent u geïnteresseerd? Als inwoner
van Nieuwegein kunt u zich aansluiten en
meedoen als eetadres en koken voor gasten, maar u kunt ook als gast bij iemand
anders aanschuiven of allebei. Ook kunt u
Stichting Eet mee! steunen door ambassadeur te worden voor Eet mee! Ontmoeting
aan tafel in uw wijk.
Voor meer informatie: www.eetmee.nl.

Annelies Kastein, coördinator Stichting Eet mee!

Schade aan kunst
snel herstellen

O

p veel plaatsen in de openbare
ruimte in Nieuwegein zijn beelden of kunstobjecten te vinden.
Zoals bij winkelcentra, scholen en in
parken. Ieder kunstobject draagt bij aan
de verfraaiing van de omgeving. Zoals
ook hiernaast te lezen valt bedraagt het
aantal al meer dan 50.

De gemeente onderhoudt deze collectie uiteraard zo goed mogelijk. Jaarlijks
worden ze geïnspecteerd en als dat nodig
is schoongemaakt of zelfs gerepareerd.
Tussen de inspecties door kan er van alles gebeuren met de collectie. Door een
ongelukje kan een beeld beschadigd raken
en soms wordt een kunstwerk moedwillig
vernield.
Bronzen beelden
Helaas is kunst in de openbare ruimte
vaak doelwit van vandalisme. Bekladding
en beschadiging komt veel voor. Diefstal
van bronzen beelden is helaas ook populair. Alle Nieuwegeinse bronzen beelden
zijn al wel extra beveiligd om de kans op
diefstal te verkleinen. Maar toch blijft het
gebeuren.
De gemeente doet haar best en neemt
preventieve maatregelen tegen vandalisme. Zo wordt waar dat kan de omgeving
verlicht zodat de kunst goed zichtbaar is.
Ook geeft Rafael Taapken, de jongerenwerker van onze wijken, voorlichting aan
jongeren over de kunst in de wijk.

Kunst is overal om ons heen in Nieuwegein. Maar wat bedoelde de kunstenaar precies?

D

e gemeente Nieuwegein heeft een
uitgebreide collectie kunst in de
openbare ruimte die in de loop der
jaren is uitgegroeid tot ruim 55 werken.

Bijna alle werken hebben een relatie met
de omgeving. Niet altijd is die relatie of de
bedoeling van de kunstenaar even duidelijk. Vaak is het reuze interessant om meer
van de achtergrond te weten te komen.
Bovendien, hoe meer je weet over kunst
hoe meer je het ook waardeert.
Nieuwegein wordt meer van jou.
De website van Nieuwegein
Op de gemeentelijke website staat een
fotoalbum met een stukje tekst over deze
uiteenlopende kunstwerken.
In het afgelopen najaar zijn QR-codes aangebracht op de sokkels van de beelden, op
de dichtstbijzijnde lantaarnpaal of zoals in
ons voorbeeld op een bankje in de buurt.
Over bovenstaande beeldengroep lees je:
Titel:Theater (1996)
Kunstenaar: Kees Buckens
Locatie: Lohengrinhof
Het plantsoen is vernoemd naar de opera
Lohengrin van Richard Wagner (1813-1881).
In dat opzicht is het beeld Theater toepasselijk voor deze plek. Omzoomd door water
en een halfrond brugdeel zien we een soort
theater uitgebeeld in vijf granieten elementen. Het zijn voornamelijk hergebruikte
delen van gesloopte bruggen en gebouwen.
Het toneel, de spelers en de toeschouwers
worden op een sobere manier weergegeven.
Wagner zelf had ook zeer specifieke ideeën
over hoe toeschouwers hoorden te kijken
naar een opera: actief en oplettend, niet
achterovergeleund in het pluche. Dat zal
hier in elk geval niet gebeuren.

Helaas laat de verlichting bij De Bever
door allerlei omstandigheden al lang op
zich wachten, er is inmiddels door het
wijkplatform aan de gemeente gevraagd
om noodverlichting.
We zorgen samen voor onze kunst
Gun vandalen geen plezier van hun acties.
Als u schade aan kunst opmerkt, meld dit
dan zo snel mogelijk bij bij het klantcontactcentrum van de gemeente Nieuwegein, telefoonnummer 14030.
De schade kan dan verholpen worden.
Door de redactie

Probeer-code
Pak je
smartphone en
probeer de
QR-code nu uit.

Zmerfeest
gaat niet dr
De feestelijke ntmetingsavond die
was gepland p 18 juni kmt te vervallen. Het bleek niet haalbaar m de
rganisatie p tijd r nd te krijgen.
Laat u zich er niet van weerhuden m
elkaar alsng p te zoeken als buren
en samen een glaasje te drinken.
Misschien gaat er iets brrelen…

Wat is een QR-code
QR-codes kun je met behulp van een App
op een smartphone scannen. Als je internet hebt (of anders zodra je weer WiFi
hebt) krijg je vervolgens automatisch informatie over het betreffende kunstwerk.

Meer info: www.nieuwegein.nl/beeldendekunst

Voor ondersteuning van de Wijkkrant
zijn wij dringend op zoek naar een
advertentieverkoper(ster).
Heb jij die vlotte babbel? Weet jij aan
een Eskimo een koelkast te verkopen?
Zet dan jouw sales-talent in voor onze
wijkkrant.
Neem jij de uitdaging aan?
Neem contact op met:
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
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Op een korte golf
de aardbol rond

B estuurslid stelt zich voor...

Ervaren secretaris bijt het spits af

Mijn naam is Ton

I

I

n september 2013 ben ik begonnen
als secretaris van het Wijkplatform
Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve.
Dit voorjaar wonen mijn vrouw Ria en
ik tien jaar in Nieuwegein, in de wijk
Blokhoeve, de Lamellen.

leest is (hoop ik) de jongste telg geboren.
Mijn hobby’s zijn sporten (fitness, schaatsen, skaten, wandelen en fietsen), klussen,
computeren, muziek luisteren en kleding
maken, vroeger voor de beide dochters en
nu voor de kleindochters.

Sinds onze verhuizing naar Nieuwegein
is er al veel veranderd in onze directe
woonomgeving. Zo kwamen het wijkpark
Blokhoeve, de woningen op het Eiland, de
Edge, het Koetshuis van Green Village en
sinds kort de kunstwerken met onder andere de Bever die mij elke morgen begroet
als ik slaperig uit het raam kijk. Ik volg de
ontwikkelingen binnen onze woonwijk
op de voet en kan op die manier invulling
geven aan maatschappelijke zaken binnen
onze wijken.

Schakelfunctie
Ik zie het secretariaat van het Wijkplatform als een schakel tussen de wijkbewoIk heb examen gedaan en een officiële
ners en het bestuur. Wijkbewoners zijn
licentie behaald bij het Agentschap Teleniet allemaal evenveel betrokken bij hun
com en toen kreeg ik toestemming om uit
woonomgeving, valt mij op. Werk, gezin,
te zenden op een daartoe aangewezen
sport en andere taken of bezigheden
frequenties.
staan dat misschien in de weg. Een uitTer identificatie heeft iedere zendamateur
zondering vormen zaken die heel dichtbij
unieke roepletters. Deze bestaan uit twee
komen, zoals onlangs de commotie rond
letters (PA t/m PI), één cijfer, en een achbuslijn 77.
tervoegsel van maximaal drie letters. Mijn
Als secretaris zou ik graag zoveel mogelijk
roepletters (call) zijn PA0WJG.
wijkbewoners willen benaderen via hun
e-mailadres. Een heleboel bewoners hebben zich al aangemeld, maar het mogen er Oude radio’s slopen
nóg meer zijn! Misschien niet aan gedacht, Samen met een vriendje luisterde ik eerst
op oude zendontvangers uit de (militaire)
maar aanmelden kan altijd (info@wijdump want dat was heel goedkoop.
zijnelkaarsburen.nl). Ook via de website
Ik leerde het meeste van het slopen van
(www.wijzijnelkaarsburen.nl) kunt u het
oude radio’s. Daarna heb ik veel zelf
Wijkplatform volgen. Ik hoop u daar te
gebouwd, eerst een versterkertje en een
treffen.
simpele ontvanger. Onderdelen kocht ik bij
Ton Visser, secretaris Wijkplatform
de radiowinkel en ik gebruikte elektronicaboeken en bouwschema’s van Uitgeverij
de Muiderkring.
Dienstmeded
Ik bouwde zelf mijn eerste radio voor mideling:
dengolf en luisterde vaak met een oude
koptelefoon naar Hilversum 1 en 2, Radio
Buslijn 77, Talu
Luxemburg en dan die kick om andere
dweg
onbekende signalen te ontdekken.
gaat verv

Sportief en creatief type
Secretariaatswerk is mij niet onbekend
want al meer dan 25 jaar fungeer ik als
(wedstrijd)secretaris van een kleine
sportvereniging en vijf jaar lang was ik
secretaris van de plaatselijke fanfare in
mijn vorige woonplaats. Ik ben 68 jaar, Ria
en ik hebben twee dochters, twee schoonzoons en twee kleindochters en als u dit

Wijkbewoners
laten van zich
horen!
e wijkbewoners van Blokhoeve

D

vonden in het weekend van 13
februari een flyer van het Wijkplatform in de brievenbus met informatie over het mogelijk vervallen van de
bushalte Blokhoeve-Noord.

Vervoerder QBuzz wil de dienstregeling
voor het openbaar vervoer in de regio
vanaf de zomer veranderen. In de flyer
stond de oproep een reactie te sturen aan
QBuzz indien men het hiermee oneens is.
Het Wijkplatform weet dat het voor veel
wijkbewoners niet makkelijk is het nieuws
en ontwikkelingen op de voet te volgen,
gezien hun drukke bestaan. Daarom is
kort, krachtig en herkenbaar communiceren belangrijk, zodat wijkbewoners
belangrijke informatie toch oppakken.
Mede-wijkbewoner en vormgever Onno
van Geuns verstaat die kunst als geen
ander! Ook voor de plannen van QBuzz
wist hij een in het oog springende flyer te
ontwerpen. (Zie afbeelding.)
We kunnen tevreden zijn met de vele
bewoners die hun stem vervolgens lieten
horen! Zij berichtten QBuzz en het Wijkplatform bezwaar te hebben tegen het
verdwijnen van de directe verbinding met
Utrecht en Cityplaza door het verleggen

allen

van de route van buslijn 77. Het is goed te
weten dat ook het college en de gemeenteraad bezwaar maken tegen deze wijziging. Wethouder Peter Snoeren meldt dat
er bestuurlijk overleg komt over mogelijke
oplossingen.
Medewijkbewoners, dank dat jullie hierin
een krachtig gezamenlijk geluid hebben
laten horen! Het Wijkplatform blijft zich
inspannen om belangrijke informatie
onder de aandacht te brengen. Samenwerking met gemeente en andere partijen
draagt daaraan bij, evenals signalen uit
de wijk. Dat is de kracht van elkaars buren
zijn!
Door Janine Lubberding

De schijnbare chaos van draaiknoppen en soldeergereedschap. Het domein van Willem van Gaalen.

k ben Willem van Gaalen en ik ben
radiozendamateur. Als jongen van
twaalf vond ik het al leuk om oude
stofzuigers en radio’s uit elkaar te halen.
Samen met een vriendje luisterde ik op
een buizenradio naar de korte golf en
hoorde bijzondere signalen, zoals van
Radio Moskou.

Gastlessen op scholen over techniek
Met een licentie mag je zenden, je kunt
dan een omroepje starten maar dat heeft
mijn interesse niet. Ik vind het leuker
om contact te maken met andere radiozendamateurs over de hele wereld. De
voertaal is meestal Engels en er wordt
veel gecodeerd in afkortingen. Maar ook
Duits en Frans heb ik zo kunnen oefenen.
Zendamateurs wisselen vooral informatie
uit over de zender, de antenne en andere
technische informatie.
Ter bevestiging van de verbinding versturen we QSL-kaarten aan elkaar; vroeger
ging dat per post en tegenwoordig veelal
digitaal. QSL betekent “Ik bevestig de
ontvangst”.
De lol van deze hobby is dat je de hele
wereld bereikt door middel van je eigen
antenne. Je zit niet aan een draadje of
provider vast om contact te maken zoals
bij internet en social media. Afstanden
van wel 20.000 km kun je overbruggen
via satellieten of reflecties in de atmosfeer.
Via de korte golf kun je zo de hele aardbol
rond. Ik ben lid van de Vereniging Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland.
Die heeft circa 8.000 leden waarvan zo’n
80 in Nieuwegein en omstreken.

Zendamateurs zijn voornamelijk mensen
van boven de 40 jaar die niet meer bezig
zijn met hun carrière of kinderen. Zowel
mannen als vrouwen doen mee. Zendamateurs kunnen gastlessen geven op
scholen en doen projecten om kinderen
enthousiast te krijgen voor techniek.

De wet van Ohm:
Blijf met je
vingers van
tante af
Willem van Gaalen heeft me ooit deze
electrotechnische levensles geleerd.
Ik was toen zijn buurjongetje van 12 jaar.
(Onno van Geuns)

Elektrosmog opsporen
Elektronica is niet meer weg te denken uit
onze huizen. We maken gebruik van apparatuur op 230 Volt en van vele draadloze
verbindingen, zoals WIFI, DECT, magnetron,
inductiekookplaat, computer en laptop. De
straling hiervan draagt bij aan de Elektrosmog.
Zelfs de netladers van deze apparatuur en
van elektrische fietsen en scooters kunnen,
zeker voor een zendamateur, een ongewenste storingsbron zijn. Ook wie gevoelig is voor elektromagnetische straling
kan er last van hebben. Het niveau van
de elektrosmog is meetbaar en daardoor
aantoonbaar.
Ik wil u graag, zonder kosten, informeren
over en helpen bij het opsporen van de
storingsbron(nen) in uw omgeving. U
kunt mij gerust bellen (030 – 603 79 25) of
mailen (wvgaalen46@kpnplanet.nl) voor
een afspraak.
Door Peer van Halderen

Advertentie(s)
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Kleurplaat voor onze jonge buren
Onze wijk is kleurrijk, heeft kleurrijke bewoners en daar genieten we van. Kleur deze

kleurplaat zo mooi als je kunt en gooi ‘m door de brievenbus van De Uitbeelder.
Uit alle inzendingen trekken we er twee. De tekenaars winnen een speelse prijs.

Blokhoeve in
beweging

S

Green Village
Green Village voelt zich niet alleen ondernemer in de wijk, maar ook ‘goede buur’.

Jongen/Meisje

Er was een informatieavond met een korte
presentatie van de plannen en aansluitend gesprekken aan diverse tafels om de
verschillende componenten van het plan
te bekijken en bespreken.

Enkele recent verstuurde uitnodigingsflyers

Daarom werd er voor gekozen de wijkbewoners snel en goed te informeren over
de uitbreidingsplannen.
Ontwikkelingen Blok West
De initiatiefnemers van de ontwikkeling
van Blok West wisten ook de weg naar het
Wijkplatform en de wijkbewoners vroeg-

Prijs ter beschikking
gesteld door
Ralph Sports
‘t Sluisje 10
(030) 6022177

Inleveren voor 1 mei Mahlersingel 4
(‘t Blauwe Huis, schuin tegenover A Cappella)

tijdig te vinden. Het uitgangspunt was de
bewoners te betrekken en hun ideeën en
aanvullingen mee te nemen.

teeds vaker wordt er voor gekozen
al in een vroeg stadium met bewoners van gedachten te wisselen bij
nieuwe ontwikkelingen in de wijk. De gemeente zet zich hier meer en meer voor
in, en ook andere partijen zoals ondernemers en ontwikkelaars volgen dit pad.
Dit jaar begon met een aantal van deze
overlegmomenten.

Verkeersoverleg Blokhoeve
Om met de wijkbewoners van Blokhoeve
samen na te denken over de verkeerssituatie in hun wijk, nodigden gemeente
en Wijkplatform hen uit. Wensen, aandachtspunten en opmerkingen werden
geïnventariseerd om vervolgens naar (on)
mogelijkheden in de uitwerking hiervan
te kijken.

Naam:
Leeftijd: 		
Adres:

Het gaat ook wel eens mis
Gemeente, ontwikkelaar, Wijkplatform en
wijkbewoners konden elkaar niet goed genoeg vinden bij de ontwikkeling van Blok
Oost. Bewoners werden onaangenaam
verrast door plannen om een watergang
een stuk smaller te maken dan eerder was
voorgesteld.
Uiteindelijk is er een compromis bereikt
dat voor alle partijen acceptabel was.
Gelukkig dat mondige wijkbewoners met
steun van allerlei kanten toch weer aan
tafel belandden bij de ontwikkelaar en
de gemeente. Eenmaal constructief in
gesprek kwam ook de oplossing snel.
Door het Bestuur van het Wijkplatform

Wijkplatform
Bezoek de
Wijkplatformvergaderingen
Het Wijkplatform vergadert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in buurthuis Kerkveld, Kerkveld 63a, Nieuwegein.
Graag vooraf aanmelden via bestuur@
wijzijnelkaarsburen.nl zodat we rekening
kunnen houden met uw komst.
Dinsdagen in 2016
Wij vergaderen op 12 april, 31 mei, 5 juli,
6 september, 18 oktober en 13 december.
Noteer deze data nu in uw agenda.
De agenda voor de vergadering is te
vinden op de website
wijzijnelkaarsburen.nl.

Door het bestuur
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HANSEN - MOOLENAAR VERF & WAND DÉ VERFSPECIALIST VOOR UW HUIS
Kies voor professionele verf. Professionele verf strijkt en dekt beter en is
daarnaast ook veel duurzamer. Dat betekent dat het houtwerk beter beschermd
wordt en je dus veel minder snel opnieuw de ladder op moet. Professionele verf is
niet verkrijgbaar in de bouwmarkt, maar alleen bij uw verf speciaalzaak.
Kom langs in onze winkel en laat u adviseren!

VERF - BEHANG - AUTOLAKKEN - GLAS
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Stormerdijkstraat
Tel.: 030
030 -- 603 15 72, www.hansenmoolenaar.nl
Stormerdijkstraat 2,
2, 3431
3431 CS
CS Nieuwegein, Tel.:

