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Van het Bestuur

M

et de feestdagen van het voorbije jaar en het restantje van de
winter nog in het achterhoofd,
presenteren de eerste tekenen van de
nieuwe lente zich al weer in onze wijken.

Als ik ’s morgens vroeg het laatste stukje
ijs van de voorruit van mijn auto krab,
luister ik naar de eerste geluiden van de
vogels. Dat doet me altijd goed. Het geeft
iets van verwachting op een mooi, nieuw
jaar. Hopelijk geldt dat ook voor onze
wijken.
Dit voorjaar worden de eerste contouren duidelijk van het nieuw te bouwen
buurtplein op de plaats van het voormalig
zorgcentrum Zuilenstein. Veel partijen zijn
betrokken bij het ontwerp van dit buurtplein, zo ook het Wijkplatform.
Sinds begin dit jaar is de Nieuwegeinse
welzijnsstichting MOvactor aanwezig bij
de vergaderingen van het Wijkplatform.
Wij vinden dat als bestuur van grote toegevoegde waarde omdat MOvactor een
belangrijke partij in de ontwikkeling van
dit buurtplein is. Natuurlijk blijven we u
in deze krant op de hoogte houden van de
voortgang.
Ook de nieuwbouw in Blokhoeve wordt
door het bestuur van het Wijkplatform
met betrokken belangstelling gevolgd. Nu
Zuilenstein en Blokhoeve genoemd zijn,
hoop ik dat ook bewoners van Huis de
Geer zich geroepen voelen hun stem te
laten horen. Dat kan in deze krant of als
bezoeker van de vergaderingen van het
Wijkplatform.
Tenslotte bedank ik hier Melanie Gitz, die
als wijkcoördinator vanuit de gemeente
zich jarenlang (be)trouw(baar) heeft
ingezet om samen met het Wijkplatform
dingen in onze wijken voor elkaar te
krijgen. Door een herverdeling van taken
binnen de gemeente is inmiddels Shida
Versteeg aangetreden als haar opvolger. Zij heeft inmiddels op constructieve
wijze haar inbreng gestalte gegeven en
wij hebben er alle vertrouwen in dat dat
ook in de toekomst zichtbaar zal zijn. Wij
wensen Shida veel succes, u kunt in deze
krant nader met haar kennismaken in een
interview.
Kees Mulder, voorzitter Wijkplatform

Shida Versteeg, onze nieuwe wijkcoördinator

We maken grote stappen

E

r loopt een nieuw gezicht rond in
onze wijken: wijkcoördinator Shida
Versteeg. Ik meld me op de vierde
etage van het Stadshuis voor een interview met haar.

We hebben elkaar al kort gesproken in
december dus ik herken haar meteen. We
schudden elkaar de hand en ze haalt wat
te drinken voor me. Shida stelt zich voor.
“Ik ben 48 jaar oud, getrouwd met René en
moeder van twee kinderen (dochter van 21
en zoon van 18, allebei studerend).” Shida
vertelt dat ze al 26 jaar bij de gemeente
Nieuwegein werkt en ze heeft er verschillende functies gehad. Ze begon bij Sociale
Zaken en kwam via de afdeling Communicatie in haar nieuwe functie terecht. Ze
kent de gemeentelijke organisatie goed
en heeft veel connecties.
Veel energie van buurtgesprekken
Shida vertelt hoe ze terecht is gekomen in
haar nieuwe functie. “Dat kwam omdat ik
meewilde de buurt in bij het project ‘Betere Buurten’ voor Sluyterslaan, Merwestein
en de Rijtuigenbuurt. Tijdens wijkbijeenkomsten en meedenksessies gingen bewoners daar met ons en elkaar in gesprek
over woonwensen (schone buurt, sociale
samenhang, veiligheid en imago).

Het is leuk om de
verschillen te zien
Ze voelden zich echt gehoord en zagen dat
er met hun voorstellen ook echt iets werd
gedaan, dat er concrete acties uitkomen.
Nieuwegein bestaat al 45 jaar en in de
loop van de tijd is de openbare ruimte
in deze buurten op en versleten geraakt.
Ik kreeg zoveel energie van die gesprekken met buurtbewoners! Toen kwam de
functie van wijkcoördinator vrij. Dat was
mijn kans.”
Verbindende schakel
Shida gaat verder. “Ik zorg voor het
toezicht op leefbaarheid en veiligheid
in de buurt en voor het doorleiden van
bewonersinitiatieven. Ik kan helpen met

Shida Versteeg: Je tussen de mensen begeven, daar draait het om.

vergunningen aanvragen en dat soort
dingen. Ik ken de weg goed binnen de
gemeentelijke organisatie. Ik ben de
verbindende schakel tussen inwoners en
andere organisaties in de wijk. Als zich een
probleem voordoet, wil ik het standpunt
van de bewoner kunnen vertolken naar de
gemeente. Die moet zich immers steeds
meer verplaatsen in haar inwoners. Dat
gaat misschien niet hard genoeg, maar we
maken grote stappen.”

en je kunt altijd overleggen met elkaar en
sneller schakelen. Voorheen waren er Wijkmanagers en Sociaal Programmeurs, die
functies zijn nu samengevoegd. Verbinden
is een belangrijk element in onze functie,
er zit zoveel kracht in de wijk.” Als voorbeeld noemt Shida de groengroep van de
Beatrixschool, die kennis zou je ook elders
in de wijk kunnen gebruiken. “Je tussen de
mensen begeven, daar draait het om, de
wijk in en met mensen in gesprek raken.”

Er zit zoveel kracht in de wijk!
Shida werkt vier dagen per week, van
dinsdag tot en met vrijdag. Ze wil zichtbaar zijn in de wijk zodat mensen van haar
bestaan weten. Ze is al bij de basisscholen in Zuilenstein op bezoek geweest en
woonde de Wijkplatformvergaderingen
bij. Shida zit met zes andere wijkcoördinatoren op een afdeling, samen met een collega doet ze ook de wijk Doorslag. “Het is
leuk om de verschillen te zien in de wijken

Haar standplaats is nu nog in het
Stadshuis, maar ze hoopt op een werkplek
in het nieuwe buurtplein dat Welzijnsorganisatie Movactor bouwt aan de Diepenbrocklaan (op de plek van voormalig
woon- en zorgcentrum Zuilenstein). Het
buurtplein moet begin 2020 open gaan.
Wilt u contact met Shida? U kunt haar
bereiken via 06 460 047 99 of mailen naar
sh.versteeg@nieuwegein.nl
door Joke Kanis

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

Pluto in de Wijk

Loterij
ezien onze doorgaans beperkte

G

invloedssfeer zou je kunnen concluderen dat het leven één grote
loterij is. Wie de stemming in het land
peilt, is al snel de gebeten Hond. Voor
een stemadvies is het te laat, maar zelf
kende ik geen enkele twijfel.

Er is slechts één partij die de mens niet als
rentmeester van de aarde ziet, maar zo
klein als ik de kans acht dat deze opvatting gemeengoed geworden is, zo kansrijk
acht ik het scenario dat de ‘boze burger’
zijn stempel op de verkiezingsuitslag
heeft gedrukt.
Er zijn natuurlijk zat redenen om boos te
zijn: je medemens loopt je vaak voor de
voeten, er zijn meer zaken niet dan wel
eerlijk, honderd procent veilig is het nooit
en nergens en zekerheden zijn ook al niet
te koop. In de media krijgen de grootste schreeuwers alle aandacht, worden
incidenten steevast opgeblazen en creëert
de extreme focus op terreur een angsthazencultuur. Enige scoringsdrift is ons niet
vreemd, maar alles wat je aandacht geeft,
maak je groter.

Sprookjesachtig

N

Dankzij mijn trouwe tuinkabouter komen er gelukkig geen krokodillen in mijn vijvertje.

u ik dit schrijf wintert het nog.
Het ijs is dik genoeg voor een
elfstedentocht. Misschien is mijn
tuinvijver net iets te klein voor zo’n
schaatsevenement, toch bruist het ook
hier langs de oevers: it giet oan!

bruist het letterlijk. De kikkers klotsen in
‘vijftig tinten grijs’ door het water. Omdat
er geen vissen in mijn vijver zijn die alles
opeten, is het gevolg volop kikkerdril. De
overdreven drukte in en om de vijver
neemt met de weken die volgen, af.

Vanuit mijn woonkamer kan ik, prinsheerlijk, de vijver zien en de drukte er omheen.
Niet van schaatsliefhebbers maar van
roodborstjes, winterkoninkjes en de kat
van mijn buren. Als die laatste even niet
oplet, durft ook een muis te zoeken naar
koek of zopie.

In de rustigere zomer doen de overlevende
kikkers zich tegoed aan alles wat beweegt

Ieder seizoen krioelt het van het leven. In
dit tuinreservaat zijn egels, salamanders,
rupsen, mieren, vliegen, bijen, spinnen, juffers, pimpel-, staart- en koolmezen, duiven,
spreeuwen en merels… meer soorten dan
in Artis. En niet te vergeten: bruine kikkers.
Die kikkers laten zich nu niet zien want ze
zijn nog in winterslaap. Onder de rommel
in de hoekjes van mijn tuin kijken ze wel
beter uit. Maar al snel in het voorjaar, nog
even wachten dus, komen ze massaal te
voorschijn. Ik heb er wel eens 35 in één
keer geteld, een kruiwagen vol. En dan
In het leven moet je vaker je verlies nemen
dan dat je de winst kunt opstrijken. In de
politieke arena wordt de strijd vooral verbaal uitgevochten, maar waar boosheid
en angst regeert, delft de ratio al snel het
onderspit. Met zijn ‘eigen volk eerst’-credo
zal het equivalent van Donald Trump toch
eerder de beloofde ‘vrijheid’ kunnen begraven dan de strijdbijl zien verdwijnen.
Wie zich bij een loterij van tevoren rijk
rekent, komt ook vaak bedrogen uit. Zelf
keur ik loterijpost geen blik waardig. Hun
aandachttrekkerij reduceer ik linea recta
tot kansloos propje in mijn prullenbak. Bij
voorkeur maak ik zaken graag kleiner, op
die ene partij na dan, maar dat gokte u al.
Door Hylco J. Tamminga

Door Onno van Geuns

O

tende wijkbewoonster op het
parkeerpleintje van de Strawinskystraat een doosje met drie speldjes.
De prikkertjes zijn misschien van grote
waarde voor de verliezer.

De eerste en de grootste speld is een brevet-embleem met een heuse kroon en de
tekst: VOOR PLICHTSBETRACHTING. Het is
vermoedelijk in de jaren ’50/’60 uitgereikt
aan een uitmuntende motorvoertuigbestuurder van de Koninklijke Landmacht.
Het tweede is een speldje van zilverkleurig en blauw metaal met het logo van de
Bescherming Bevolking (BB). De afbeelding bestaat uit tweemaal de letter B met
daartussen de Nederlandse Leeuw.
En het derde is…, ja wat stelt het voor? Het
lijkt een abstract mannetje met een lange
nek en geen hoofd. Of het is een molentje?
De Wijkkrant is nieuwsgierig en zoekt
de eigenaren en de verhalen die bij deze
speldjes horen? Wie was die molenaar die
Nederlanders beschermde en heel goed
kon sturen? Weet u het?
Meld u bij de redactie en u krijgt natuurlijk
ook uw speldjes terug.
Door de redactie

Gezocht:
advertentiebeheerder
eze mooie en informatieve Wijkkrant wordt vier keer per jaar verspreid onder

D

alle inwoners van de wijken Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve. Ook bij die
brievenbussen waarop een nee-sticker is geplakt. Dat betekent dat de krant bij
circa 3.250 adressen op de deurmat valt.

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud, zij doet dat op vrijwillige basis. Maar
de krant maken en verspreiden brengt ook kosten met zich mee. Die kosten worden
gedeeltelijk betaald uit het budget van het Wijkplatform.
Het is onze bedoeling om de Wijkkrant te bekostigen uit advertenties van bedrijven die
actief zijn voor inwoners uit onze wijken. Om die reden zoeken we iemand die zich (vrijwillig) wil inzetten voor het advertentiebeheer van de Wijkkrant. Dat betekent naast het
werven van mogelijke nieuwe adverteerders, het contractbeheer en het opstellen van
facturen voor de adverteerders. Bent u een ondernemend type en voelt u zich betrokken
bij onze wijken? Heeft u administratieve kennis en bent u zorgvuldig? Er is voldoende
ondersteuning aanwezig om u in te werken. Meldt u zich aan?!

Kees Mulder, voorzitter Wijkplatform

Colofon en Verantwoording
Deze Wijkkrant verschijnt vier keer per
jaar en bevat 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 3.250 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.
Volgende nummer:
De volgende Wijkkrant
verschijnt in juni 2017.
Inleveren kopij vóór 1 mei 2017.

en niet te groot is om in te slikken. Zo heb
ik veel minder last van muggen en slakken terwijl de kikkers groeien als kool. En
als de zon straks hoog staat, zitten ze net
als ik, zich bij de vijver op te warmen. Als
betoverde prinsen bij een sprookjesvijver
geduldig wachtend op… een kus?

Zomaar
op straat
p nieuwjaarsdag vond een oplet-

Adverteren: Voor informatie neem contact
op met de redactie.
Redactie: Onno van Geuns, Peer van
Halderen, Joke Kanis. 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 en dat is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

Iets niet in orde?
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.

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.

Tuintjes
te huur
mateurtuindersvereniging Ga-

A

lecop heeft nog een paar tuinen
van 100 en 200 vierkante meter te
huur voor mensen die het leuk vinden
om hun eigen groente, fruit of bloemen
te verbouwen.

Lekker bezig zijn in de buitenlucht samen
met andere tuinders en genieten van
groenten uit uw eigen tuin, dat is toch
heerlijk?
Het volkstuincomplex ligt in Nieuwegein
noord, in de punt van Plettenburg (hoek
Merwedekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal), achter begraafplaats Noorderveld.
Heeft u interesse in zo’n tuin, neem dan
contact op via tuinverhuur@atvgalecop.nl
of bel naar 030 – 603 60 04.

Door Erwin van den Bosch, secretaris ATV Galecop
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Kunst in de Wijk

A

lberdien Wagemaker merkte op
het voorgezet onderwijs al dat ze
handvaardigheid erg leuk vond en
dat ook best goed kon. Maar dat je daar
een vervolgopleiding voor kon doen, was
haar niet bekend. "Vroeger werd daar
minder aandacht aan besteed. Anders
was ik wel naar een kunstacademie gegaan, om in die branche te gaan werken",
zegt ze in deze vaste rubriek.

"Toen ik van de middelbare school kwam,
kon ik op een gemeentehuis aan de slag
in de administratie. Op de achtergrond
heeft mijn creativiteit er altijd in gezeten.
Toen onze drie kinderen klein waren, had
ik er helemaal geen tijd voor. Ik wilde
per se werken, ook als voorbeeld voor de
kinderen: “Je moet jezelf goed kunnen
onderhouden, volg je passie en maak
gebruik van je talenten” Dat zeg ik altijd
tegen mijn kinderen.
Heeft u een schildersopleiding?
Ik heb nooit een cursus gevolgd. Ik ben
wel altijd aan het schilderen/tekenen
geweest. Goed kijken naar voorbeelden in
tijdschriften of internet. En ik maak in een
tekenboek schetsen met potlood om een
mooie indeling te krijgen.
Wat doet u naast het schilderen?
Ik werk als data-telemarketeer, een
administratieve functie waarin ik veel
moet controleren van bedrijfsgegevens. In
de zomer werk ik ook als brugbediener in
Maarssen, dat is verantwoordelijk werk.
Je moet je goed kunnen concentreren en
de juiste beslissingen nemen. Door mijn
vaarachtergrond werd ik daar van harte
aangenomen.
Waardoor wordt u geïnspireerd?
Mijn moeder was altijd aan het breien en
borduren. Mijn vader maakte naamborden
voor op schepen, zoals het naambord
buiten aan onze gevel. Opa van vaders
kant maakte houten schaalmodellen van
boten, zoals tjalken. Er staan zelfs boten
van hem in museum ‘t Fiskershúske in
Noord-Friesland. Ook deed hij Hindelooper
schilderwerk op voorwerpen. En een tante
aquarelleert.
Ik zelf word geïnspireerd door de natuur:
dieren, vogels, vlinders, bloemen. Ik
probeer wel eens wat uit, nu ben ik
bijvoorbeeld met bomen bezig. Ik hou
van realistisch en klassiek. Bloemschikken
doe ik ook, ik heb oog voor detail. Vroeger
breide ik truien, nu naai ik ook tassen.
Tegenwoordig kun je veel op internet
vinden om ideeën op te doen.
Wat heeft u nodig om te schilderen?
Rust! Wat er vaak niet is. En dan mezelf
ertoe zetten als ik eenmaal weet hoe ik
het wil. Sinds mijn dochter op zichzelf
woont, gebruik ik haar kamer. Ik werk
met olieverf, dat strijkt mooi, het heeft
wel een lange droogtijd maar geeft meer

Alberdien Wagemaker

De natuur
inspireert mij

glans dan acryl. Fixeren doe ik soms. Bij
de kringloop haal ik schilderijlijsten om
die om mijn schilderijen te doen. Ook
koop ik daar dienbladen, theedozen,
potlodendozen, en die beschilder ik dan
weer. Ik ga ook graag naar musea om
ideeën op te doen, leren van de indeling
van het vlak, het opzetten van een
schilderij. Vooraf probeer ik wat uit met
potlood om een idee te krijgen van de
vlakverdeling, de balans.
Wat geeft het u, wat doet het met u?
De tijd vliegt voorbij als ik aan het
schilderen ben. Het geeft me veel
voldoening wanneer ik een schilderij of
iets anders af heb, of als mensen in mijn
omgeving mijn werk waarderen.
Mijn voornemen voor 2017 is meer tijd aan
schilderen en creativiteit te besteden.
Wat wilde u vroeger als kind worden?
Dierenartsassistente of iets creatiefs,
maar daar is weinig werk in en mij werd
destijds geadviseerd om iets anders te

doen. Na de HAVO ben ik door allerlei
administratieve baantjes gerold, zonder
vervolgopleiding, dat kon toen nog. Ik ben
getrouwd en heb negen jaar met mijn
man gevaren, met ons binnenvaartschip.
Toen onze oudste dochter 6 werd, hebben
we het schip verkocht en zijn we aan de
wal gaan wonen. We wilden de kinderen
niet naar een internaat brengen. Toen
ik solliciteerde voor het sluiswerk waren
mijn vaarervaring en diploma’s in die
branche doorslaggevend.
Wie is uw favoriete kunstenaar?
Marjolein Kruijt, zij tekent dieren,
honden. Ik heb een boek van haar
en ik kijk filmpjes op YouTube. Haar
dierentekeningen zijn zo natuurgetrouw.
Exposeert u en verkoopt u uw werk?
Ik heb geëxposeerd bij huisartsenpraktijk
Mondriaanlaan. Ik dacht daar met een
stuk of vijf schilderijen naar toe te gaan
en ik kreeg alle gangen en ruimtes
beneden en boven om te vullen, met wel
dertig werken! En in de bibliotheek 'De
tweede verdieping' in Nieuwegein heb ik
ook geëxposeerd.
Mijn schilderijen en houten objecten
bied ik allemaal te koop aan en ik hoop
in de toekomst hier mijn werk van
te maken. Ik wil ook meer tijd steken
in mijn naamsbekendheid, onder de
naam DiensDesign, via verschillende
verkoopsites zoals Etsy. (www.etsy.com)
Door Peer van Halderen

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

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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Raad je straatje
Waar in onze wijk is de foto hiernaast
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 voor 1 mei
uw oplossing (liefst met anekdote) naar
de redactie (adres zie colofon op pagina 2).
Vergeet niet uw eigen adres te vermelden.
Over de uitslag van de loterij wordt niet
gecorrespondeerd.
Leuke anekdotes en de oplossing worden
geplaatst in de volgende Wijkkrant.

Tuinwedstrijd
‘t Schoffeltje

En de winnaar van de vorige keer is...
In de vorige Wijkkrant plaatsten wij een
foto in de rubriek ‘Raad je straatje’. Van
de inzendingen is Annemieke Buisman
de gelukkige winnares, zij stuurde ons de
volgende oplossing:

I

n navolging van wijknetwerk Fokkesteeg wil het bestuur van het Wijkplatform ZHGB ook in onze wijken een tuinwedstrijd organiseren. Hiervoor zoeken
wij minimaal drie vrijwilligers voor de selectie van aangemelde tuinen en
drie juryleden (een bestuurslid, een WPF-lid en een vakman/hovenier); samen
vormen zij de organisatoren. Zodra het benodigde aantal personen zich heeft
aangemeld, gaan we van start.

De foto is gemaakt in de wijk Blokhoeve
(Moerashoeve). Deze flat staat aan de
A.C. Verhoefweg. Mijn kinderen (7 en 4
jaar) vragen zich geregeld bezorgd af als
we er langs rijden of het niet heel donker
is binnen voor de mensen die er wonen,
vanwege de grijze balken.

Zo willen we het organiseren
• Tuineigenaren in Zuilenstein, Huis de Geer of Blokhoeve kunnen vanaf nu hun tuin
aanmelden voor deelname met foto van hun tuin, naam, adres en telefoon.
• Aanmelding tot uiterlijk 30 april.
• De aangemelde tuin mag niet door een hovenier of tuinarchitect zijn ontworpen
en/of worden onderhouden.
• De organisatoren bepalen de maatstaven of eisen voor nominatie.

Leuk dat je mee hebt gedaan en gefeliciteerd met je prijs, Annemieke. Je hebt
ondertussen een cadeaubon ontvangen.

Door de redactie

De drie vrijwilligers waarderen rond half mei de aangemelde tuinen en nomineren
de beste tuinen. De jury beslist, op basis van de nominaties, welke drie tuinen in
aanmerking komen voor een prijs. De organisatoren bepalen de vorm en waarde
van de uit te reiken prijzen.
Tijdens een bijeenkomst eind mei worden de prijzen uitgereikt door (bijvoorbeeld)
de wijkwethouder. De organisatoren zorgen voor de verdere invulling van die bijeenkomst.
In de volgende wijkkrant die half juni verschijnt, leest u de uitslag.
Lijkt het u leuk om mee te doen?
Meld u aan als vrijwilliger of als potentiële prijswinnaar!
Alle reacties naar bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl
Door Ton Visser, secretaris Wijkplatform

Kraak je Brein en Win
Voorjaarspuzzel

B
L
E
Z
E
V
E
De woorden uit de lijst
R
kunt u horizontaal, verticaal,
V
diagonaal, van links naar
E
rechts en achterstevoren
N
wegstrepen.
T
De letters die uiteindelijk
U
overblijven, vormen de
B
oplossing.
E
ACRYLLAK
AQUAREL
BEELDHOUWEN
BETON
BRONS
BUSTE
DOEK
ENFACE

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

EZEL
GIPS
GLAS
GRANIET
HOUTBEWERKEN
INKT
KLEI
KWAST

LANDSCHAP
LINNEN
OLIEVERF
PENSEEL
PROFIELSCHETS
POTLOOD
ROLLER
SCHETSEN

U
L
E
E
E
R
K
T
D
R
N
U
N
J
V

W
E
L
N
L
E
E
A
G
L
A
S
E
I
E

E
R
K
N
D
P
O
T
L
O
O
D
S
D
N

SCHILDEREN
SMEEDIJZER
SPEKSTEEN
STANDBEELD
STILLEVEN
TEKENEN
TEMPERA
TUBE

N
C
W
P
E
N
S
E
E
L
E
N
T
E
E

V O
G E
A S
R F
E A
P Q
M U
E A
T R
D E
Y L
S R
E H
E M
N N

B P
E R
T O
O F
N I
E E
R L
E S
D C
L H
I E
H T
C S
S A
I L

VEER
VEL (3x)
VERVEN
ZANDSTEEN

Onder de goede inzenders verloten we een cadeaubon.
Stuur uw oplossing met uw adresgegevens voor 1 mei 2017 naar de redactie.
(ons adres staat in de colofon op pagina 2).
Over de uitslag van de loterij wordt niet gecorrespondeerd.
Oplossing puzzel krant 4-2016 had moeten zijn: Ochtend mist in deze puzzel.
Maar door een kleine vergissing was die niet op te lossen. Onze excuses.

144 huurappartementen
in zuidelijkste punt van Blokhoeve

G

emeente Nieuwegein en woningcorporatie Portaal zetten samen
de schouders onder het realiseren
van drie appartementenblokken in het
zuidelijk gedeelte van Blok Oost in de
wijk Blokhoeve.

Portaal heeft bouwbedrijf Trebbe opdracht
gegeven voor het bouwen van 108 sociale
huurappartementen, verdeeld over drie
blokken. Dit is het sluitstuk van Blok Oost,
het meest zuidelijke gedeelte van de
nieuwbouwwijk Blokhoeve in Nieuwegein.
Energiezuinig
De blokken zijn ontworpen door architec-

tenbureau Mulleners & Mulleners. Er komen 84 appartementen met twee kamers
en 24 met drie kamers, verdeeld over drie
blokken van 36 woningen. Elk blok krijgt
een lift waardoor de woningen geschikt
zijn voor één- en tweepersoons huishoudens van alle leeftijden.
Planning
De gemeente Nieuwegein zorgt voor het
bouwrijp maken van de locatie, half maart
start Trebbe met het heiwerk. Trebbe verwacht het laatste blok vóór mei 2018 op te
leveren. De verhuur van woningen loopt
via WoningNet en begint in 2018.
Door Elmy Liefferink, Portaal
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Voor een schone
snoeproute
e gemeente onderzoekt met

D

enkele partners hoe zwerfvuil kan
worden verminderd. En tegelijkertijd hoe het gedrag van scholieren langs
de snoeproutes positief beïnvloed kan
worden.

In onze wijk koos men ervoor om twee
typische snoeproutes, die van de Harmonielaan tot de Plus-supermarkt en naar
de tramhalte Zuilenstein, aan te pakken.
Deze straten zijn vaak bezaaid met afval.

Het verhaal van
een rijtjeskasteel

G

een provincie in ons land heeft zo
veel kastelen en buitenplaatsen
als het mooie Utrecht, de Vecht
en Kromme Rijn staan er om bekend.
Maar ons Jutphaas mocht er ook wezen:
Rijnenburg, Eversteijn, De Batau (of Huis
Ten Baan, De Baten), Vronestein, Rijnhuizen, Wijnestein, Stormerdijk, allemaal
kastelen gelegen aan de Nedereindseweg en de laatste drie aan de Overeindseweg.

was, dan komt u bedrogen uit. Een zoektocht leert dat de Plettenburg stond tussen Rijnhuizen en Wijnestein, dat laatste
kasteel wordt gemarkeerd door een groep
bomen vlak langs jawel: de Plettenburgerbaan. Precies tussen beide kastelen ligt
Fort Jutphaas, dat deel uitmaakt van de
waterlinie en dateert van 1820.

Kasteelheer zijn was in Jutphaas geen
eenzame aangelegenheid. Vooral aan het
Overeind stonden de kastelen zo dicht
op elkaar dat sprake was van een ‘rijtjes’kasteel! Veel kastelen werden al in de 13e
of 14e eeuw gesticht, bijna evenzoveel
verdwenen weer. Van het Huis Zwanenburg rest alleen nog het toegangshek
op het terrein van de pastorie van de St.
Nicolaaskerk.
Sprookjeskasteel Plettenburg
Kastelen zijn zinnenprikkelend, wie wil
er niet wonen op Rijnhuizen? Toch was
er één kasteel dat met kop en schouders
boven alle andere uitstak: Kasteel Plettenburg. De beroemde kunstenaar Jan
de Beijer nam de moeite er rond 1745 een
tekening van te maken. Het lijkt wel een
sprookjeskasteel, met slotgracht, brug en
poort, binnenplaats en een burchttoren
met de vlag fier in top. Kasteel Rijnhuizen
tekent daar klein, bijna eenvoudig, bij af.
Kasteel op industriegebied
Waar stond nu dat indrukwekkende kasteel? Is er nog iets van over? We kennen
allemaal de Plettenburgerbaan en Plettenburg als industriegebied oost en west.
Droom nu niet dat dit ooit de oprijlaan

Buurtcamping
Park Oudegein

I

n de zomervakantie, van 7 tot 10 juli
2017 is in Park Oudegein de Buurtcamping. Gezellig met mensen uit verschillende wijken een weekendje kamperen,
lekker dichtbij huis!

De samenwerkende organisaties zijn
Buurtcamping Nederland en Wijkhuis de
Steeg Nieuwegein-Zuid.
Wilt u meehelpen als vrijwilliger, of wilt u
zich al aanmelden, mail dan naar:
nieuwegein@buurtcamping.nl

Team Buurtcamping Nieuwegein

Stickers op afvalbakken
De afvalbakken op de snoeproute zijn
voorzien van een opvallende sticker om
zo (onbewust) het gedrag te beïnvloeden.
Ook zijn er borden en posters geplaatst in
het winkelgebied, in de winkels en in het
Anna van Rijn College.
Ook de leerlingen helpen mee
Leerlingen van het Anna van Rijn College
doen zelf ook hun best. Ze maken zes keer
per jaar zelf de omgeving van hun school
schoon. Zij lopen dan door de buurt met
prikkers en hesjes.
De Plettenburg lag er geruïneerd bij totdat
Nicolaes de Malapert het in 1597 geheel
nieuw liet opbouwen in renaissancestijl.
Maar een groot kasteel met landgoed
vergt jaarlijks veel onderhoud en een
hele organisatie om in stand te houden
en daar schortte het dikwijls aan. In 1809
verwierf Jonkheer De Geer de Plettenburg
dat allesbehalve in goede staat verkeerde.
Waarschijnlijk ging het om de aankoop
van grond met kasteel op de koop toe.

Resultaten
In de schoolomgeving was tijdens de
proefperiode een afname van zwerfafval
te zien. De signalen van omwonenden
waren positief.
De gemeente Nieuwegein werkt aan een
nieuw zwerfafvalbeleid en neemt de uitkomsten van deze proef daarin mee. We
houden u op de hoogte.

Door Shida Versteeg en redactie

Wijkplatform
Bezoek de
Wijkplatformvergaderingen

Het tragisch lot was dat de Plettenburg
precies lag daar waar een waterliniefort
het best kon worden aangelegd. Op enige
afstand van de Vaartse Rijn met als doel
de vijand die vanuit het oosten over de
Overeindseweg kwam, tegen te houden.

Het graf van Nicolas de Malapert op het Kerkveld

Jonkheer De Geer deed in 1819 afstand
van zijn Plettenburg en het werd in 1820
gesloopt. Dat gebeurde om de aanleg van
de fortgracht en kazematten mogelijk te
maken en daarbij werd het hele terrein
vergraven. De huidige fortgracht heeft
niets te maken met de oude slotgracht
van weleer. Zelfs de Overeindseweg werd
omgelegd als Rond het Fort.

Tragische geschiedenis
De geschiedenis van kasteel Plettenburg
verliep tragisch. Het werd gesticht rond
1300 door de machtige heren Van Goye
Wie zich via de brug op het Fort waagt en
(‘t Goy) die schriftelijke toestemming
de wijnkelders links laat liggen, ziet rechts
hadden van de landheer, de Bisschop van
een modern woonhuis, juist daar stond
Utrecht. Daarna verwisselde het kasteel
ooit het kasteel.
een paar keer van eigenaar totdat de Hollanders het in 1481 bij een aanval in brand
Begin en einde
staken, ook de buurkastelen brandden
Wat met een pennenstreek rond 1300
af. Was de verdediging niet meer op orde
begon, verder ging in een pentekening
denkt u nu?
van Jan de Beijer in 1745, eindigde met een
De Hollanders maakten gebruik van polizorgvuldig gekozen pennenstreek op de
tieke onrust in het Nedersticht (Provincie
landkaart: Het begin en einde van
Utrecht) door hun wraakactie op ons ge'Het Huis Plettenborg'.
bied. Bij Westbroek vielen zelfs 500 doden. Door Sjoerd van Geuns
Advertentie(s)

H

Bouw samen met uw buren aan een fijne wijk

et Wijkplatform vergadert op
dinsdagavonden 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 2017
10 januari, 21 februari, 4 april, 16 mei, 27
juni, 12 september, 24 oktober en
12 december.
De agenda voor de vergadering is te
vinden op de website
wijzijnelkaarsburen.nl.

Door het bestuur

Van Loon

Goed eten. Daar houden we van.

www.plusvanloon.nl
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brainstormsessies en aan de Wijkplatformvergadering.

Een Bestuurslid stelt zich voor

Het leuke aan mijn bestuursfunctie vind ik
dat ik met bewoners kan werken aan een
fijne woongeving. Ik vind het minder leuk
dat ik het niet iedereen naar de zin kan
maken.
Ik woon vanaf 1979 in Nieuwegein, eerst
in Batau-Noord, nu dus in de Blokhoeve.

Wat
voor elkaar over
hebben
k ben Victor Goulmy, penningmeester
Mijn functie is penningmeester, dat houdt

I

van het Wijkplatform. Ik kwam bij het
platform terecht omdat ik ontevreden
was met mijn nieuwe woonomgeving,
die was naar mijn mening voor verbetering vatbaar.

En dat was zeker het geval bij mijn verhuizing naar Blokhoeve. Volgens mij had de
gemeente in het begin niet eens door dat
daar woningen gebouwd waren. De wijk
was een soort appendix.

in dat ik de financiën beheer. Wij krijgen
namelijk jaarlijks een flinke subsidie die
we graag doorgeven aan de bewoners.
Dat kan zijn in de vorm van een bijdrage
voor buurtbarbecues, informatieavonden,
ondersteuning van de Wijkkrant en ook de
bekostiging van de plantenbakken die ’s
zomers aan de lantaarnpalen hangen.
Feitelijk ben ik gepensioneerd, maar ik ben
nog druk met de politiek (commissielid
van een plaatselijke partij), daarnaast run

Victor Goulmy, gedreven penningmeester

ik een webshop in tuinmeubelen.

Het penningmeesterschap kost mij een
paar uur in de week, die tijd gaat op aan
vergaderingen (van het Dagelijks Bestuur),

Ik wil met het Wijkplatform bereiken dat
de bewoners elkaar beter leren kennen en
dat zij zodoende met elkaar het woongenot van een hofje, een woonblok, een
appartementengebouw of een hele straat
verbeteren. Elkaar waarderen en wat voor
elkaar over hebben. Dat is mijn drijfveer.
Door de redactie

Van de Wijkagent

Pas op voor
klussende oplichters

Eén zak
voor plastic, blik
en melkpak

Kijk in uw App-store voor de gratis RMN-app. Zo vergeet u nooit meer uw container buiten te zetten.

I

n de regio Utrecht zijn klussende
Engelssprekende oplichters actief. Het
gaat om personen die stelselmatig aan
de deur hun diensten aanbieden, zoals
het schoonmaken of renoveren van de
gevel of het dak, het ophogen van de
oprit of de voortuin en andere tuinwerkzaamheden.

Ze vertellen u bijvoorbeeld dat uw dak onderhoud nodig heeft. Ze voeren de werkzaamheden niet goed uit of ze maken het
werk niet af en vervolgens presenteren ze
u een hoge rekening die u contant moet
betalen. Deze Engelssprekende klussers
rijden vaak rond in bestelbusjes. De politie
is druk bezig met de aanpak van deze
klusjesmannen, daarbij is informatie van
gedupeerden en ook van bewoners die
deze klussers zien, van groot belang!
Advies van de politie
De politie krijgt met enige regelmaat
meldingen over deze Engelssprekende
klussers die slecht werk leveren voor te



hoge prijzen. Heeft u deze opdringerige
personen in de buurt gezien of bent u zelf
het slachtoffer van deze klussers, bel dan
direct de politie via 0900-8844. Noteer
altijd signalementen en/of kentekens of
maak foto’s. Als u wordt bedreigd bel dan
112. Denk niet alleen aan uzelf maar let
ook op alleenstaanden of ouderen in uw
wijk of buurt. Deze malafide types gaan
heel geraffineerd te werk en kiezen hun
slachtoffers zorgvuldig.
Tips ter voorkoming van oplichting
Ga niet in zee met klusbedrijven die aan
de deur hun diensten aanbieden. Zoek zelf
een bedrijf en maak goede (schriftelijke)
afspraken over de omvang, de kwaliteit
en de prijs van het werk. Weet met wie u
in zee gaat, vraag bijvoorbeeld na of een
bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Zoek op internet naar het
bedrijf en check referenties. Op die manier
verkleint u de kans aanzienlijk op teleurstelling of zelfs oplichting.
Door Wijkagent Gert van Jaarsveld

Bellen met de politie:
Spoed en melden verdacht gedrag 112
Geen spoed 0900-8844

V

anaf 2017 gaat de gemeente Nieuwegein het huishoudelijk afval
op een andere manier inzamelen.
Plastic, blik en drankenkartons (PMD)
kunt u vanaf nu bij elkaar stoppen in de
bekende grote plastic afvalzakken.

Er zijn wel regels
• De verpakkingen hoeven niet schoon te
zijn, wel leeg.
• Doppen mogen op de verpakkingen
blijven zitten.
• De zakken mogen pas op de inzameldag
(vóór 7.30 uur) aan de straat gezet worden.
Dus niet al de avond daarvoor. Dit om o.a.
zwerfafval te voorkomen.
U gaat betalen voor ophalen
Vier keer per jaar wordt grof tuinafval, op
verzoek, gratis opgehaald: in maart, april,
oktober en november. Binnenkort gaat u
betalen voor het aan huis laten ophalen
van het grof afval. Dat is ook een verandering. U betaalt daarvoor straks 510,- per
keer. Het ophalen van grof tuinafval kost
voortaan 530,- per keer.
Uiteraard kunt u (vaak gratis) zelf grof afval naar de gemeentewerf blijven brengen.

Nog meer afvalnieuwtjes
• Gft containers worden voortaan in de
zomer elke week aan huis geleegd.
• Er komen in de herfst extra bladkorven in
de wijk.
• Bewoners van hoogbouw kunnen een
verzamelcontainer voor gft aanvragen. Als
meerdere bewoners in een buurt belangstelling hebben, wordt de verzamelcontainer geplaatst.
• Het aantal ondergrondse verzamelcontainers voor glas en papier wordt uitgebreid.
• Bovendien komen er een aantal Microafvalbrengstations bij winkelcentra waar
cartridges, spaarlampen en kleine elektronische apparaten ingeleverd kunnen
worden.
Controle op goede scheiding
Handhavingsacties worden uitgevoerd
om te controleren of de grondstoffen
en het restafval op de juiste manier zijn
gescheiden.
Meer informatie over het scheiden van
afval en een inzamelschema vindt u op
www.rmn.nl.

Door Ton Visser, secretaris Wijkplatform

Advertentie(s)

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!
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