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Van de Voorzitter
Thuis in de wijk

D

eze Wijkkrant ontvangt u
tussen de meivakantie en de
zomervakantie. Vakanties
waarin u wellicht uw woning en
uw wijk even verlaat voor een reis
naar hier of daar.
Zelf was ik in mei een week naar
Spanje met het gezin. Heerlijk er even
tussenuit, andere omgeving, lekker
samen van alles ondernemen en weg
van de regelmaat. Ik maakte daar
deze foto van een mussennestje in een
palmboom.

Vluchtelingenwerk in Nieuwegein

Een andere blik
op de wereld

“Mijn vader werd om het leven gebracht toen ik tien jaar was”, Ashraf (19) uit Afghanistan.

Als ik dan onderweg naar huis de wijk
weer binnenkom, ervaar ik een mengelmoes van gevoelens, variërend van
‘jammer dat het alweer voorbij is’ tot
‘fijn om weer in vertrouwde omgeving
te zijn’.
Meteen springt in het oog wat er veranderd is, een geknotte boom of een
geverfde voordeur, je eigen buurt ken
je goed. Het geruststellende gevoel dat
je huis er nog net zo bij staat als je het
achterliet. En de buren die er zo fijn
voor zorgden dat containers werden
geleegd en ’n oogje in het zeil hielden.
Een belangrijke plek om weer aan te
komen: thuis. En daar kijk ik nu met
plezier naar de pimpel- en koolmezen
die in en uit hun vogelhuisjes vliegen.
Ook mooi!
Alvast fijne vakantie, uit of thuis!
Janine Lubberding,
voorzitter Wijkplatform

U

it angst voor het communisme ontvluchtten tussen 1975
en 1982 vele Vietnamezen
hun land per boot. Soms zonken
hun bootjes voor de ogen van de
Nederlanders die langsvoeren op
de drukke scheepvaartroutes tussen Singapore en Hongkong.

Met man en macht werd geprobeerd
de vluchtelingen uit het water te vissen. Er kwamen destijds 16.000 bootvluchtelingen in Nederland terecht.
Ook in Nieuwegein trokken mensen
zich het lot van deze vluchtelingen aan
en ontstond er een groep die hulp aan
hen ging verlenen. Daarmee was georganiseerde hulp aan vluchtelingen en
het ontstaan van Vluchtelingenwerk
een feit.
Vluchtelingen komen in Nieuwegein
vanuit asielzoekerscentra waar zij
wachten op een woning nadat zij een
verblijfsvergunning gekregen hebben.
Elke gemeente in Nederland moet op
basis van haar inwoneraantal vluchte-

lingen huisvesten. Vanaf dat moment
komt Vluchtelingenwerk in beeld en
zorgt voor alles wat geregeld moet
worden.
Vluchtelingen hebben niets meer en
weten niet hoe wij de dingen regelen
waarmee je in onze maatschappij een
bestaan kunt opbouwen. Het is de
taak van onze vrijwilligers, stagiaires
en beroepskracht om de vluchtelingen
wegwijs te maken in regels, administratie, financiën en letterlijk, in hun
nieuwe stad en de wijk waar ze komen
te wonen. In een maatschappij die
steeds ingewikkelder wordt. Dat is veel
werk en een serieuze taak die soms
best lastig is.
Een taak die ook je blik opent voor
andere werelden, die van hen naast
die van ons. Je beseft dan pas echt wat
het waard is om in een land te leven
waar je niet vervolgd wordt vanwege
politieke overtuiging, ras, godsdienst,
nationaliteit of seksuele voorkeur.
Door Annet van der Nat
Vluchtelingenwerk, www.vlw-nieuwegein.nl

Verkeersexamen
n april deden de basisscholen in

I

onze wijk mee aan het landelijk
verkeersexamen. Je ziet dan kinderen in oranje hesjes fietsen en
langs de route zitten ouders, ook
met een felgekleurde hes aan.

De verkeersouders van de basisscholen
werken nauw samen met de gemeente
Nieuwegein om het verkeer rondom
de scholen veiliger te maken. Om veilig
van huis naar school te lopen of te fietsen is het belangrijk dat de leerlingen
de verkeersregels kennen en weten
hoe zij zich moeten gedragen in het
verkeer. Daarvoor zijn de verkeerslessen en het verkeersexamen op de fiets.
Voor dit examen worden de fietsen
eerst technisch gekeurd. Daarna wordt
de kennis van verkeersregels getoetst
en krijgen de leerlingen het praktisch
verkeersexamen. Zij fietsen dan een
route door Nieuwegein Noord van
ongeveer drie kwartier. Deze route is
Artikel vervolgt op pagina 3 

ADVERTENTIES

Grafisch vormgever en illustrator

Heeft u advies of hulp
nodig voor uw drukwerk of
website?
Maak dan nú een afspraak.
Bel 06 30725952 of kom
langs op Mahlersingel 4.
Lekker dichtbij in de wijk.

Specialisten voor
vals en knorrig
Dieren kunnen niet laten zien als ze ergens last van hebben.
Vaak veranderen ze van gedrag en zoeken rust. Opeens zijn
ze niet gezellig meer. Denkt u dat uw huisdier niet goed
in haar vel zit? Kom dan langs voor controle en advies.
Wij nemen graag de tijd voor een goed gesprek.

deuitbeelder.nl
www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747
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HylColumn
Pilletje
oals het mijns inziens mis-

Z

plaatst en gevaarlijk is de
mensheid als rentmeester van
de aarde te beschouwen, zo zou
niemand zijn medemens tot zijn
bezit mogen verklaren.

Jezelf superieur wanen is geen vrijbrief
er onbezonnen en egocentrisch op
los te leven. Het menselijk handelen is
dikwijls voorspelbaar, maar soms ook
moeilijk te peilen. Dat ieder zijn eigen
waarheid en wereldbeeld aanhangt,
is daar ongetwijfeld mede debet aan.
Elkaar goed begrijpen valt lang niet
altijd mee.

Het leven laat
zich niet plannen
O

p een mooie lenteavond fiets
ik naar Blokhoeve voor mijn
afspraak bij Hospice Proxima.
Ik word gastvrij ontvangen en zit
even later met een kop koffie aan
tafel met Annet Hek (coördinator)
en Mirjam Willaert (interim marketeer).

Eerst maar eens wat cijfers. In de
Hospice zijn ongeveer 70 vrijwilligers
actief en in de Terminale Zorg Thuis 37,
Proxima heeft zeven betaalde krachten. Per dag werken in de Hospice
negen vrijwilligers in vier verschillende
diensten. Er zijn maximaal vier gasten
met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Er is een zeer
variabele wachtlijst, het leven laat zich
niet plannen.

Een dag in de Hospice
De menselijke psyche is een complex
fenomeen. Iedereen kan ontsporen,
dat is niet voorbehouden aan de trein.
Je kunt niemand kwalijk nemen wie hij
of zij geworden is. Ieder voert zijn eigen strijd, maar gemankeerde wezens
als we zijn plakken we elkaar moedwillig stompzinnige etiketjes op.
Ook ondergetekende mankeert wel
eens wat. Bij zijn huisartsenpraktijk
aan de Diepenbrocklaan is hij kind aan
huis. Niet als chronisch patiënt, maar
als dagelijks bezorger van de post. Nu
hij in zijn tekst het spoor enigszins
bijster is, lijkt hij in zijn functie als
columnist evenwel rijp voor een pilletje. Met zijn stukjes, die hoe dan ook
‘steeds verrassend’ en ‘altijd voordelig’
zijn (want ze kosten u als lezer immers geen cent), zal zijn praktijk hem
voor dit pilletje ongetwijfeld naar het
Kruidvat verwijzen.
Door Hylco Tamminga

Colofon
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 3.250 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.
De volgende Wijkkrant verschijnt eind september,
aanleveren kopij vóór 1 augustus 2015.

Vanaf 7.00 uur komen de eerste vrijwilligers die de gasten verzorgen (wassen
en ontbijt). Daarna komen gedurende
de dag en avond in tweetallen nog
drie andere ploegen vrijwilligers voor
de zorg en aandacht van de gasten en
voor licht huishoudelijk werk (boodschappenlijst, lunch, bezoek van de
gasten ontvangen). Om 15.00 uur komt
de kookvrijwilliger die voor het avondeten zorgt. Men spreekt hier over een
drie-sterrenrestaurant, dat zegt iets
over de kwaliteit. Iedere dag mag één
bezoeker van elke gast gratis mee eten,
meer mag ook (tegen betaling).
’s Nachts is er altijd een vrijwilliger en
een verpleegkundige aanwezig. Een
verpleegkundige van Vitras komt overdag in de ochtend en avond op vaste
tijden zorg verlenen en daarnaast op
afroep om verpleegkundige handelingen te verrichten.
De gast is hier echt te gast en krijgt
veel aandacht en zorg, evenals de
familie. De Hospice is feitelijk een

nagebootste thuissituatie waar de gast
volop kan genieten van zijn laatste
periode.

Hier wordt echt geleefd
Ook voor de vrijwilligers is veel aandacht, zij krijgen een gedegen opleiding voordat ze beginnen. Zou ik me
aanmelden als vrijwilliger dan is er
eerst een kennismakingsgesprek en
kan ik daarna nadenken of ik verder
wil. Een tweede gesprek met een coördinator en een al werkzame vrijwilliger
die mijn mentor wordt is de volgende
stap.

Werken in de
Hospice is niet
verdrietig
Deze begeleidt mij de komende zes
weken en in die tijd leer ik in de praktijk hoe alles werkt. Na zes weken is
er opnieuw een gesprek en werk ik als
tweede mee met een ervaren vrijwilliger. Na drie maanden mag ik zelfstandig verder.
Een vrijwilliger in de Hospice kiest voor
werken in een team, met samenzijn en
gezelligheid. Er zijn vrijwilligers in alle
leeftijdscategorieën, van 28 tot 75 jaar,
mannen en vrouwen. Het werken in de
Hospice is niet verdrietig, maar wordt
ervaren als prettig en open, er wordt
hier echt geleefd.

Terminale Zorg Thuis
Proxima levert ook Terminale Zorg
Thuis, daar gaat het er heel anders aan
toe. Als er een aanvraag binnenkomt
voor verzorging van een terminaal
zieke volgt een huisbezoek om te
bespreken welke zorg het beste past.
Vervolgens wordt daar een vrijwilliger
bij gezocht, deze is te gast bij de zieke

Zomerfeest
et Wijkplatform wilde in 2015

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 de mening van
de schrijver van dat artikel en niet noodzakelijkerwijs die van
de redactie.

H

een Zomerfeest organiseren,
op een mooie plek ergens in
één van onze wijken, met veel gezelligheid en natuurlijk mooi weer.

Ik zie het zo voor me: een zonovergoten grasveld met spelende kinderen, volwassenen die op stoeltjes of
picknickkleden met elkaar in groepjes
zitten of staan te praten, een lange
tafel met hapjes en drankjes. Misschien
een muziekbandje dat komt optreden.
Zo’n lange lome zomerdag waarvan je
zou willen dat ie nooit voorbij gaat...

en werkt in zijn eentje, al is er wel
altijd een achterwacht beschikbaar.
Je moet je dus makkelijk aan verschillende situaties kunnen aanpassen en
zelfstandig kunnen werken. Proxima is
overigens dringend op zoek naar vrijwilligers voor de Zorg Thuis. Ook hier
geldt dat er een gedegen opleiding
aan vooraf gaat.

Vast ritueel
Als een gast in de Hospice overlijdt is er
een vast ritueel. Buiten bij de voordeur
worden de kaarsen aangestoken. Op
de kist komt een speciaal patchworkkleed te liggen en onder begeleiding
van muziek of het voorlezen van een
gedicht wordt de kist naar buiten
gedragen. De familie loopt met de vrijwilligers achter de uitvaartauto tot de
stoplichten. Dan gaat de auto verder,
familie en vrijwilligers lopen terug, de
familie blaast de kaarsen bij de voordeur uit.

Rondleiding
Na het gesprek krijg ik een rondleiding
door het gebouw. De gastenkamers
zien er ruim en licht uit. De binnentuin
is een juweeltje, onderhouden door
een vrijwilliger. Ik maak kennis met de
twee dienstdoende vrijwilligers die mij
vertellen hoe fijn en zinvol het is om
hier te werken. Ik neem afscheid en
fiets in de ondergaande zon terug naar
huis, met genoeg stof tot nadenken.

Vrijwilliger worden?
Bent u na het lezen van dit artikel
enthousiast geworden en wilt u zich
aanmelden als vrijwilliger? Bel dan 030
– 60 00 017 (Terminale Zorg Thuis) of
030 - 605 08 20 (Telefoon Hospice), of
kijk op www.proxima-terminalezorg.nl
Neem een kijkje in de Hospice tijdens
het (jaarlijkse) open huis, dit jaar op
zaterdag 10 oktober van 11.00 tot
15.00 uur.
Door Joke Kanis. Foto Mirjam Willaert

Helaas lukt het ons niet dit op korte
termijn te organiseren. Maar niet
getreurd, we vragen u nu alvast om
mee te denken over een Zomerfeest
in 2016 dat eind juni of begin juli zou
kunnen plaatsvinden. In de volgende
Wijkkranten komen we hier op terug.
Helpt u mee met ideeën, bijvoorbeeld
over een geschikte locatie en hoe het
programma eruit zou kunnen zien?
Stuur uw reactie naar
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl en wie
weet zitten we daar echt volgend jaar
zomer op dat zonnige grasveld!
Door de redactie
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 Vervolg: Verkeersexamen
permanent aangegeven met kleurrijke
borden voorzien van rode pijlen en de
tekst ‘Oefenroute’. Hoewel deze tekst
anders doet vermoeden, is dit ook de
route van het verkeersexamen.
Langs de route stonden dit jaar op
veertien punten tweetallen ouders.
Hun taak is het om de leerlingen die
langsrijden te beoordelen en te helpen
waar nodig. De heren van Toezicht &
Handhaving zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan en loodsen
de kinderen veilig langs een aantal
lastige kruispunten. Zij kijken niet naar
de individuele leerling, maar naar de
totale verkeerssituatie op dat moment.
En zij grijpen in als dat nodig is.
Je zakt voor het examen wanneer je
door een rood verkeerslicht rijdt of als
je de trambaan oversteekt wanneer
de lichten knipperen of de slagbomen
dicht zijn. Verder moet je duidelijk je
arm uitsteken om verandering van
richting aan te geven.

Levensloopbestendig wonen
op een prachtige plek
Pablo klaar voor de start
Volgend jaar krijgen de leerlingen die
het examen
niet hebben gehaald een herkansing.
Maar gelukkig is het gros van de leerlingen voor het examen geslaagd!
Fiets met je kinderen eens (een stukje
van) de oefenroute. Het is een leuke
speurtocht op een mooie zomerdag!
Namens de verkeersouders, Elise Zegwaart

Geachte Redactie...
Akkerhoevepark
geen hondenuitlaatplaats
De redactie ontving een bericht van
Loes de Groot, bewoonster uit de wijk
Blokhoeve.
Beste buurtjes,
Het park aan de Akkerhoeve is een
plek waar iedereen zich kan ontspannen. Er spelen kinderen, er wordt getennist en men picknickt er ook weer
de komende zomer. Ik begrijp niet
dat het park ook wordt gebruikt als
hondenuitlaatplaats. Ik ben een groot
dierenliefhebber maar dit is echt niet
fijn. De hond kan er niets aan doen, u
als zijn baasje wel. Laten we wat meer
rekening houden met elkaar. Alvast
bedankt!

Bouwpastoor
St. Nicolaaskerk

©PS
Mr. J.M.M. Hamersstraat (oud-burgemeester) en de Mgr. G.W. van Heukelumstraat.

Gerardus Wilhelmus van Heukelum
egin jaren zeventig van de vowerd geboren in 1834 als zoon van een
rige eeuw werd vanaf de Swee- rijke steenfabrikant uit Doornenburg.
lincklaan richting MerwedeAl op jonge leeftijd was hij geïntereskanaal een nieuwe wijk gebouwd.
seerd in kunst, op zijn negende kende
Buurtbewoners voerden actie om
hij de kerk van Huissen van voor tot
e - bezinning
de nieuwe straten de naam te geachter. Later schreef hij daarover:
spanning
ven van personen die van invloed
“Mijn aandacht werd door bouw- en
waren geweest op de omgeving.
kunstwerken steeds getrokken. De
kerk van Huissen met haar orgel en
En zo kregen tussen alle componisten
altaren kende ik tot in de kleinste bijtwee straten een afwijkende naam: de
zonderheden.” Op twaalfjarige leeftijd

B

atieweken

Kos
kenland

S

amen met mijn vriendin Corta,
mijn moeder Lieke en mijn
man Wim zocht ik een plek om
met vier volwassenen te wonen. In
1989 kochten we boerderij Geinhoeve van boer Smorenburg, sinds
1860 had zijn familie hier gewoond
en Nieuwegein zien ontstaan.
De boerderij was levensloopbestendig en staat op een prachtige plek in
het groen. We pasten precies met vier
volwassenen in het stenen voorhuis en
er was genoeg ruimte voor uitbreiding.
Toen de kinderen kwamen, hebben we
de deel erbij getrokken en toen Lieke
ouder werd, hebben we een apart
gedeelte voor haar ingericht. Jasper en
Frits zijn hier geboren en opgegroeid.

©PS

klankbeleving en individuele coachingsgesprekken.

Ontspannen en loslaten
Sinds 2006 heb ik Levenszicht, mijn
eigen praktijk aan huis en geef ik
Natuurmeditatie aan volwassenen en
kinderen, individueel en groepsgewijs.
Met behulp van de natuur leer ik mensen te ontspannen, het vertrouwen
terug te krijgen in wie zij zijn, stress en
onrust los te laten.

Een vuurtje
in de tent

Op de boerderij kan je goed de natuur
ervaren. Elk seizoen heeft zijn eigen
sfeer, zoals deze nu tegen de zomer
voelbaar is in de bloei van sering en
gouden regen, het getsjirp van vogels.
Daarom ook die tipi, zodat kinderen
hier terecht kunnen om de seizoenen
te ervaren. Met een vuurtje midden in
de tent, zittend op de aarde, tentstokken die de lucht in wijzen, de regen
hoorbaar als een drum op het tentzeil.

Toen ze klein waren, was er altijd
iemand thuis, ieder nam deel aan de
opvoeding en dat was fijn voor ons allemaal. In 2010 overleed Lieke, zij was
betrokken en actief in Nieuwegein en
kende veel mensen. We hebben
ons toen afgevraagd wat we met haar
ruimte in huis zouden doen en besloten die te verhuren in de geest van wat
voor haar belangrijk was: ontmoeten
en delen.
We hebben het opgeknapt, mooi
ingericht en het is nu een plek die te
huur is, bijvoorbeeld voor (kinder)yoga,

Onze jongens zijn uitgevlogen, we zijn
over met drie volwassenen en willen
hier graag oud worden, maar voor ons
is het huis te groot geworden. Ons
plan is nu om in de boerderij drie zelfstandige wooneenheden te realiseren.
Wij gaan achter wonen, een bevriend
echtpaar koopt het midden en voor
het stenen voorhuis zoeken we een koper die het fijn vindt op deze prachtige
plek te komen wonen met respect voor
de boerderij, de andere bewoners en
de natuur er omheen.
Door Jeanette Vaillant, Nedereindseweg 28

volgde hij zijn roeping en op z’n 25ste
werd hij tot priester gewijd. Toen hij
zich in 1873 als pastoor in Jutphaas

daarmee een plek in de hemel. De
kerkbouw en de inrichting was volgens
de toen geldende Utrechtse neogotiek
met het hoogaltaar in het oosten en
de toren in het westen. Het gevolg was
dat de toegang tot de kerk, gezien
vanaf de Utrechtsestraatweg, aan de
achterkant zat. Je moest omlopen om
naar binnen te kunnen.

©PS
vestigde, vond hij de schuurkerk die er
stond te klein en te bouwvallig om op
te knappen. Er was al grond gereserveerd voor nieuwbouw.
Rijke boeren in de omgeving betaalden de bouwkosten en kochten

Hoewel zijn roeping hem geleid had
naar het priesterschap was hij geen
vader voor zijn parochianen, hij had
meer interesse in het verzamelen van
religieuze kunst.
Door de redactie

ADVERTENTIES

Meer dan
3000
adressen
Op deze plaats had uw
advertentie kunnen staan.
Vanaf € 60,Neem contact op met de Wijkkrant
en adverteer de volgende keer.

Van Oort Counseling
ontwikkeling | bewustwording | coaching

Meditatieweken

Kos - Griekenland
Nadere informatie
06 - 19 95 06 07
www.vanoortcounseling.nl

SUPERVOORDEEL
voor maar

CHICKEN
McNUGGETS
20 STUKS
Niet geldig i.c.m. andere McDonald’s aanbiedingen. Alléén geldig tegen inlevering van deze waardebon bij
McDonald’s restaurants IJsselstein en Nieuwegein: Blokhoeve en Ravenswade van 01-07-2015 t/m 30-09-2015.

5,-
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Amerikanen in Blokhoeve

H

et was al langere tijd een
wens van veel wijkbewoners
deze een groener aanzicht
te geven. Het Wijkplatform heeft
een spaarpotje aangelegd om deze
langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan. Met steun en
hulp van wijkmanager Melanie
Gitz was er overleg met de gemeente over welke bomen geschikt zijn om te planten.

Puzzel

Raad je Straatje

I

n de vorige Wijkkrant kon u al
lezen dat woongebouw A Cappella aan de Diepenbrocklaan een
grote opknapbeurt krijgt. Op 1 juni
is Mitros gestart met de onderhoudswerkzaamheden.

De 70 woningen krijgen een nieuwe
keuken en badkamer èn een grote onderhoudsbeurt. Ook plaatst Mitros in
samenwerking met de gemeente een
ondergrondse vuilcontainer ter vervanging van de huidige bovengrondse
containers.

Bestuursleden Victor Goulmy en Ton
Visser van het Wijkplatform gingen
in overleg met omwonenden om een
keus te maken. Uiteindelijk bleek dat
een aantal bomen in aanmerking
kwam voor een plek op de Middelhoeve. Deze straat loopt mooi dwars
door de wijk.
Leidingen in de grond maakten het
spannend, want een boom moet voldoende ruimte hebben om te kunnen
wortelen.

A Cappella
straks weer als
nieuw

Vlnr: Victor Goulmy, Melanie Gitz en Ton Visser
Nu staan er twee jonge Amerikaanse
Amberbomen die nog tot de hemel
kunnen gaan reiken. Fijn voor de wijk,
want groen doet goed!
Door WPF bestuur

Woordzoeker
Door Lidia Cuijpers

De woorden uit onderstaande lijst kunt u horizontaal, verticaal, diagonaal,
van links naar rechts en achterstevoren wegstrepen.
De letters die uiteindelijk overblijven, vormen de oplossing.

Opgeknapte woningen die vrijkomen,
worden verhuurd via Woningnet. De
leeftijdsgrens voor de woningen blijft
55+, onder voorbehoud van wijzigingen in de Woningwet per 1 juli.

Overlast tijdens werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden is er ongetwijfeld overlast. Samen met aannemer
Salverda probeert Mitros deze zoveel
mogelijk te beperken.

Waar-is-dit?
Waar in onze wijk is bovenstaande
foto 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 3).
Over de uitslag van de loterij wordt
niet gecorrespondeerd. Leuke anekdotes en de oplossing worden geplaatst
in de volgende Wijkkrant.

Mitros vraagt begrip
De parkeerdruk zal wat toenemen in
de buurt. Dit komt omdat een deel
van de parkeerplaats van A Cappella is
ingericht als bouwplaats en omdat de
werklieden van de aannemer parkeren
in de buurt. De aannemer probeert
zoveel mogelijk op het terrein van

En de winnaar is...
In de Wijkkrant van april plaatsten wij
een foto in de rubriek ‘Raad je straatje’. Mevrouw Groot gaf niet alleen het
goede antwoord maar deelde ook de
volgende herinnering met ons:
Beste Redactie,
Toen ik de foto in de wijkkrant zag
staan wist ik direct waar dit was:
dit hangt aan de muur van het
verzorgingshuis Zuilenstein aan de
Diepenbrocklaan. Als kind ging ik altijd
samen met mijn moeder op bezoek
bij een tante die in dit tehuis woonde.
Als het maar even kon namen we mijn
tante mee voor een korte wandeling in
de wijk. Wanneer we dan langs deze
beelden aan de muur liepen, vertelde
ze altijd hoe prachtig ze waren. De
foto in de krant deed mij denken aan
mijn tante, aan lang vervlogen tijden...
Met vriendelijke groet, mevrouw Groot
Bedankt dat u deze herinnering met
de Wijkkrant en zijn lezers wilde delen,
mevrouw Groot. U heeft ondertussen
van de redactie een cadeaubon ontvangen.

A C VERHOEFWEG
AKELEI
AMBACHTSWEG
APOLLOBURG
BATAUWEG
BOSUIL
COLIJNPARK
DOK
DORPSSTRAAT
FAUSTLAAN
GALECOP
GLANERSCHANS
HAVIK
KERKUIL
KERKVELD
LEK
LEKBOULEVARD
MARKT
Vult u hier de letters in:

MIDDENWEIDE
MUNTPLEIN
NEDEREINDSEWEG
NOORDSTEDEWEG
PARKHOUT
PLEIN
PUTTER
RIETGORS
VELDHOEVE
VREESWIJK
WAAL
WALNOOTGAARDE
WATERHOEN
WEVERSTEDE
WIERSELAAN
WIJKERSLOOTWEG
ZANDVELD
ZIJLAAN

Parkeerdruk is tijdelijk wat groter
A Cappella en voormalig verzorgingshuis Zuilenstein te parkeren. Ook zal er
af en toe sprake zijn van bouwverkeer
door de buurt. Voor het ongemak en
de mogelijke overlast vraagt Mitros
begrip van de buurtbewoners.

Huisarts goed bereikbaar
De huisartsenpraktijk Jutphaas blijft
gewoon open op de huidige locatie en
is goed bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Iets niet in orde
in de wijk
Als u iets ziet dat niet klopt in de
openbare ruimte, bel dan de servicelijn van de gemeente.
De opzichter gaat altijd kijken en
lost het probleem als dat kan meteen op.
Bel de servicelijn
 14 030 (lokaal tarief).
Vraag om een meldingsnummer.
U kunt ook digitaal melden
www.nieuwegein.nl/meldingopenbareruimte

Meer informatie vindt u op de website:
www.mitros.nl/acappella/.
Door Rosa Goossens, Wijkconsulent Mitros

Hoe zit het met de bekendheid van uw bedrijf of activiteit? Adverteren in de Wijkkrant is voordelig en u bereikt er al uw buren mee. Vraag de advertentiekaart met alle voorwaarden aan. Doe het nu.
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Het Jut P. Haasgevoel van toen

H

et is mei 2015. Het gloednieuwe appartementengebouw
aan de Nedereindseweg, op
de plaats waar eens de RABO-bank
stond, is klaar. De eerste bewoners
hebben er hun intrek genomen.
Wij wensen hen een prettig wonen
en leven toe in onze wijk Zuilenstein.

Dat het aangenaam verblijven is in
deze wijk kan ik in de ruim veertig jaar
dat ik hier nu woon ten volle beamen.
Na jaren op een flat in Utrecht te
hebben gewoond, kwamen wij hier
als gezin in een écht huis. De naam
Nieuwegein bestond nog maar kort.
Wij woonden eigenlijk in Jut P. Haas,
zoals onze kinderen het gekscherend
noemden. Vreeswijk lag in ons denken mijlen ver weg, er was nog geen
zichtbare of voelbare eenheid in de
gemeente. Het stadhuis en het politiebureau waren gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Jutphaas aan
de Herenstraat.

Een losse zaterdagkrant
Enkele panden terug, tegenover de
oude draaibrug, was een slagerij gevestigd. Op Het Sluisje was ondermeer
de elektriciteitszaak van Veldhuizen te
vinden en aan de overkant zat bloemisterij Hendriks met daarnaast de
buurtsuper van Vendrig, daar deden
wij onze dagelijkse boodschappen.

Groeigemeente
Verzorgingshuis Zuilenstein noch
A Cappella bestonden. Een boomgaard
heeft grotendeels het veld moeten ruimen voor de bouw van deze panden.
Ook werden gronden onteigend die de
bouw van woningen aan de Puccinihof
en de Harmonielaan,

De aardappelman die van
verre kwam
Huis de Geer en De Blokhoeve mogelijk maakten.
Nieuwegein was officieel aangemerkt
als groeigemeente en dat ondervonden we. Er werd gestaag doorgebouwd, nieuwe straten werden aangelegd, evenals groenvoorzieningen,

Kokkebogaard

Hooggehakte vogel
en andere blikvangers

O

p 23, 24 en 25 mei tijdens het
pinksterweekend stond het
toegangshek wijd open voor
het publiek dat in groten getale
afkwam op de expositie Kasteel
Rijnhuizen Uitgebeeld. Dit driejaarlijkse evenement was dit jaar
voor de zesde en waarschijnlijk
laatste keer.

Veel is
geschiedenis
geworden

Ook scholen bleken dun gezaaid in die
eerste jaren. Om naar de Openbare Lagere School te gaan moest je naar de
Dag Hammerskjöldschool aan de Vredebestlaan. Dichterbij, in de eigen wijk,
was op de Nedereindseweg de Christelijke Julianaschool van meester Hanselaar en achter de Nicolaaskerk stond
de R.K.-school Rynhuisen. Ongeveer
in 1975 verschenen de eerste noodlokalen op het gras op de hoek van de
Sweelincklaan en de Diepenbrocklaan.
Hierin begon de Openbare Basis School
die later een permanente nieuwbouw
kreeg aan de Lohengrinhof, de Toon-

Kunst in de Wijk

ladder. Verderop in wat nu het park
Kokkebogaard heet, kwam eenzelfde
noodgebouwencomplex voor de R.K.en Christelijke lagere scholen. Ook zij
verhuisden later definitief en werden
buren van de Toonladder. De al wat
oudere jeugd fietste elke dag naar de
vervolgscholen op het Kanaleneiland
in Utrecht, de tram kwam pas in de
vroege jaren tachtig.

Links voorbij de kerk, waar de Nedereindseweg iets inspringt, waren een
handwerkwinkel, de zelfslachtende slagerij van Blommestein, en een drogisterij (voorloper van de huidige SEBAS
op het Muntplein). Wekelijks kocht ik
de zaterdag-Telegraaf in de sigarenwinkel van de dames Van Doorn en
kaas bij de firma De Jong op de andere
hoek van de Ten Baanstraat.

Onze auto’s voltanken konden wij bij
de pomp van Ypma, iets verderop waar
men ook voor klompen terecht kon. Zo
zag het winkelbestand er in die tijd uit.
Buiten onze wijk, langs de Herenstraat,
waren nog een paar winkels en op
het Drilleveld wisten veel wijkgenoten bakkerij Sterk te vinden. Kortom,
onze wijk voelde aan als een dorp. De
melkboer kwam er langs de deur en
de aardappelman die van verre kwam,
deed ook goede zaken. Overigens rijdt
deze nog steeds door de wijk!
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‘De Oude Pastorie’ bij het Kerkveld in 1983

oude winkels werden opgeheven of
kregen nieuwe onderkomens. Scholen
voor vervolgonderwijs werden opgericht en de wijk kreeg er een Montessorischool bij.
De Blauwe Brug werd gerealiseerd en
er kwam een crematorium. Het Jut
P. Haas-gevoel begon weg te zakken: Zuilenstein was een deel van een
echte stad geworden. Het voormalige
gemeentehuis aan de Herenstraat is
opgesplitst in appartementen.
De slagerijen zijn verdwenen. Buurtsuper Vendrig heeft een horeca- en
cateringfunctie gekregen. De Julianaschool heet tegenwoordig De Bazuin
en is een kerkelijk centrum. Zo kan ik
nog wel een tijdje doorgaan. Veel is er
veranderd, veel is geschiedenis geworden.
Ik wens de nieuwe bewoners van de
appartementen aan de Nedereindseweg toe dat ze later ook met tevredenheid terug zullen denken aan hun, nee
ónze wijk Zuilenstein.
Door Cora de Bruijne. Tekening Onno van Geuns

Op het voorplein van het kasteel
waren gezellige zitjes gecreëerd waar
men wat kon eten en drinken terwijl
men luisterde naar één van de muzikale optredens. Op de gazons, langs de
paden en de waterpartijen, ja zelfs in
de bomen en in de bosschages waren
meer dan driehonderd kunstwerken te
bewonderen in uiteenlopende disciplines en gemaakt van verschillende
materialen, onder meer van keramiek,
glas, steen en brons.
De glazen vogels in het water waren
verrassende blikvangers en ook de
bronzen vogel op hooggehakte schoenen stond ruim in de belangstelling.
De diverse handen oogsten veel bekijks evenals de keramische vazen en

het werk van een mozaïekkunstenaar.
Het was te veel om op te noemen.
De hele dag door waren er optredens
van het beeldend theater Madoc uit
Nijmegen en kon men in het theekoepeltje uitgestalde objecten bekijken.
In het kasteel kon men zich vergapen
aan de fraaie fresco’s in de Tuinzaal en
de wandschilderingen in de Alexanderzaal met ook daar geëxposeerde
kunstproducten.
Het weer werkte ruimschoots mee om
er een geslaagd evenement van te
maken, vooral eerste pinksterdag was
een zonovergoten dag. Velen vroegen zich af of dit de allerlaatste keer
zou zijn. Wie weet was onder de ruim
vierduizend bezoekers ook de nieuwe
eigenaar van Landgoed Rijnhuizen en
besloot hij na zijn bezoek dat we over
drie jaar opnieuw kunnen genieten
van niet alleen de prachtige natuur
die het park te bieden heeft, maar ook
van al het moois dat mensen kunnen
scheppen.
Door Cora de Bruijne

ADVERTENTIES

Jonghejans
Lichte Borrel

Kasoff Vodka

RIJS!
LAGE PS:
VASTSTEUNTPRIJ

RIJS!
LAGE PS:
VASTSTEUNTPRIJ

1 liter

8.49

winkelcentrum NEDEREIND 21
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:

Bailey’s
Original
70 cl

RIJS!
LAGE PS:
VASTSTEUNTPRIJ

15.99

70 cl

8.99

Licor 43
70 cl

RIJS!
LAGE PS:
VASTSTEUNTPRIJ

17.99
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Het stinkt in Huis de Geer

Scholen en wijkbewoners
zorgen samen voor fijne
leefomgeving

A

l geruime tijd zijn bewoners
van Zuilenstein, Jutphaas en
Huis de Geer in overleg met
de directie van Van Wijk Groenrecycling aan de Structuurbaan
Nieuwegein, gelegen aan het
Amsterdam-Rijnkanaal.

Respect tonen naar elkaar staat hoog in het vaandel van het Anna van Rijn College
n de vorige Wijkkrant gaf wetleerlingen. Ook het ROC zit aan de
houder Peter Snoeren een inHarmonielaan en dat is een hele grote
terview over zijn werk. In dit
school.
gesprek kwam als voorbeeld ter
sprake: “Buurtbewoners bij tram“Gelukkig krijgen de leerlingen in
halte Zuilenstein hebben overlast
dezelfde Wijkkrant een compliment
van jongeren van het Anna van
vanwege de jaarlijks terugkomende
Rijncollege op de Harmonielaan.”
opschoondagen in de wijk. Daar zijn
we erg blij mee en we gaan ermee
Karen van Kolfschoten, teamleider van door omdat we met elkaar, (alle) schode onderbouw van deze school, realen en wijkbewoners, verantwoordegeert hierop:
lijk zijn voor een fijne leefomgeving”,
“Het valt niet te ontkennen dat een
meldt Van Kolfschoten.
grote stoet schoolgaande leerlingen
overlast kan veroorzaken. Het is fijn
En tenslotte schrijft ze: “Pas geleden
dat er om die reden op regelmatige
mochten we de wethouder bij ons op
basis overleg is tussen de school en de
school verwelkomen. Hij kwam een
wijkbewoners. Wij zijn daarom blij met eerste klas met het laagste schoolhet standpunt van de wethouder om
verzuim van heel Nieuwegein, een
in die overleggen af te spreken wat
verrassing brengen op de Dag van de
zowel school als wijkbewoners kunnen Leerplicht. Want afgezien van een paar
doen om de overlast te beperken.”
bewerkelijke leerlingen, hebben we
heel veel leerlingen die gewoon kind
Ze wil graag nog een kanttekening
zijn en les komen volgen. En daar zijn
plaatsen. Want volgens haar zijn niet
we blij mee!”
alle klachten toe te schrijven aan ‘haar’ Door de redactie

I

Wijkplatform

W

Telefonische klachten hadden niet
meteen effect, de stank bleef. Een

D

De agenda voor de vergadering is te
vinden op de website wijzijnelkaarsburen.nl

Vergaderingen in 2015

Oproep aan bewoners
Met de zomer in aantocht vraag ik
iedereen die last heeft van deze stank,
dit te melden via de website van de
provincie Utrecht: bit.ly/stankoverlast.
U kunt ook bellen met telefoonnummer: 0800-0225510 (gratis nummer).
Bel elke keer als u stank ervaart en
laat het niet bij één keer, want dat zet
geen zoden aan de dijk.
Door Peter Velo

Van de Wijkagent

e gelegenheid maakt de dief.
Vooral in de zomermaanden
krijgt de politie veel meldingen en aangiftes van insluiping
op klaarlichte dag in woningen,
scholen, kantoren en verzorgingshuizen. De werkwijze van de
insluipers is even simpel als doeltreffend.

Als u ze betrapt, hebben ze altijd wel
een smoes bij de hand, bijvoorbeeld
dat ze op zoek zijn naar iemand. Ze
deinzen er trouwens ook niet voor
terug om iemand te bedreigen als ze
betrapt worden. Voordat u het goed
en wel in de gaten hebt, zijn ze weer
weg en mist u naderhand uw dure
spullen.

Een gewaarschuwd mens...
Onze waarschuwing aan u is: wees er
alert op dat dit kan gebeuren, vooral
laat in de middag en vroeg in de
avond. Laat deuren en ramen waar u
geen zicht op heeft, al is het nog zulk
warm weer, niet open staan. Denk er
ook aan dat een vliegenhor simpel te
verwijderen is. Sluit uw schuur goed af,
dure (brom)fietsen en gereedschap zijn
gewilde artikelen voor een insluiper.
Laat niet iedereen klakkeloos binnen
die via de intercom bij de flat aanbelt.
Mocht u een onbekend persoon op
verdachte wijze in uw omgeving zien
rondlopen en u vertrouwt het niet,
bel dan de politie! Noteer kentekens
en bijzondere kenmerken. En tot slot:
houd er rekening mee dat de verzekering doorgaans uitkeert bij diefstal
als er daadwerkelijk is ingebroken, bij
insluiping verschilt dit per verzekeraar.
In de polisvoorwaarden leest u wat op
uw situatie van toepassing is.
Bel bij een verdachte situatie altijd 112.
Door Gert van Jaarsveld, wijkagent

ADVERTENTIES

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

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

De Uitbeelder.nl 6-

7 juli
8 september
27 oktober
15 december
Door het bestuur van het Wijkplatform

De stankoverlast verminderde maar
verdween niet. Bij verkeerde wind
kwam er weer een andere stank/
geurgolf bij, die van opgehoopt nat
gras, een lucht als van kuilgras. Die
ontstaat als bergen met gemaaid gras
door machines worden omgezet om de
compostering te bevorderen. De lucht
die daar vanaf komt waait nu met de
bekende wind over onze wijken. Het
overleg met Van Wijk Groenrecycling
gaat nog even door.

©

U kunt ook alvast lid worden van het
Wijkplatform: een leuke manier om
uw medewijkbewoners te ontmoeten.
Het Wijkplatform vergadert op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
buurthuis Kerkveld, Kerkveld 63a,
3431 EC Nieuwegein.

Aanvankelijk gaf de inhoud van dit
bassin bij oostenwind zo’n smerige
lucht af dat bewoners die ‘onder de
wind zaten’ hun ramen en deuren
moesten sluiten. Zo ging hun woongenot naar de knoppen en konden ze
niet in hun tuin zitten, wat vooral ’s
zomers behoorlijk vervelend is, ook als
je je slaapkamerraam open wilt zetten.

Zij weten dat veel mensen in de zomerperiode hun ramen en deuren overdag
open laten staan. Terwijl u bezig bent
in de tuin of even vijf minuutjes naar
boven bent gelopen, slaan de daders
hun slag. Via achterdeur of schuifpui,
een geopend raam of via het balkon
zien zij kans snel naar binnen te glippen. Vervolgens grijpen ze uw portemonnee van de keukentafel of uw laptop, mobiele telefoon of flatscreen uit
de woonkamer. Alles wat van waarde
is en zo voor het grijpen ligt, verdwijnt
in hun zakken.

Wijkplatformvergaderingen
ilt u iets organiseren of
heeft u een idee voor een
betere of leukere wijk? Vertel het ons in een bijeenkomst van
het Wijkplatform. Graag vooraf
aanmelden via bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl zodat we rekening
kunnen houden met uw komst.

Zij praten over de stankoverlast die dit
bedrijf veroorzaakt. Men composteert
er namelijk allerlei soorten groenafval van onder andere Rijkswaterstaat,
gemeenten en particulieren. Van Wijk
stort dit afval, gras, hout en dergelijke
op gigantische hopen, waarna het op
hun terrein wordt gesplitst. Bij het
composteren komt vocht vrij dat wordt
opgevangen in een groot bassin.

e-mail naar de redactie van AD Utrecht
resulteerde in een krantenartikel en
het bezoek van een fotograaf. Na
deze actie startte het overleg met de
directie wat een verbeterde beluchting
van het bassin opleverde.

