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Van de Voorzitter
Beste
wijkgenoten...

H

et is geen officieel woord geloof ik
‘wijkgenoten’, maar het past goed.
Wij, die in het zelfde schuitje zitten, nou ja, in dezelfde wijk wonen. Het
geeft saamhorigheid aan.

Maak je er ‘wijkgenieters’ van, dan omvat
het ‘met plezier leven en wonen met andere mensen in de naaste omgeving.’ Dat
is nog mooier. En dat is waar het wijkplatform zich voor in zet. Om te zorgen dat we
allemaal wijkgenieters zijn.

Hoe word je dat, een wijkgenieter? Over
een aantal voorwaarden zullen we het
snel eens zijn. De omgeving moet op orde
zijn. Straatmeubilair heel, lekker groen,
geen zwerfvuil, enz. Het goed kunnen
vinden met omwonenden draagt er ook
aan bij. Kleine dingen als een groet, een
helpende hand, maar misschien zelfs een
bezoekje of buurtbarbecue. Jezelf kunnen
zijn, dat is vanzelfsprekend van het grootste belang!
Veiligheid is ook een belangrijk element.
Blijven je spullen, zoals je auto, fiets,
bloembak, heel in de buurt. Ben je op je
gemak buiten, zowel overdag als ’s avonds.
Wat is er nog meer voor nodig? Laat het
weten!
Veel van deze zaken kunnen we zelf
beïnvloeden. Op andere zaken kunnen
we juist sámen invloed hebben. Al met al
erg de moeite waard om te zorgen dat wij
wijkgenoten, wijkgenieters zijn!

Janine Lubberding
Voorzitter

Zorgorganisatie wil graag integreren met de omgeving

Reinaerde praat met buurt
over nieuwbouw Cimbaal

R

einaerde is de zorgorganisatie in de
regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen met
een beperking. Op de Cimbaalsingel 1 in
Zuilenstein heeft zij op eigen terrein een
gebouw (de Cimbaal) dat de afgelopen
jaren werd gebruikt voor kantoordoeleinden én dagbesteding van ouderen
met een verstandelijke beperking.

Langer geleden waren hier vier woongroepen voor mensen met een verstandelijke
en lichamelijke beperking gehuisvest.
Omdat Reinaerde plannen voor nieuwbouw heeft, organiseerde zij op maandag
25 april een informatieavond voor omwonenden om met hen in gesprek te gaan.
Inbreng van omwonenden vergaren
Doelgroep voor de nieuwe huisvesting
zijn volwassenen, waarbij de nadruk ligt
op ouder wordende cliënten met een
verstandelijke beperking die nu al op
andere plaatsen in Nieuwegein wonen.
De gebouwen die op het terrein staan,
voldoen niet meer aan de eisen van deze
tijd en daarom wil Reinaerde er toekomstbestendige nieuwbouw op zetten. De
eerste ideeën werden gepresenteerd aan
de direct omwonenden.
Nadere uitwerking volgt later, evenals een
ontwerp en een aangepast bestemmingsplan. Het doel van deze informatieavond
was om opmerkingen en inbreng van de
omwonenden te vergaren die daarbij kunnen helpen.
Kleinschalige gebouwen rond een hof
Aannemer Plegt-Vos heeft in samenwerking met Plane Vastgoed de aanbesteding
gewonnen voor deze opdracht en heeft
ervaring met bouwen voor deze doelgroep. Ze bouwden in Utrecht, Oldenzaal
en Kootwijkerbroek soortgelijke huisvesting. Voor de Cimbaal gaat het om 18 studio’s en 18 appartementen, elk met eigen
sanitaire voorzieningen, kantoorruimte
voor medewerkers, ruimte voor dagbesteding en parkeerplaatsen op eigen terrein.
Het uitgangspunt is kleinschaligheid. In

De huidige situatie. Rechtsboven een impressie van de bebouwing vanaf het voorjaar van 2018

deze eerste schets staan drie gebouwen
van twee, tweeënhalf en drie woonlagen
getekend rond een hof. Deze gebouwen
kunnen in de toekomst aangepast worden
voor andere doelgroepen als dat nodig is.
Reinaerde vertelde dat zij graag wil integreren met de omgeving en dat de buurt
gebruik kan maken van faciliteiten op het
terrein, denk bijvoorbeeld aan vergaderruimte voor bijeenkomsten of buurtactiviteiten.

Hoe is het gesteld
met de privacy

De beoogde globale planning is eind
2016 te starten met sloop, de verwachte
oplevering is eerste kwartaal 2018. Alles is
natuurlijk onder voorbehoud van de juiste
vergunningen.
Wijziging bestemmingsplan
Omdat het huidige bestemmingsplan niet
past bij de nieuwbouwplannen, moet een
procedure gestart worden om het aan te
passen. Die procedure verloopt volgens
een aantal stappen: eerst wordt er een
quick scan (globaal onderzoek) gedaan

naar visie, beleid, normen en wetten. Dan
kijkt men naar het planologisch kader: de
ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid en vervolgens kijkt men
naar het kostenplaatje. De gemeenteraad
neemt op basis van al deze gegevens een
principebesluit en dit is dan gebaseerd
op het langetermijnbeleid (structuurvisie
en woonvisie), de ruimtelijke kwaliteit
(stedenbouw, archeologie, cultuurhistorie en architectuur), verkeer (parkeren,
ontsluiting terrein), milieu (geluid, lucht,
bodem, flora en fauna, afval, duurzaamheid, energiezuinigheid) en beheer (groen,
water, riolering).
Grote opkomst en veel vragen
van omwonenden
De buurtbewoners kwamen er in groten
getale op af. Reinaerde had verschillende
sprekers die om de beurt hun verhaal
deden en waar de bewoners op konden
reageren. Eerst vertelde de manager van
de Cimbaal hoe de avond zou verlopen
en wat de aanleiding was. Daarna kreeg
de aannemer het woord om te vertellen
over de beoogde nieuwbouw, tenslotte
was er iemand van de gemeente om te
vertellen over de regelgeving en inspraakLees verder op bladzijde 2 

Advertentie(s)

Specialisten voor
jong onstuimig
Kleine vrolijke rakkers willen zich nog wel eens bezeren.
Maar dieren kunnen niet laten zien dat ze pijn hebben.
En het lichaam van een jonkie kan nog niet zoveel hebben.
Denk u dat er iets mis is? Wacht niet en bel ons even.
Wij nemen graag de tijd voor een kleine controle.

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747
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HylColumn
Uitdaging

D

e inspiratie was ver te zoeken, zoveel was duidelijk. Een redactielid
had mij gevraagd of mijn nieuwe
column al klaarlag, maar ik had nog
geen letter op papier.

Wie is de winnaar?
Jade Molenaar

Ik moest putten uit mijn ervaringen als
postbezorger, maar ik zag geen enkel
aanknopingspunt. Ik moest iets verzinnen,
maar ik had geen enkel idee of spectaculair verhaal paraat. Een serieuze testcase
leek aanstaande.

Een beetje verlegen winnares van de Wij zijn elkaars Buren-kleurplaat uit de vorige Wijkkrant

A

an de keukenmuur bij opa en oma
hangen veel mooie tekeningen. Ze
zijn allemaal gemaakt door Jade.

De vrolijke kunstenares (bijna 5 jaar)
woont met haar ouders in Galecop. Na
een telefoontje is ze snel gebracht om de
prijzen in ontvangst te nemen.

Jade is er hartstikke blij mee. En haar opa
en oma (die al weer 42 jaar in onze wijk
wonen) zijn uiteraard super trots.
Het roze petje en de oranje bal waren ter
beschikking gesteld door Ralph Sports.
Door Onno van Geuns

Wie werkt er in onze Wijk
Theetuin en die kregen ze, de gemeente
wilde graag meewerken.

Wij mensen wringen ons in allerlei bochten om de sneuheid van het bestaan te
trotseren. We duiken in de wereld van
virtual reality, halen halsbrekende toeren
uit of hangen stoere verhalen op.
Geen wonder dat we gevoelig zijn voor
wervende teksten en gelikte plaatjes,
veelal met het doel ons geld uit de zakken te kloppen. Een droomwereld is snel
gecreëerd, maar wie zich als toekomstig
eilandbewoner op de Vlierhoeve permanent op vakantie waant, kan zich al vlug
bekocht voelen.
In dromenland zag ik mij als postbezorger continu besprongen worden door
bloedmooie vrouwen, maar de eerlijkheid
gebiedt mij te zeggen dat de spanning in
mijn werk hooguit in niet meewerkende
brievenbuskleppen zit. Tja… fantasie als
inspiratiebron en in alles een uitdaging
zien (in dit verband het schadevrij afleveren van de post): in mijn geval het recept
voor een groots en meeslepend leven.
Door Hylco Tamminga

Oase van rust en
gastvrijheid

A

Niet alleen als de zon schijnt, ook bij slecht weer kun je hier terecht om een boek te lezen

an het eind van de
Utrechtsestraatweg, op de grens
van Nieuwegein en Utrecht ligt
Begheerlijk, Theetuin & Meer. Pal naast
de grote stad een natuurtuin, een maffe
grootstedelijke groene plek. Met bijzondere dieren: een ijsvogel, een stern die
komt vissen, de meerkoet Kiep en heel
veel vissen.

Ontmoeting tijdens yogavakantie
Ik praat met de twee vrouwen die de tent
runnen: Hélène Scholman en Anoush de
Rover. Beiden afkomstig uit de zakenwereld en allebei ervaring met toerisme.
Anoush was een aantal jaren campingeigenaar in Frankrijk. Ze heeft een passie
voor eten en heeft bij het ROC in Nieuwegein haar drie koksdiploma’s behaald, ze
woont in Zeist. Hélène woont al twintig
jaar op deze mooie plek. Ze werkt vier
dagen per week als hoofd administratie
bij een bedrijf. Tijdens een yogavakantie in
België ontmoetten de twee elkaar, Hélène

was te gast en Anoush kookte. Het klikte
meteen tussen hen.

B&B, Brocante of Theetuin
Aan de zijkant van Hélène’s huis staan een
paar bijgebouwen. Hier was een installatiebedrijf gevestigd dat de gebouwen van
haar huurde. Een paar jaar geleden ging
het bedrijf weg en een nieuwe huurder
diende zich aan. Toen ook die wegging
besloot zij het roer om te gooien. Ze vatte
het plan op om een Bed & Breakfast te
beginnen maar liet dat idee varen. Vervolgens dacht ze aan een Brocantewinkeltje,
maar ook dat werd het niet. Tenslotte
kwam het idee van de Theetuin en dat
bleef. Ze dacht meteen aan Anoush en
vroeg haar om het samen te realiseren.
Anoush reageerde enthousiast en gaf haar
een antieke kop en schotel, ze beloofde
haar een heel servies als het door zou
gaan. Na een gesprek met de gemeente
vroegen ze vergunningen aan voor zowel
een B&B als een Brocantewinkeltje als de

Vervolg van voorpagina 
mogelijkheden. De aanwezige buurtbewoners stelden veel vragen, variërend van de
effecten op omliggende woningen, hoe is
Deze Wijkkrant verschijnt vier keer per jaar Adverteren: Voor informatie neem contact
het gesteld met de privacy, gaat ons woonen bevat persoonlijk nieuws en nieuws
op met de redactie.
genot niet verloren, zorgen de gebouwen
dat interessant is voor alle bewoners en
Redactie: Onno van Geuns, Peer van Halde- voor meer schaduw in mijn tuin, wat voor
betrokkenen van de wijken Zuilenstein,
ren, Joke Kanis. Fotografie (met ©PS): Peter
overlast kunnen we verwachten, zorgen
Huis de Geer en Blokhoeve.
Stennekes. Vormgeving: De Uitbeelder,
over waardevermindering van de huizen,
De krant wordt huis aan huis verspreid in Onno van Geuns. Drukwerk: BenF, Drieberstapeling van functies, tot aanpassing
een oplage van 3.300 exemplaren.
gen. Contact: redactie@wijzijnelkaarsburen. van de groenstructuur. Een aantal omwoWilt u ook iets doen voor de Wijkkrant of nl. Postadres: Wijkkrant Wijzijnelkaarsbunenden heeft zich inmiddels verenigd om
heeft u een idee voor een aardige rubriek? ren, Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein.
mogelijke vervolgstappen te bespreken en
Neem dan contact op met de redactie.
te bekijken of men gezamenlijk bezwaar
De redactie behoudt zich het recht voor om bijdrakan
maken. Voor hen staat voorop dat de
gen te redigeren of niet te plaatsen om welke reden
De volgende Wijkkrant
dan ook. Een mening weergegeven in een artikel of
bewoners van harte welkom blijven/zijn op
advertentie is in principe de mening van de schrijverschijnt in september 2016.
ver van dat artikel. Deze mening is niet noodzakelij- de Cimbaal.
Inleveren kopij vóór 1 augustus 2016.
kerwijs die van de redactie.
Door Joke Kanis

Onthaasten met zelfgemaakte spullen
Anoush staat in de keuken, Hélène is in de
tuin. “We zijn geen trendvolgers en volgen
onze eigen smaak en route. Met zo weinig
mogelijk middelen willen we zoveel mogelijk zelf maken. We doen wat wij willen
en wat gezond is”, aldus Anoush.
Buiten is ruimte voor 30 á 40 mensen,
verspreid over de tuin met terrassen en
zithoeken. Bij slecht weer zijn er binnen
drie ruimtes om te zitten. Waarvoor kun
je hier terecht? Lekker niksen, onthaasten,
lekker eten en drinken, je boek uitlezen of
een boek schrijven, kletsen met een vriend
of vriendin. “Onze huisregel is: niet lastig
vallen. Wij dringen niets op”, zegt Hélène.
Praktische informatie
Er is een hangmat. Je kunt je elektrische
fiets opladen (twee tegelijk) of je mobieltje met zonne-energie. Het is knooppunt
730 van fietsnetwerk.nl. Bij mooi weer
kunnen gasten in het naastgelegen weiland Kubb spelen. Dat is een ouderwets
Zweeds spel met stukken oud hout waarbij twee teams elkaars landjes veroveren.
De Theetuin is open in mei, juni en september op vrijdag-zaterdag-zondag van
11.00 tot 17.00 uur. In juli en augustus op
donderdag-vrijdag-zaterdag-zondag van
10.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie kijk op de website
Begheerlijk.nl of Facebook (Begheerlijk,
Theetuin & Meer).
Op vertoon van deze Wijkkrant schenkt
de Theetuin u gratis een tweede drankje
in!
Door Joke Kanis

Colofon en verantwoording

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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E

Weet wat je
moet doen als
je een mens
tegenkomt

Vluchtenlingenwerk Nieuwegein

en interview in bibliotheek De
Tweede Verdieping met Ahmad Alaji,
één van onze statushouders maar
inmiddels Nieuwegeiner.

E

r komen steeds meer mensen in
de wereld en ze lijken steeds minder goed aan te voelen hoe ze met
elkaar om moeten gaan. Deze tijd wordt
meer en meer bepaald door protocollen,
scripts en systemen.

“In de Wijkkrant brengen we nieuws en
verhalen waar de mensen meer door betrokken raken bij elkaar en hun omgeving”
vertel ik hem. “De verhalen uit het nieuws
over vluchtelingen die naar ons land
komen zijn anoniem, maar jij bent hier nu
als mede-inwoner van onze stad. Het is
fijn om kennis te maken.”
Op zakenreis naar China
Ahmad is geboren op 22 mei 1971 in Hama,
Syrië. Hij leefde daar met zijn vrouw, twee
zoons en een dochter. Hij groeide op met
vijf broers in een hecht gezin, waar zijn
vader de kinderen al op jonge leeftijd
bijbracht te leren en werken in het leven.
Zijn vader had een marmerfabriek waarin
ieder zijn eigen taak had naarmate ze
ouder werden (voorman/transport/manager/enz.). Ahmad ontwikkelde zich in
management en marketing en reisde veel
over de wereld voor het bedrijf. Zo bezocht
hij jaarlijks in april en oktober China.
De oorlog maakte alles anders. Verschillende groepen bevochten elkaar, het werd
onveilig. Onder bedreiging kwam men
zomaar waardevolle spullen van je afpakken. En op een dag werd zijn zoon (toen
13 jaar oud) op straat aangehouden met
het verzoek om zijn identiteitspapieren te
laten zien. Als dertienjarige heb je die nog
niet, maar omdat de jongen groot was
voor zijn leeftijd geloofden ze hem niet.
Het was een spannende, aangrijpende
ervaring. Het besluit om te vertrekken
werd genomen.
Bewust gekozen voor Nederland
“Was er een bewuste keus voor Nederland?” vraag ik Ahmad. Ja, die was er, door
een toevallige ontmoeting in juni 1990
met twee Nederlandse dames uit Den
Haag. Saskia en Annelies reizen in dat jaar
door Syrië. In het park heeft de familie
van Ahmad (dan 19 jaar oud) een gezellig
samenzijn met picknick. Ze maken contact
met de twee reizigers, raken in gesprek en
ontdekken de vele vragen over het leven
van de Syriërs bij het tweetal. Daarop nodigen ze hen thuis uit. De gasten blijven
drie dagen waarin veel wordt uitgewisseld en een vriendschapsband ontstaat.
Het positieve beeld van Nederland dat
toen is ontstaan, is bepalend voor de keus
om daarheen te gaan. Inmiddels hebben
ze elkaar ook weer gevonden en voelt het
contact als familie.
Heel vaak verhuizen
Het verhaal over de zware reis naar Nieuwegein grijpt me aan, Ahmad vertelt hoe
die verliep. Het vertrek naar Turkije, alles
achterlatend. 14 augustus 2014 gaat hij

Lange reis naar
Nieuwegein
Meer tips staan in een foldertje op de website

Ahmad Alaji woonde met zijn gezin tijdelijk in voormalig zorgcentrum Zuilenstein

vanuit Turkije alleen verder en laat zijn
gezin achter, omdat de oversteek naar
Griekenland te gevaarlijk is. In Nederland
aangekomen, start zijn trektocht door ons
land in Ter Apel. Dan volgen de verblijven
in Dronten, Duinrell, Gilze, Ommen en
Utrecht. In Utrecht mag zijn gezin zich
eindelijk bij hem voegen op 20 juli 2015.

Daarna in november 2015 de voorlaatste
stop in Zorgcentrum Zuilenstein in Nieuwegein waar ze nog drie weken doorbrengen, om tenslotte hun intrek te nemen in
hun woning in Zuilenstein.

Dronten, Duinrell,
Gilze, Ommen
en Utrecht

Ook zijn broers zijn uitgewaaierd over de
wereld. Tijdens deze reisbeschrijving kan
ik mijn tranen even niet tegenhouden.
“Sorry” zeg ik “vanuit het perspectief van
mijn eigen veilige leven, grijpt je verhaal
me erg aan”.
Vrijwilligerswerk en taallessen
Het gaat nu goed met ze in Nieuwegein.
Ahmad vindt het een prettige, rustige stad
met aardige mensen. Hij vertelt lovend
over pastor Hans Oldenhof die veel voor
hen doet. Hij brengt de Syrische mensen
en de inwoners met elkaar in contact en
organiseert leuke (feestelijke) bijeen-

Boris gevonden dankzij FB-bericht

I

n Blokhoeve is er een besloten Facebookpagina Blokhoeve Diversen/
Marktplaats/Chitchat: “Hier lees je
berichten uit de buurt en zo blijf je op de
hoogte van wat er speelt.”

In april verscheen er een bericht over binnenkat Boris die via de voordeur ontsnapt
was, met de vraag of alle Blokhoevebewoners naar hem uit wilden kijken. “Hij is
niet gewend om buiten te zijn”. Veel buren
beloofden op te letten. Er werden verschillende ‘dubbelgangers’ in de wijk gespot.
De echte Boris is begin mei drieënhalve
kilometer verderop gezien in de buurt van
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Zorgcentrum Zuilenstein, getekend in 1983

komsten. Zo komt het geloof ter sprake.
Daarover vertelt Ahmad dat hij het belangrijk vindt dat mensen zich verdiepen
in elkaars geloof en over en weer respect
hebben. Fundamentalisme komt niet uit
geloof, dat heeft er niets mee te maken.

Ahmad doet inmiddels met veel plezier
vrijwilligerswerk in de bibliotheek en
bij de kringloopwinkel De Nieuwe Hoop.
Verder volgt hij met zijn vrouw en kinderen taallessen. De taal leren is héél
belangrijk om te kunnen werken en om
contact te kunnen maken. Over het werk
maakt Ahmad nog een statement: wij
zijn hele actieve mensen in Syrië, harde
werkers van wel tien uur per dag. Geef ons
een kans dat te laten zien! Hij zou wel in
dezelfde branche als in Syrië (het marmer)
willen werken, daar heeft hij al veel kennis
van en ervaring mee.
Hoe dan ook, ze werken nu aan een nieuw
begin, helemaal vanaf nul… Alle voorspoed gewenst!
Door Janine Lubberding

Machines lijken steeds meer op mensen,
maar waarom gaan wij ons steeds meer
als machines gedragen? Wat heeft u nodig
om in deze tijd een ander mens te ontmoeten, om werkelijk contact te maken
en uw verlangen naar verbinding niet in
de weg te laten staan door automatische
angst voor de ander? Intuïtieve Mensbenadering! Een paar voorbeelden.

Aai uw smartphone
Als u een vreemdeling ziet, kunt u overvallen worden door angst. Deze angst zegt
vaak meer over u dan over de ander. Zoek
een manier om de ander duidelijk te maken dat u zelf geen vreemdeling bent. Als
u om menselijk contact verlegen zit, kunt
u dit subtiel aangeven door uw smartphone te aaien of er diep in te zuchten. Een
echt mens zal het signaal herkennen en u
direct bedienen.
De ander en uzelf
Soms is het onduidelijk of u met een mens
van doen heeft. Ontwikkel een eigen
methode om te verifiëren of het daadwerkelijk een ander ‘mens’ is. Stel eventueel
de vraag: “Bent u een mens?”
Stel uzelf regelmatig de vraag: “Ben ik
een mens?” zonder dat er een antwoord
hoeft te komen. Doe dit bij voorkeur in de
ochtend vlak nadat u met het juiste been
uit bed stapt.
Verdere tips en andere informatie over
wat te doen bij het tegenkomen van een
mens vindt u op
www.benadering.nl.
door de redactie

Advertentie(s)

Voet- en/of
bewegingsklachten

Ga naar de
Podotherapeut!
Diagnose - Behandeling - Advies
Namens Boris, bedankt voor uw oplettendheid

CityPlaza. Hij is ‘geïdentificeerd’ aan een
ieniemienie vlekje in zijn hals door een oplettende buurvrouw. Natuurlijk is hij weer
veilig thuis afgeleverd. Veel reacties met
felicitaties en opluchting volgden.

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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Pluto in de Wijk

W

Raad je Straatje

e wilden een klein varkentje,
zoals een hangbuikzwijntje.
Toen we ‘m kochten bij een fokker was hij acht weken oud en nog heel
klein. Hij zou niet zwaarder worden dan
12 kilo maar inmiddels is hij ruim 80 kilo.

Mijn naam is
Joke Kanis

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 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.

Over het huiskamerrestaurant van Joke is meer te lezen op www.facebook.com/eetkamervanJoke

Schrijven is mijn
grootste hobby

E

ind 2014 kwam ik bij de Wijkkrant
terecht. Mijn voorzitterschap van
de Kunstmarkt liep af en ik wilde
vrijwilligerswerk doen in mijn eigen
woonwijk.

De Wijkkrant was toen net uitgekomen, ik
vond hem prachtig en heb een mailtje gestuurd naar de redactie dat ik graag wilde
meedoen. Zo is het begonnen.
Mijn taak is artikelen te schrijven en de
teksten die in de krant komen, te redigeren. Ik heb een goed taalgevoel en oog
voor taal- en stijlfouten en ik vind het
heerlijk om bezig te zijn met teksten en ze
beter leesbaar te maken. De redactie komt
voor elk nummer twee keer bij elkaar om
de taken te verdelen en ideeën te bespreken. Alles bij elkaar ben ik wel een week of
twee bezig met schrijven en redigeren van
teksten.

In het dagelijks leven ben ik beleidsondersteuner Jeugd bij Gemeente Utrecht,
Volksgezondheid. Ik werk drie dagen per
week en houd de website actueel van de
Centra voor Jeugd en Gezin.
Daarnaast doe ik nog wat andere communicatiewerkzaamheden en ik ben vicevoorzitter van de ondernemingsraad. Mijn
man Wim en ik wonen sinds 1996 met veel
plezier in Nieuwegein, onze werkgever van
toen verhuisde hiernaartoe.
Huiskamerrestaurant
Mijn hobby’s zijn schrijven (ik doe nog ander redactiewerk), lezen, wandelen, yoga,
buikdansen en ik zit op een filosofieclubje.
In april ben ik begonnen met De eetkamer
van Joke, mijn huiskamerrestaurant. Eens
per maand op vrijdagavond heb ik vier
gasten aan tafel en kook ik een viergangenmenu. Ik wilde dat al heel lang en
besloot er gewoon mee te beginnen, want
anders wordt je droom nooit werkelijkheid.
En ik kan na twee keer zeggen dat het
geslaagd is: ik krijg positieve reacties van
mijn gasten.
Door Joke Kanis

Kraak je Brein en win een Bon
Zomerpuzzle
De woorden uit de lijst kunt
u horizontaal, verticaal,
diagonaal,
van links naar rechts en
achterstevoren wegstrepen.
De letters die uiteindelijk
overblijven, vormen de
oplossing.
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Onder de goede inzenders verloten we een cadeaubon.
Stuur uw oplossing met uw adresgegevens voor 1 augustus 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 1-2016: Een zwaluw maakt de lente niet
De winnaar van de vorige keer is: Wim van der Geest

Rudi inspecteert de landerijen rond zijn huis

Eten bij oma
Rudi is een bijzonder huisdier, anders dan
een hond waar we er drie van hebben. Hij
is vernoemd naar ‘Rudi, het racevarken’
(Tros, film 2010). Hij heeft een vriendelijk karakter, is slim en lief met kinderen,
herkent ons en luistert goed. Elke middag
klokslag vier uur gaat hij naar oma en
krijgt daar te eten; komkommer, varkensmuesli en brood. Als dat niet op tijd
gebeurt, gaat hij zich vervelen en gillen, wordt hij opstandig en gaat hij met
stoelen smijten. Hij heeft de kast wel eens
opengebroken en alles opgevreten wat hij
tegenkwam.
Zonnebaden en relaxen
Rudi loopt los in ons huis rond, hij gaat
soms in de tuin liggen zonnen. Hij heeft
een relaxed leven: slapen, wandelen, even
wat eten. Hij hoort er gewoon bij in de
buurt en kan goed omgaan met andere
honden. Hij geeft zelf aan wanneer hij
naar buiten wil en aan een riem gaat hij
dan mee uit wandelen. Hij is heel schoon
en zindelijk, poepen en plassen doet hij
buiten. Dan komen er vogels om hem
heen vliegen en pikken in zijn ontlasting.
Zorg goed voor je huisdier!
Als je een varken als huisdier neemt, moet
je er goed voor zorgen en alle consequenties aanvaarden. Rudi is nu vier en kan wel
tien jaar worden. Hij is nooit alleen, altijd
is er wel iemand thuis. Volgens de veearts
die regelmatig bij ons langskomt, zorgen wij goed voor hem. Maar er zijn ook
mensen die de zorg voor een varken als
huisdier onderschatten en hem dan maar
in een bos dumpen.
Delilah, het baasje, geïnterviewd door Peer
Advertentie(s)

SPECTACULAIR
Zin in nog 366 inspirerende
columns van Hylco Tamminga?

Beide bundels tijdelijk
samen € 25,(per stuk € 17,50)
Bestellen en meer informatie? Kijk op hylco.nl

En de winnaar is...
In de vorige Wijkkrant plaatsten wij
bovenstaande foto. Van de inzendingen is
Tineke van Grol de gelukkige winnares, zij
stuurde ons de volgende oplossing:
Beste redactie,
Als ik het goed gezien heb, is dit het bruggetje naar de Geinhoeve aan de Nedereindseweg. Dit bruggetje ben ik vele keren
overgelopen of gefietst. Aanvankelijk
kwam ik er voor een wekelijkse natuurmeditatie. Later volgde ik er ook andere
activiteiten en nu geef ik er zelf maandelijks een klankbeleving-ligconcert.
Voor mij is het een heerlijke plek met fijne
bewoners en ik hoop dan ook nog vaak
dit bruggetje over te lopen.
Met vriendelijke groet, Tineke van Grol
Leuk dat je mee hebt gedaan en gefeliciteerd met je prijs, Tineke.
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
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Doet u deze keer mee aan
de jaarlijkse wijkschouw?
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Kunst in de Wijk

H

et Wijkplatform doet opnieuw een oproep aan u om mee
te doen aan de jaarlijkse wijkschouw in augustus. De wijkschouw is
bedoeld om samen met bewoners te
onderzoeken waar de leefbaarheid en
de veiligheid in de wijk vergroot kunnen
worden.

Knelpunten in de wijk oplossen
Bewoners, wijkagent, leden van het
Wijkplatform, een verkeerskundige en
de wijkmanager van de gemeente kijken tijdens een wandeling door de wijk
naar knelpunten en overleggen hoe deze
opgelost kunnen worden. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld gevaarlijke plekken
in het trottoir of de straat, zwerfvuil,
onveilige situaties door te hoge beplanting, slechte verlichting en onduidelijke
verkeerssituaties. Kijk eens om u heen in
uw eigen buurt of u knelpunten ziet. Meld
ze vóór 1 augustus met een korte toelichting via de mail aan wijkschouw@wijzijnelkaarsburen.nl of stuur een kaartje naar
de administratie (adres in de colofon op
pagina 2). Het helpt als u een foto van de
betreffende situatie bijvoegt. Wij inventariseren alle meldingen, bellen eventueel
na voor verduidelijking en gaan daarna op
een doordeweekse (mid)dag in augustus
ter plaatse kijken wat aangepakt kan worden. Ook al hebben we te maken met een
beperkt gemeentelijk budget, toch hopen

Het wijkschouwteam van vorig jaar

we de meeste knelpunten op te kunnen
lossen.

Andere meldingen naar 14030
Ziet u beschadigde stoeptegels, overhangende takken of kapotte verkeerslichten?
Dit soort ‘overlast’ is niet voor de wijkschouw maar kunt u direct melden bij het
klantcontactcentrum van de gemeente
Nieuwegein, telefoonnummer 14030.
Vergeet niet te vragen om een registratienummer van uw melding, daarmee kunt
u navragen hoe het met de afhandeling
staat als u vindt dat het lang duurt voordat uw klacht aangepakt wordt.
Loopt u in augustus mee met wijkbewoners Michiel van Leeuwen, Xander Bouwens , Frits Herreman, Ria Spelbos, Peer
van Halderen en Jan-Tiemon Oosterhoff?

Vrijdag 19 t/m zondag 21 augustus

Het weekend
van Jutphaas

N

iet alleen langs ‘de oevers’ van
het Merwedekanaal aan de Herenstraat en op de Nedereindseweg
zal het bruisen ook op het water zelf. Een
weekend vol met o.a. een Lifestyle-, een
Kinderkleedjesmarkt en Drakenbootrace.

De vaarders waren sterk bijgelovig en
hielden het ritueel op de 5e dag van de
5e volle-maanmaand van de Chinese
kalender. De races werden gehouden als
aanmoediging voor de regen en om de
aandacht af te leiden van hun moeilijke
levensomstandigheden. Het belangrijkste
symbool van Azië is de draak.
Van origine is de draak het symbool voor
water en werd voor de races gebruikt om
de zeeën en rivieren de baas te zijn en de
regen en wolken te overheersen.

Tekst van: www. drakenbootfestivalnieuwegein.

Tineke van Grol: Mijn leven lang ben ik geboeid door mensen, beelden en klanken

et is schering en inslag, dat is een
gezegde dat regelmatig wordt
gebruikt en iedereen weet wat het
betekent. Maar wie kent de oorsprong
nog van die woorden?

kun je daar niets meer in veranderen. Het
ontwerpproces is daarom heel belangrijk
en kost minstens zoveel tijd als het werkelijke weven. Het weven van dubbel of

Ik gebruik ze dagelijks in mijn beroep; ik
leid een weverij voor mensen met een
verstandelijke beperking. En ook thuis op
mijn zolderkamer, want daar heb ik twee
weefgetouwen staan waarop ik onder
andere beeldende weefsels maak.
Die bestaan meestal uit twee of drie lagen
en ik verwerk er beeldelementen in. Zoals
bij een schilder zijn verf, zijn bij mij de
draden het medium waarmee ik werk. Ook
maak ik 3D-objecten van textiel in combinatie met andere materialen.

Een goed gevuld programma
 Jazz met een knipoog, vrijdag van 17 		
tot 21.00 uur
 Lifestyle-markt, vrijdag en zaterdag van
13 tot 21.00 uur, zondag tot 17.00 uur
 Kinderkleedjesmarkt,
vrijdag en zaterdag van 13 tot 18.00 uur
 Demonstratie van de Drakenboten 		
(River Dragons) op zaterdag
 Drakenbootrace op zondag
Een beetje geschiedenis
Het drakenbootvaren is omringd door
legendes en tradities. Het is een oude
Chinese traditie die teruggaat tot meer
dan 2000 jaar geleden. In de Zuid-Chinese
valleien werden drakenbootraces gehouden als vruchtbaarheidsritueel voor de
goden om de gewassen elk jaar weer te
laten groeien.

H

Draden
zijn
mijn
medium

Tentoonstellingen
Regelmatig stel ik mijn werk tentoon. In
het verleden heb ik in het Kunstenaarscentrum Nieuwegein (KCN) geëxposeerd
met de groep Weefgein. Vorig jaar en drie
jaar terug deed ik mee met de Kunstgein atelierroute. Dit najaar staat er een
tentoonstelling in Bennekom op het
programma.
Schuitjes met verschillende kleuren
Nog even terug naar ‘schering en inslag’. Bij weven op een getouw liggen de
scheringdraden vast. Dat vraagt om een
goede voorbereiding, want naderhand

Object van zijdevezels en tyvek (detail)

driedubbel weefsel is heel intensief. Soms
gebruik ik wel vier of vijf schuitjes met
verschillende kleuren draden. De kleurvolgorde in de inslag bereid ik wel voor,
maar pas ik zo nodig aan.
Na zo’n intensief werk is het heerlijk om
gewoon lekker een sjaal te weven.
Vrijer werk
Mijn 3D-werk, vaak een combinatie van
Tyvek met textiel, geeft me meer vrijheid
en het ontstaat groeiend onder mijn handen. Ik maak nu een serie objecten waarin
handgeverfde zijdevezels in allerlei kleurschakeringen verwerkt zijn.
Door Tineke van Grol, www.klank-beeld.nl

Advertentie(s)

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:

HET VOORDELIGE
ADRES VOOR:
DE MOOISTE WHISKIES,
DE LEKKERSTE WIJNEN
EN DE MEEST
VERFIJNDE LIKEUREN!
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Janine Lubberding
stopt na 6 jaar

Wijkplatform

Wie wordt
de nieuwe
voorzitter

Bezoek de
Wijkplatformvergaderingen

B

este medewijkbewoners, mijn tijd
als voorzitter van het Wijkplatform
zit er bijna op. Na ruim zes jaar
deze vrijwilligersfunctie met plezier te
hebben vervuld, ga ik er in de zomervakantie mee stoppen. Andere zaken vragen steeds meer mijn aandacht, tijd en
energie, waardoor ik minder toekom aan
de invulling die ik graag aan het voorzitterschap wil geven.

Het Wijkplatform biedt een goede mogelijkheid om invloed uit te oefenen op onze
woon- en leefomgeving. In hoeverre we
die invloed benutten hangt af van onze
eigen inzet. De inzet van de voorzitter, het
bestuur, de leden en de wijkbewoners. Ik
heb als voorzitter veel waarde gehecht
aan de inzet van - en samenwerking met de gemeente en de politiek. Deze partijen
vervullen hun eigen rol als het gaat over
de woon- en leefomgeving, maar we moeten de bal wel goed heen en weer kunnen
spelen om het resultaat in de wijk zo succesvol mogelijk te maken. Succes betekent
voor mij dat we ons betrokken voelen bij
onze omgeving en er zo plezierig mogelijk
leven.
Dankbaar ben ik voor de vaste groep mensen die zich de afgelopen jaren ingezet
heeft voor het Wijkplatform. Vanuit die
basis kon er van alles gerealiseerd worden

Janine Lubberding: Een nieuwe voorzitter kan zijn of haar eigen kleur geven aan het Wijkplatform

Het is een
vrijwilligersfunctie
die vraagt om
passie!

betrokken bent bij wat er in uw omgeving
allemaal speelt, bent u al een heel eind
volgens mij. Verder moet u natuurlijk tijd
hebben (hoeveel tijd u eraan besteedt, is
afhankelijk van uw persoonlijke invulling)
en is het nuttig om goed te kunnen communiceren. Een nieuwe voorzitter kan zijn
of haar eigen kleur geven aan het Wijkplatform. Het is een vrijwilligersfunctie
die vraagt om passie!

en het is fijn te constateren dat het Wijkplatform in de wijk steeds herkenbaarder
wordt. Ook heb ik ervaren dat we allen
aardig druk zijn en dat op een bijdrage die
‘n beroep doet op onze tijd niet zomaar
gerekend kan worden.

Van harte hoop ik dat er iemand in ‘onze
wijken’ Zuilenstein, Huis de Geer of Blokhoeve opstaat om mij op te volgen! Mocht
u dat zijn, laat dan weten dat u interesse
hebt aan bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl.

Dinsdagen in 2016
Wij vergaderen op 5 juli,
6 september, 18 oktober en 13 december.

Dit was mijn laatste bijdrage aan de Wijkkrant als voorzitter.
Ik wens iedereen het beste en een mooie
zomer!

Noteer deze data nu in uw agenda.
De agenda voor de vergadering is te vinden op de website
wijzijnelkaarsburen.nl.

Nu is het Wijkplatform dus op zoek naar
een nieuwe voorzitter. Wie zou dat kunnen zijn? Als u iemand bent die het leuk
vindt om met mensen om te gaan en

Janine Lubberding, nog eventjes voorzitter

H

Ook voor u staat koffie of thee klaar

et 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.

Door het bestuur

Van de Wijkagent
Bedreigd met
speelgoedwapen

reageren agenten op straat vaak alsof het
om een dreiging met echte vuurwapens
gaat. In het uiterste geval kunnen zij in
zo’n situatie besluiten te schieten.

olitiemensen zijn in Nederland de
afgelopen twee jaar steeds vaker geconfronteerd met jongeren die in de
openbare ruimte speelgoedwapens dragen die sprekend lijken op echte wapens.
Ging het in 2014 nog om 125 incidenten,
in 2015 waren dit er al 140!

Wat kunt u zelf doen?
Als in de openbare ruimte wordt gedreigd
met een speelgoedwapen dat op een echt
vuurwapen lijkt of als het anderen schrik
aan kan jagen, is het verboden. De politie
heeft dan voldoende reden om in te grijpen en het in beslag te nemen.
Alleen als het voor iedereen overduidelijk
is dat het om spelende kinderen gaat, is
dit soort speelgoed op straat niet verboden.

P

Niet van echt te onderscheiden
Speelgoedwapens die zo op echte vuurwapens lijken dat ze bedreigend overkomen,
zijn op straat en bijvoorbeeld in de horeca
en winkelcentra verboden. De politie is
een campagne gestart om ouders en
kinderen te wijzen op de gevaren van dit
soort speelgoedwapens in de openbare
ruimte.
Omdat de speelgoedwapens zo echt lijken,

Let er dus goed op dat uw kinderen niet
op straat rondlopen met speelgoedwapens die op echte vuurwapens lijken. Laat
ze liefst alleen binnenshuis of op een
afgesloten locatie met dit soort speelgoed
spelen.

Nog een reden om niet buiten te spelen met dit speelgoed: Vogels zien de plastic kogeltjes aan voor voer.

Wat mag u wel kopen?
De politie adviseert u goed op te letten
of u een speelgoedwapen koopt dat is
toegestaan. In winkels, op de markt of op
de kermis mag u alleen goedgekeurde
speelgoedwapens kopen of winnen.
U herkent dit speelgoed aan het CEkeurmerk, als dat niet op het speelgoed of
de verpakking staat, mag de politie het in

beslag nemen.
De toename van het aantal incidenten
met speelgoedwapens heeft te maken
met veranderde regels. Als gevolg daarvan
mag u sinds 2014 een speelgoedwapen
kopen of winnen dat een CE-keurmerk
heeft en is bedoeld voor kinderen jonger
dan 14 jaar.
Door Gert van Jaarsveld, Wijkagent Nieuwegein

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!

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.:

