EEN F

IETS

VOOR

EEN V

LUCH
T

ELING

? >pag

De Wijkkrant is een uitgave van Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve | Nummer 3, Jaargang 2, September 2015

Van de Voorzitter
Weer aan de slag

H

et jaar begint voor mij eigenlijk

twéé keer per jaar opnieuw. Eén
keer na de kerstvakantie (waarna
er met de jaarwisseling officieel een
nieuw jaar start) en één keer na de
zomervakantie (waarna er na de lange
pauze gevoelsmatig een nieuw jaar van
start gaat). Misschien herkent u het wel.

Veilig fietspad tussen Blokhoeve en Zuilenstein

Voor de kerst is ie klaar
Bananen bij de
H
tramhalte
Waar eens een grasstrook lag wordt nu hard gewerkt aan een veilige fietsroute.

et heeft even geduurd maar dan

Het school- en studiejaar vangt aan, het
(vrijwilligers)werk begint wederom, het
sporten bij de verenigingen barst weer
los, de politiek maakt een nieuwe start
na het reces, enz. Zelfs mijn agenda begint nu, aangezien ik nooit afstand van
de schoolagenda heb gedaan.
Lekker hoor, zo’n frisse start. De accu
weer opgeladen en vol goede moed. Ook
bij het bestuur van het Wijkplatform. De
eerste vergaderingen direct tijd tekort,
al meteen een boel te bespreken en op te
pakken. We hopen samen met u goede
oplossingen te vinden, initiatieven vorm
te geven, activiteiten te stimuleren en er
simpelweg voor elkaar te zijn.
En als je het nog vaker nodig hebt, zo’n
frisse start, geen probleem. Dan zeg je
gewoon tegen jezelf: “Morgen is er weer
een nieuwe dag!”

Janine Lubberding,
voorzitter Wijkplatform

heb je ook wat: een veilige directe
fietsverbinding van Blokhoeve
naar Zuilenstein. Tien jaar lang fietsten
kinderen uit de Blokhoeve, met en zonder ouders, naar school in Zuilenstein.

In het begin over een bouwweg met ongelijke betonplaten en langs een smalle,
slecht bestrate weg over een parkeerterrein. Al snel vroegen de bewoners samen
met het Wijkplatform om een veilige
fietsroute. Die was er volgens de gemeente, zij doelde op het fietspad vanuit de
Blokhoeve langs de Taludweg en de A.C.
Verhoefweg naar de Symfonielaan.

hun kinderen weer veilig aangekomen
waren. Keer op keer, tot vervelens toe,
vroeg het Wijkplatform aandacht voor
deze ongewenste situatie.

Keer op keer,
tot vervelens toe

Tot de nieuwe wijkmanager, Melanie Gitz
(zie Wijkkrant 2 van vorig jaar), zich hard
maakte voor de zaak en de noodzaak
ervan inzag. Er kwam een werkgroep die
overlegde met de gemeente.
De wensen waren om fiets- en autoverkeer te scheiden en een goede, veilige
aansluiting met het bestaande fietspad
voor het NBC te realiseren. Dat was december 2014.

Die route gebruikte bijna niemand want
het was nogal een omweg: je moet dan
eerst om de wijk heenrijden. Men fietste
of liep via het drukke parkeerterrein tussen Green Village en NBC de kortste route. En nu is er resultaat! Eén van de voorstelIn februari 2009 droeg het Wijkplatform
len werd overgenomen en uitgewerkt:
drie alternatieven aan bij de gemeente,
een vrijliggend fietspad langs Green
helaas zonder resultaat.
Village en langs de zijkant van NBC. We
rekenen erop dat het fietspad najaar 2015
Meer en meer ouders maakten zich
gereed is. De aanhouder wint!
steeds opnieuw zorgen en waren blij als
Door Victor Goulmy

V

lak achter de tramhalte Zuilenstein heeft de eenentwintigjarige
Robin van Gorp, net afgestudeerd
aan MBO Groenhorst in Barneveld, een
eigen bananenplantage aangelegd. Zijn
grote hobby is het kweken van exotische
planten.

De gemeente Nieuwegein stond hem
al enige jaren geleden een strook groen
tegenover zijn ouderlijk huis in eigen
beheer af. In deze overtuin kan Robin naar
hartenlust experimenteren. Behalve een
aantal bananenbomen groeien er aardperen, boomspinazie, aardbeien, kaardebollen, teunisbloemen, cichoreiplanten,
kaasjeskruid en kardoen (grote distelsoort
die afkomstig is uit Zuid Europa).
Naast een enorme vlinderstruik is een
haag van vlier- en rode bessen in ontwikkeling, terwijl ook bamboe niet ontbreekt.
Zo op het eerste oog lijkt de strook langs
de straat wat wild en ruig, maar niets is...
Artikel vervolgt op pagina 3 

Specialisten voor
kleine ongelukjes
Vrolijke rakkers doen wel eens wat doms. En dat kan pijn
doen. Maar dieren kunnen niet laten zien als ze ergens last
van hebben. En bij dieren zijn ook kleine zaken belangrijk.
Ongelukje? Wacht niet en bel ons even.
Wij staan altijd klaar voor u en uw dier.

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

Kennismaken met Een Wijkfunctionaris

Zoekplaatjes
C
ls postbezorger word ik regel-

A

matig als wegwijzer aangezien.
Een enkeling denkt dat het complete stratenplan van Nieuwegein in
mijn hoofd zit, maar helaas. Dat ik voor
een huiszoeking in mijn eigen wijk als
ultieme reddingsboei wordt gezien, is
evenwel volkomen logisch.

Zoals voor half Nieuwegein geldt, zijn
veel adressen in mijn wijk zoekplaatjes
in het kwadraat. Na ruim twee jaar kan
ik ze inmiddels blind aanwijzen, maar
vraag mij bijvoorbeeld niet wat de logica
achter het ontwerp van de Ravelstraat is.
In bredere zin is menig Nieuwegeinse wijk
een puzzeltocht waardig. Verkeersborden,
navigatiehulp en plattegronden ten spijt,
kun je hier als nieuwkomer ouderwets van
de kaart raken.

Gesprek met de brugwachters van de Blauwebrug

Sommigen hebben geen
idee wat de regels zijn

D

De brugwachter kan waarschuwen via de megafoon

e gemeente Nieuwegein is eigenaar
van acht beweegbare bruggen,
waarvan er vijf op afstand worden bediend vanaf het Prinses Beatrix
sluizencomplex. In het gebied waar onze
Wijkkrant verspreid wordt, liggen twee
van die bruggen: de Blauwebrug en de
Rijnhuizerbrug.

Op een regenachtige dinsdagochtend
meld ik me bij het sluizencomplex voor
een interview met een brugwachter. Theo
de Lange, communicatieadviseur van
Rijkswaterstaat neemt me mee en stelt
me voor aan Paula van Rijn en Arnwald
van Aalderen, beiden brug- en
sluiswachter.

Ouderwets van de kaart is ook een
vriendin van mij. Ze doet aan ‘postcrossing’. Aangesloten deelnemers sturen
elkaar vanuit alle uithoeken van de wereld
persoonlijke kaartjes, veelal handgeschreven en inspelend op de wensen van de
geadresseerde.
Gezien de dalende postvolumes zou ik
wensen dat iedereen aan postcrossing
gaat doen. Niet alleen blijf ik voor altijd
verzekerd van werk, we leren elkaar beter
kennen en kweken grensoverschrijdend
wederzijds begrip. Dat er regelmatig puzzeladresjes zullen opduiken staat buiten
kijf. Wie die zoekplaatjes mag oplossen
laat zich raden. Dat is natuurlijk naar de
bekende weg vragen.
Door Hylco Tamminga

Ze werken in een ruimte met uitzicht over
het sluizencomplex. Op een rij bureaus
staan veel beeldschermen naast en boven
elkaar. Elk beeldscherm is voor een brug
en biedt vier verschillende filmbeelden:
de brug, het water en de toegangswegen.
Stap voor stap is een jaar of drie geleden
de bediening op afstand ingevoerd.
Regels en gevaren
Een Klein Vaarbewijs is verplicht voor
motorboten korter dan vijftien meter die
sneller kunnen varen dan twintig kilometer per uur. Kleinere bootjes hebben geen
vaarbewijs nodig en sommige schippers
van zulke bootjes hebben geen idee wat
de regels op het water zijn en welke gevaren (wind, stroming) je kunt tegenkomen.
Doorvaart is gratis. Het recreatieseizoen
loopt van 1 april tot 31 oktober. De bruggen gaan dan op werkdagen niet open
tijdens de spitsuren (7.00 – 9.00 uur en
16.30 – 18.00 uur) voor de recreatieve
vaart. Tussen 21.00 en 6.00 uur is er geen
doorvaart.

Colofon en verantwoording
De 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 in
december 2015. Aanleveren kopij vóór 1
november 2015.

Adverteren
Voor informatie neem contact op met de
redactie.
Contact: redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
Postadres: Wijkkrant Wijzijnelkaarsburen,
Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein.
Redactie en verdere makers: Onno van
Geuns, Peer van Halderen, Joke Kanis
Fotografie (met ©PS): Peter Stennekes
Vormgeving: De Uitbeelder, Onno van
Geuns. Drukwerk: BenF, Driebergen

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.

“De mensen zijn altijd vrolijk want ze zijn
Het maakt niet uit of er één of meer
op vakantie”.
boten liggen, zodra het kan gaat de brug
open. Op het beeldscherm is een bootje
’s Winters is het minder druk, dan werkt
zichtbaar dat voor de brug ligt te wachten. Zodra de verkeerssituatie het toelaat, ze bijvoorbeeld maar één dienst per week,
nu in de zomer vijf of zes diensten. Het
gaan de stoplichten op rood en rinkelen
de bellen. Dan dalen de slagbomen om de werk wordt in dagdienst met twee aanweg af te sluiten. Als er iemand door rood vullende ploegen uitgevoerd. De werktijden zijn van 6.00 tot 14.00 uur of van
rijdt en ‘gevangen’ zit tussen de slagbo14.00 tot 21.00 uur, de dagdienst is van
men, start de hele procedure opnieuw
9.00 tot 16.30 uur. Paula’s lievelingsbrug
omdat de brug niet open mag.
is de Geinbrug want die levert de minste
stress op. De Doorslagbrug is het moeilijkst te bedienen omdat de slagbomen
gelijktijdig sluiten en over twee weghelften reiken.

De mensen zijn
altijd vrolijk
want ze zijn op
vakantie

Het leukst aan haar beroep vindt Paula
het contact met de mensen. “Je maakt
een praatje met elkaar op de sluis, soms
komen mensen jaar na jaar terug en dan
herkennen ze je. Je probeert ze goed te
bedienen van de ene naar de andere brug
en je krijgt dankbare reacties.”
Minder leuk vindt Paula het dat automobilisten de slagbomen van sommige
bruggen eraf rijden, dat is bijvoorbeeld
op de Wiersebrug en de Blauwebrug een
paar keer gebeurd.

Als de bomen gesloten zijn en er is geen
verkeer meer op de brug, dan gaat hij
open. Het sein gaat op groen voor de
boten aan weerszijden (natuurlijk niet
tegelijkertijd). Als de laatste boot onder
de brug door is, zakt hij weer, daarna
rinkelen de bellen en gaan de slagbomen
omhoog, het verkeer kan weer doorrijden.
De brugwachters kennen natuurlijk de
Lekker van de brug springen
gemiddelde doorvaartijd en weten wanEen ander probleem is dat kinderen
neer de bootjes bij een volgende brug
‘s zomers van de Rijnhuizerbrug springen
aankomen.
en daar zwemmen. Het is verboden en
gevaarlijk vanwege het slechte zicht dat
Praatje maken, leuk werk
Ik vraag Paula waarom ze brugwachter is bootjes hebben op zwemmers. De brugwachter kan waarschuwen via de megageworden: “Ik houd van water en vroeger
foon en tegenwoordig kan hij een BOA
hadden we zelf ook een bootje”. Paula’s
(Buitengewoon Opsporingsambtenaar)
man was brug- en sluiswachter en zo
bellen, die mag bekeuren. Het helpt maar
raakte ze ermee bekend, ze besloot ook
even want de meeste kinderen springen
de opleiding te volgen, want “alles is te
er gewoon weer vanaf als de BOA de hoek
leren” zegt ze.
om is.
Ze werkt nu afwisselend als brug- en
sluiswachter en ze vindt het leuk werk.
Interview en foto door Joke Kanis

Voorbereidingen
zomerfeest
2016
et Wijkplatform wil in 2016 een

H

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

Op een zonovergoten grasveld met spelende kinderen, ouders 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...
De organisatie voor dit zomerfeest gaat
in september van start. Onze oproep in
de vorige krant leverde één reactie op
(waar we heel blij mee zijn want dat is
een goed begin). We hopen natuurlijk dat
meer wijkbewoners zich bij ons melden
met suggesties of om mee te helpen bij
de voorbereidingen. Dus hierbij nogmaals
de vraag: helpt u mee met ideeën, bijvoorbeeld over een geschikte locatie en hoe
het programma eruit zou kunnen zien?
Stuur uw reactie naar de redactie en wie
weet zitten we daar echt volgend jaar
zomer op dat zonnige grasveld!
door de redactie
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Facebookgroep voor ADD’ers
uit Nieuwegein en omstreken

oor mensen uit Nieuwegein e.o.
die ADD of ADHD hebben of HSP’er
zijn is er nu een speciale facebookgroep. Het is een plek waar ervaringen,
tips en adviezen worden uitgewisseld.

Ook partners en familieleden kunnen
op deze pagina terecht om te overleggen. Omdat alle bezoekers in de buurt

wonen is het eenvoudig om elkaar buiten
internet om te ontmoeten. Dit gebeurt
met regelmaat.
Mevrouw Claudette Geers-Poppen nodigt
u van harte uit om deze (Facebook)groep
te bezoeken.
facebook.com/groups/ADDHoutenENomgeving/
Of mail naar: ervaringmetadd@hotmail.com

Waar komt die Wijknaam vandaan

©PS
Robin van Gorp: Zo op het eerste gezicht lijkt de strook langs de straat wat wild en ruig.
 Vervolg: Bananen bij de tramhalte
met allerlei welriekende muntsoorten

...minder waar. Er staan in de ruigte diverse
grassoorten en een paar appelrassen op
stam. Zelfs spelt groeit daar in een flinke
hoeveelheid. Voordat Robin straks de zeis
gaat pakken om orde te scheppen in deze
schijnbare chaos, oogst hij eerst de speltaren. Van de opbrengst van het vorige jaar
bakte hij een heerlijke pizza, vertelt hij
trots. Een overijverige gemeentelijke grasmaaier nam kort geleden per ongeluk een
stuk met vooral spelt mee. De pizza zal dit
jaar kleiner uitvallen.

Is de overtuin van Robin al een weldaad
voor het oog, in de achtertuin, omheind en
beschut door een hoge houten schutting,
valt niet minder te beleven. Ook hier zijn
bananenbomen te vinden, hun bladeren
zijn anders dan die in de overtuin. Het is
een andere soort, vertelt Robin. Tegen de
winter worden van beide soorten de stammen flink ingekort.

Alleen in extreme
gevallen helpt
Robin een handje
mee
Elk voorjaar lopen de planten weer uit en
kunnen tot wel vijf meter hoog groeien.
Een avocado, gekweekt uit een pit in een
bloempot op de vensterbank, staat fier
met haar bladeren aan de nog alsmaar
groeiende stengel te pronken naast de, zo
laat ik me vertellen, zeer bijzondere Jura
den. Een yuca en een aloë vera staan wat
verderop aan de zijkant in de nabijheid
van een palmboom. De bodem is bedekt

Grafisch vormgever en illustrator

waartussen boomspinazie en boompepers
hun eigen plekje hebben gekregen naast
diverse appelsoorten en nectarines.

Robin is zeer geïnteresseerd in permacultuur. Kort verklaard is permacultuur een
wetenschap voor het ontwerpen van de
menselijke leefomgeving op een manier
die ecologisch duurzaam en economisch
stabiel is. Uit mijn vraag of hij niet vaak
moet sproeien bij dit droge weer wordt
het me duidelijk dat zijn hele aanpak is
gebaseerd op de drie elementaire ecologische factoren, namelijk zon, water en wind.

W

aar nu de rustige wijk Huis de
Geer ligt, was vroeger een buitenplaats, gebouwd op een min
of meer driehoekig stuk land (geer) langs
de Utrechtsestraatweg. Het Huis de Geer
werd gebouwd in 1648 en heeft in de lokale geschiedenis maar een beperkte rol
gespeeld. Behalve op 6 oktober 1811, toen
kwam er hoog bezoek.

De natuur zelf moet haar werk doen en
doet dat ook. Het bedekt houden van de
bodem met blad en dergelijke beschermt
de plantenwortels die dieper de grond in
kunnen gaan. Alleen in extreme gevallen
helpt Robin een handje mee. Hij droomt
ervan ooit een permacultuurtuin te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld in onze wijk,
Modderpoel zorgt voor tussenstop
die niet alleen lekkere en eetbare producNapoleon Bonaparte was met keizerin
ten oplevert, maar die ook mooi en nuttig
Marie-Louise onderweg naar Utrecht, met
is en voor iedereen toegankelijk.
een groot gevolg van 18.000 hoogwaardigheidsbekleders en officieren die deels
Robin’s eerste passie uit zijn kinderjaren
al vooruit gereisd waren om voorbereiwaren dieren. Vandaar misschien ook wel
dingen te treffen.
de door hem gekozen studie. Wat begon
met een aquarium, konijnen, hamsters,
Omdat Huis de Geer op de route naar
diverse hagedissoorten en nog enkele
Utrecht ligt en de kwartiermaker een
andere dieren, mondde uit in het bezit
hoofdkwartier nodig had, gebood hij de
van een zogenaamde lori van de blauwe
Jonkheer zijn huis af te staan en het te
bergen. Vaak kon men Robin in de wijk
tegenkomen met deze bijzondere en grap- verlaten voordat de keizer arriveerde. Die
is onderweg vanuit Antwerpen en rijdt via
pige vogel op zijn hand.
Willemstad-Hellevoetsluis-Dordrecht-Gorinchem naar Vianen, waar de keizerlijke
Hij is nu een andere weg ingeslagen en
karavaan door het Pinnemakersveer wordt
we wensen hem veel succes en bovenal
overgezet naar Vreeswijk. Door herfstweer
een vreugdevolle toekomst toe.
en zware regens is de de weg VreeswijkDoor Cora de Bruijne

Voet- en/of
bewegingsklachten

Ga naar de
Podotherapeut!
Diagnose - Behandeling - Advies

deuitbeelder.nl

Hoog bezoek in
Huis de Geer

Nieuwegein
Zwanenburgstraat 1E
3431 EL Nieuwegein
Tel. 030 605 28 34

www.podoxpert.nl

Utrecht veranderd in een modderpoel,
zodat de keizer noodgedwongen een tussenstop maakt in Huis de Geer.

Klinkerbestrating
Hij verheft na zijn bezoek op 16 december
1811 de weg Utrecht-Vianen-Gorinchem
tot Keizerlijke Weg der Eerste Klasse, wat
inhield dat de Staat der Nederlanden
verplicht was die wegen zo snel mogelijk
van een klinkerbestrating te voorzien en in
goede staat te houden. De kosten van die
bestrating kwam helaas wel voor rekening
van de inwoners van de dorpen waar de
weg doorheen liep.
Na het overlijden op 4 augustus 1903 van
de laatste bewoner, Barthold Lintelo de
Geer van Jutphaas, stond Huis de Geer
een paar jaar leeg en werd het in 1905
afgebroken. De bijbehorende landerijen
werden verkaveld en verkocht. In 1920
bouwde de Woningbouwvereniging St.
Joseph op het oude terrein arbeiderswoningen.
Door Joke Kanis

Wilt u meer weten over uw straatnaam?
Laat het ons weten en wij
zoeken het voor u uit.

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 t/m 31-12-2015.

5,-
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Ervaring van een
ZAPper
aarmate ik ouder word, lijk ik me

N

steeds meer te ergeren aan zwerfafval op straat en in de natuur. Ik
merk dat ik me boos maak wanneer ik
zie dat mensen achteloos een sigarettenpeuk op straat gooien of een leeg
limonadeblikje in de berm mikken.

Veel mensen klagen over het afval in onze
wijken. En tot voor kort behoorde ik ook
tot de groep klagers... Maar ja, met alleen
klagen wordt het niet schoner dus ik wilde
er wat aan doen, helemaal omdat mijn
vader tot vlak voor zijn overlijden mij het
goede voorbeeld heeft gegeven. Jarenlang
maakte hij wekelijks, gewapend met knijper en vuilniszak, een ronde door de straat.
De oude knijper had mijn moeder nog in
de berging staan en ik vroeg of zij hem
nog gebruikte. “Jazeker”, was haar reactie,
“die gebruik ik in huis om dingen op te rapen die op de grond zijn gevallen, handig
hoor zo’n ding”.

Met het afval
gooi ik mijn
ergernis weg
Ik vond het dus hoog tijd om mij als ZAPper (ZwerfAfval Pakker) aan te melden bij
de gemeente en sinds het begin van de
vorige zomer loop ik een tweewekelijkse
ronde om het Fort. De eerste ronde gaf
een ‘geweldig’ resultaat en zorgde tegelijkertijd voor veel verbazing over wat ik
allemaal in de berm vond.

Raad je Straatje
Belevenissen van een
Achterhoekse student
Eind januari verhuisde ik tijdelijk naar het huis van mijn oom en tante in de wijk Zui-

lenstein vanwege mijn stage in Amsterdam. Ik woon namelijk in Aalten in de Achterhoek en die afstand is niet te doen elke dag.

I

k was al een tijdje op zoek geweest naar een kamer. Amsterdam is niet goedkoop
en daarom besloot ik in Utrecht te gaan zoeken. Die stad zat potvol studenten zoals
ik, die allemaal om de laatste vierkante meters vechten.

Mijn moeder kwam met het idee om dan maar bij tante Joke en oom Wim aan te kloppen. Ze wonen dichtbij de tramhalte Zuilenstein en vandaar is het maar een kwartiertje
naar Utrecht CS. Het duurde niet lang voor ze instemden en ik mijn koffers pakte en
voor zes maanden naar Nieuwegein verhuisde!

Mijn hele leven werd even op zijn kop gezet. Opeens zat ik in een stad die ik niet kende,
tussen mensen die ik niet kende en ging ik fulltime werken bij een bedrijf dat ik ook
niet goed kende. Zuilenstein is een prettige buurt om in te wonen. Af en toe een groepje
schreeuwende jongeren in de speeltuin of een auto die spontaan in de fik vloog. Ja, dat
las je goed!
Mij werd vanaf het begin verteld om de deuren altijd goed op slot te doen en de ramen
dicht als ik wegga. In het begin nam ik dit een beetje laks op want hé, ik kom uit de
Achterhoek waar iedereen zijn deur altijd open heeft voor iedereen. Ik heb nog nooit te
maken gehad met inbraken of criminaliteit, behalve dan die ene moord vijf jaar geleden
waar iedereen het nu nog over heeft alsof het gisteren is gebeurd. Dus ik stond even
met mijn mond vol tanden toen ik ‘s ochtends vroeg de deur uit liep en een geblakerd
stuk ijzer op een parkeerplaats in de straat zag staan.

Eind juli sloot ik mijn stage af en daarmee vertrok ik weer tijdelijk naar Aalten (maar
niet getreurd, ik woon vanaf eind augustus in Utrecht!). Ik was nog net op tijd om de
jaarlijkse straatbarbeque mee te maken en dan komt de gezellige buurtspirit toch wel
naar boven. Allemaal gezellige mensen en een hele leuke avond die stiekem wel wat
vaker per jaar mag plaatsvinden.

Door Kenneth Vos

Puzzel van Lidia Cuijpers
Wie
zijn dit?
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.

Mevrouw Klein

En de winnaar is...
In de Wijkkrant van juni plaatsten wij
een foto in de rubriek ‘Raad je straatje’.
Van de inzendingen is Mevrouw ter
Schure de gelukkige winnaar, zij stuurde
ons de volgende oplossing:
Onlangs zat ik op een zwoele zomeravond
met een koel, wit wijntje in de tuin de
Wijkkrant te lezen. Toen mijn oog op de
foto van een beeldje aan een gevel viel,
bleef hij daar (figuurlijk) hangen. Komt
bekend voor, dat wel, maar ja... Tijdens de
wekelijkse zondagswandeling gezien! De
volgende dag een extra rondje gemaakt
en ja hoor: Prof. Aalbersestraat nr. 4.
Helaas ben ik te bescheiden geweest
om de bewoners te vragen naar verdere
informatie over dit al wat oudere stenen
echtpaar. Als je je ogen de kost geeft, zie je
heel veel moois in de wijk.
Met vriendelijke groet, Mevrouw R. ter
Schure.
Leuk dat u mee heeft gedaan en gefeliciteerd met uw prijs, mevrouw Ter Schure.
U heeft ondertussen van de redactie een
cadeaubon ontvangen.

Lege blikjes, lege pakjes koffiemelk, heel
veel plastic broodzakken, lege yoghurtbekers, heel veel plastic frisdrankflesjes,
verfrommelde sigarettenpakjes, verpakkingen van snoep en koek, afval van de
McDonalds maar ook vreemde stukken
hard plastic die ik niet kan thuisbrengen.

Het opgeruimde gevoel aan het einde van
mijn ZAP-wandelingen beperkt zich niet
alleen tot een schone berm, want met het
verzamelde afval dat in mijn kliko verdwijnt, gooi ik gelijk mijn ergernis weg en
dàt ruimt pas echt lekker op!

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.

‘s Avonds tijdens het eten werd mij verteld dat op de bewakingscamera van de buren
mannen met bivakmutsen waren gezien. In hoeverre dit waar is, kan ik niet zeggen. Ik
kan alleen wel zeggen dat ik enorm geschrokken ben. Gelukkig was dit het enige voorval in die zes maanden.

Ik heb enorm genoten in Zuilenstein en het meest bijzondere is toch wel het feit dat
Nieuwegein aanvoelt als een echt dorp (als je even de tram en bussen negeert), maar
toch zo dichtbij Utrecht en lekker makkelijk bereikbaar.

Snoeproute
Gezien het soort afval lijkt ook het Fort
te horen tot de zogenaamde snoeproute
van scholieren. Nu ik wat beter de berm
bestudeer, valt het mij op dat deze ook
wordt gebruikt als openbaar toilet met al
het bijbehorende afval, niet echt fris om
op te ruimen...

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

Iets niet in orde
in de wijk
BACKHUIJS
BOTH
BRABER
DE GEER VAN OUDEGEIN
DE VOS
ERZEIJ
FIBBE
FLIK
Vult u hier de letters in:

HAMERS
HERMSEN
HOOFT GRAAFLAND
LAAN
MOLLERUS
PELIKAAN
ROIJEN
SCHALIJ

SCHNEIDERS
SMITS
TAETS VAN AMERONGEN
VAN DER MUELEN
VAN DEN BERG VAN SAPAROEA
VAN DORSSEN
VAN HEEMSTRA
VERPLOEGH CHASSE

Onder de goede inzenders verloten we nu een cadeaubon.
Wij kregen het verzoek van trouwe puzzelaars om er een wedstrijdje van te maken.
Waarom niet, dachten wij: Stuur uw oplossing voor 1 november 2015 naar de redactie.
(adres zie colofon op pagina 3). Over de uitslag van de loterij wordt niet gecorrespondeerd. De winnaar wordt vermeld in de volgende Wijkkrant.

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 meestal direct op.

Bel de servicelijn
 14 030
Vraag om een meldingsnummer.
U kunt ook digitaal melden:

www.nieuwegein.nl/meldingopenbareruimte

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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Vluchtelingenwerk Nieuwegein
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Verder lezen over Vluchtelingenwerk?
Meer verhalen van Ton of andere vrijwilligers en van vluchtelingen kunt u lezen op
www.vlw-nieuwegein.nl.

Handen uit de mouwen
bij Vluchtelingenwerk

V

Tweede van links Ton Stuart, daarnaast Sella Sellathurai en John Sloot

luchtelingenwerk Nieuwegein
helpt vluchtelingen die in Nederland mogen blijven bij het vinden
van hun weg in de Nederlandse samenleving. Denk daarbij aan administratie
en bankzaken maar ook aan het op orde
brengen van hun huishouden. Hierbij
helpen John Sloot, Ton Stuart en Sella
Sellathurai. Zij vormen de Buitendienst
van Vluchtelingenwerk Nieuwegein.

hoe druk het ook kan zijn in de Buitendienst, Ton, John en Sella houden er met
een geintje op zijn tijd de lol in en vormen
duidelijk een goed geolied team. Dat merk
je op een avond als deze, maar ook als je
met hen op pad gaat.

Wat voor spullen zoeken of kopen jullie
bij de Buitendienst?
Ton: “Het moet goedkoop zijn maar geen
troep.” John vult aan: “We kijken met de
We spreken de drie heren op een doordemensen samen naar nieuwe of gebruikte
weekse avond, ze hebben er dan al een
spullen en adviseren. Als het te duur is of
stevige werkdag opzitten. Ton benadrukt
niet goed, wijzen we hen daarop.” Behalve
dat Vluchtelingenwerk Nieuwegein meer
advies is het vervoer van de spullen een
is dan alleen met een aanhanger rondrijkostenbesparende factor voor de vluchteden en dat er op kantoor ook veel werk
ling, hij kan een beroep doen op de auto
verzet wordt. Ton, John en Sella ondervinmet aanhanger en hoeft dus geen verhuisden aan den lijve dat de oorlog in Syrië de
wagen in te schakelen. De Buitendienst
instroom van vluchtelingen heeft vergroot. heeft een eigen netwerk en wordt vaak
Zij zouden graag nieuwe vrijwilligers bij
benaderd door particulieren die spullen
de Buitendienst verwelkomen. Sella, die
over hebben; er zijn altijd mensen die
verhuizen en spullen achterlaten.

Ik heb wel wat
met integreren

fietsen opknapt (elke nieuwe vluchteling
krijgt bij vestiging in Nieuwegein een
fiets) zou het geweldig vinden wanneer
Nieuwegeiners die een fiets over hebben,
deze schenken aan Vluchtelingenwerk
Nieuwegein.
Wat moeten de nieuwe vrijwilligers
kunnen?
Ton: “Ze moeten handig zijn, tijd hebben
en een auto met trekhaak bezitten. Ze
moeten technisch inzicht hebben op
allerlei vlakken, zoals Sella, die heeft een
natuurlijk gevoel voor techniek en hij pakt
het vlug op.” John: “Nieuwe vrijwilligers
hoeven natuurlijk niet alles te kunnen,
als ze maar bereid zijn de handen uit de
mouwen te steken. Het gaat er vooral
om dat ze de juiste instelling hebben.” En
het is prettig als nieuwe vrijwilligers een
gezonde dosis humor meebrengen. Want

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.

Waarom zijn jullie zelf vrijwilliger geworden?
John: “Ik ging tien jaar geleden met
pensioen en wilde iets doen in plaats van
thuiszitten, ik wilde een bijdrage leveren
aan de gemeenschap.” Vluchtelingenwerk
Nieuwegein lag in het verlengde van
Johns werk want hij was maatschappelijk
werker.

Vluchtelingenwerk
Nieuwegein heeft dringend
behoefte aan meer
vrijwilligers en aan

fietsen.

Wilt u de Buitendienst versterken, of
heeft u in de schuur een fiets staan
die u aan Vluchtelingenwerk wilt
geven, stuur dan een mail aan
vluchtelingenwerk@vitras.nl.

Reizende
mensen
et nieuws wordt gedomineerd

H

door reizende mensen. Net als velen van ons dat in de zomervakantie waren, op reis naar een ander land.
Maar het levensgrote verschil: wij waren
niet op de vlucht.

Het verschil tussen mijn leven en hun
leven is schrijnend groot. Ook het bestaan
in de vluchtelingenkampen is moeilijk te
bevatten. Men moet er iets van maken,
maar de omstandigheden en het toekomstperspectief zijn intens treurig.
Er is geen oplossing te verwachten op
enige termijn voor alle problemen die
deze mensen uit hun land hebben weggejaagd.

Ton vertelt dat hij ontwikkelingswerk in
Afrika heeft gedaan, dit vrijwilligerswerk
sluit daar op aan. “Ik heb wel wat met
integreren, vier jaar geleden toen ik erbij
kwam ben ik door John gekeurd en goed
bevonden,” zegt hij met een kwinkslag.
Sella, zelf ex-vluchteling, kwam er vier jaar
geleden bij en is volgens zijn collega’s een
‘steun en toeverlaat bij praktische zaken,
vooral met kwast en decoupeerzaag’. Ook
is hij vaak beschikbaar, zeggen ze. Sella
werkt vooral als fietsenmaker aan alle fietsen die bij Vluchtelingenwerk Nieuwegein
binnenkomen.

In Nieuwegein speelt de vraag wat onze
stad kan doen als klein onderdeel van dit
immense vraagstuk. Het zou mooi zijn als
we niet alleen een stad zijn waar u en ik
ons thuis voelen, maar waar ook mensen
op de vlucht gastvrijheid ervaren en er
voor hen een plek is.
Want dat gun je toch iedereen...
Door Janine Lubberding, tekening De Uitbeelder

Door Jurgen van Dijk; foto: Esther de Jager

WIE HEEFT ER
EEN FIETS
VOOR EEN
VLUCHTELING?
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

www.vlw-nieuwegein.nl
Ook nieuwe vrijwilligers
kunnen zich hier aanmelden.

Als ik de verhalen lees over en de beelden zie van de (miljoenen) vluchtelingen,
angstige mensen die zo goed als alles
achter hebben gelaten op zoek naar een
plek om op adem te komen en die weer
een sprankje hoop biedt, dan ben ik zo
dankbaar voor mijn veilige bestaan hier in
de wijk in Nieuwegein.

waar
vindt
u ons:

HET VOORDELIGE
ADRES VOOR:
DE MOOISTE WHISKIES,
DE LEKKERSTE WIJNEN
EN DE MEEST
VERFIJNDE LIKEUREN!
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Pluto in de Wijk
Uitgelaten door
m’n
eigen kat
en echt poezenmens, dat ben ik. En

E
Hanging Baskets in lantaarnpalen

Vrolijke boel

O

De bloembakken hangen op kruispunten waar veel mensen langskomen.

veral door de wijk zijn hangende
bloembakken verschenen. Op
kruispunten en vluchtheuvels
hangen nu bloemen aan lantaarnpalen.
De Hanging Baskets, zoals ze genoemd
worden, zijn er niet vanzelf gekomen.

Het initiatief is overgewaaid uit onze
buurwijk Batau.“De hele Batauweg is voorzien van fleurige geraniums. Het maakt
onze toch al groene wijk nog mooier!”, zegt
een wijkbewoner op de facebookpagina
van het Wijknetwerk Batau Noord. En dat
is precies wat wij ook voor ogen hadden.
Geraniums of pecunia
In januari kwam het voorstel om de
bloembakken ook in onze wijk aan te
brengen. Wél of niet doen, dat was de
vraag. Uiteindelijk kozen we voor een
proef met een overzichtelijk aantal baskets, in de hoop dat veel wijkbewoners
er van genieten en dat het een welkom
gevoel in de wijk geeft.
Zoals alles kosten de bloembakken ge-

woon wel geld. Meeliften met de bestelling van Batau maakte het echter voordelig genoeg om eens te proberen.

Wilt u ze
volgend jaar
weer
of juist niet?

Wij zijn benieuwd
Een proef blijft een proef. Wat zal de uitkomst zijn? Gaan we volgend jaar door en
hangen de bloemen weer in de wijk?
Komen er nog meer bloembakken? In een
van de komende Wijkplatformvergaderingen zullen we het mogen beslissen.
Heeft u een mening over de Hanging Baskets, wilt u ze volgend jaar weer of juist
niet? Wij horen graag van u.
Stuur uw reactie aan het Wijkplatform.
bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl

Van het Wijkplatformbestuur

W

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.

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

Ik maakte destijds de keuze om mijn poezen binnen en in de tuin te houden, maar
het nieuwe kitten Sammy wilde ik wel met
de buurt laten kennismaken zodat hij de
weg naar huis terug zou kunnen vinden.
Aan de lijn dus, en hij vond het prachtig, zo
brutaal als de beul ging hij op buurthonden
af die soms wel vijf keer zo groot zijn als
hijzelf.
Hij laat mij uit, geeft zelf de richting aan
die hij wil lopen die dag. Sammy trok echter
zo aan de lijn dat ik al gauw een ander
tuigje voor hem moest kopen omdat hij het
anders benauwd kreeg. Hij is inmiddels een
hele leuke, dwarse puber van 16 maanden
die ruim 5,6 kilo weegt en hij maakt mij
zeer gelukkig. Sammy vertoont nog meer
hondengedrag: hij apporteert als de beste,

Vergaderingen in 2015
Noteer de volgende data in uw agenda:
27 oktober
15 december
Door het bestuur van het Wijkplatform

bijt in alle deurposten, rent naar de
brievenbus als er post is, scheurt dozen
helemaal aan snippers en reageert op
een hondenclicker.
Het geeft volop aanspraak en sommige
mensen zetten zelfs even de auto stil om
te kijken of het wel echt een poes is die
ze zien lopen, Sammy vindt het allemaal
even leuk. Nu de scholen weer begonnen
zijn, kan ik vast wel een tijdstip vinden
waarop het rustig genoeg is om Sammy
lekker buiten te laten rondstruinen.
Door Joke de Groot

Van de Wijkagent
“Idioot, zet die
herrie
zachter!”
andalisme, klussende buren, drugs,

V

onjuist geparkeerde auto’s, stinkende tuinkachels, scooters, pubers
en zelfs hondenpoep; het kan mensen tot
wanhoop drijven. Buurtoverlast is voor
veel mensen een bron van frustratie, ergernis en woede.

Vaak in die volgorde, want “met die man/
vrouw valt niet te praten”. Totdat de bom
barst en de opgekropte woede zich een weg
naar buiten baant: “Idioot, zet die herrie
zachter.” Wijkagent Gert van Jaarsveld weet
er alles van. ”Buurtoverlast is een ruim
begrip. Een hondenliefhebber ergert zich
minder snel aan hondenpoep dan iemand
die niet van honden houdt. Een klussende
buurman is vaak vervelend voor buren met
kleine kinderen. Ouderen lijken zich eerder
te storen aan de jeugd. De tolerantiegrens
is bij iedereen verschillend.”

Wijkplatformvergaderingen

U kunt 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.

tot een paar jaar geleden had ik er
drie rondlopen: Fleurtje, Noppes en
het vier jaar jongere zusje Roosje, allemaal rood. Twee zijn er overleden en ik
wilde er graag een kitten bij.

Praat over ergernissen
Hebt u problemen met uw buren? Probeer
eerst om het samen op te lossen. “Vaak
wordt direct de politie gebeld, maar de
ervaring leert dat een goed gesprek op een
rustig moment vaak volstaat.” Lukt dit niet
dan kunt u terecht bij buurtbemiddeling
Nieuwegein via 030 – 688 70 30. Meestal
zijn de gesprekken van buurtbemiddeling

voldoende om weer op een normale manier met elkaar samen te leven. Komt u
er echt niet uit en loopt het uit de hand?
Neem dan contact op met de politie via
0900 – 88 44.
Jeugdoverlast
De politie krijgt veel meldingen van
jeugdoverlast en de wijkagent investeert
veel in deze ‘hangjongeren’. ”Wij proberen met hen in contact te komen, zodat
we elkaar kennen. Als er dan problemen
komen, kan ik hen makkelijker aanspreken. We hebben speciale aandacht voor
jongeren die dreigen het criminele pad op
te gaan.”
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt)
uw postcode in. Automatisch verschijnen
dan naam en foto.

Door Gert van Jaarsveld, Wijkagent

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.:

