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Ooievaarsnest
in onze wijk

H

et Wijkplatform zou graag in
(één van) onze wijken een ooievaarsnest laten plaatsen. Daarom
heeft het bestuur uitgezocht wat daar
allemaal bij komt kijken. In dit artikel
leest u er meer over en u kunt zich bovendien aanmelden om mee te helpen
als vrijwilliger om dit initiatief te helpen
realiseren.

Oude wagenwielen
Bij een fijne leefomgeving hoort ook
natuur. Als in de lente het groen weer
opkomt, de lammetjes in de wei springen
en de vogels hun nestjes bouwen, kan
ook een ooievaar op zijn nest met jongen bijdragen aan de natuurbeleving in
onze woonwijk. Het is al een beleving op
zich om te zien hoe ooievaars hun nest
bouwen! Dat doen zij op een plateau
op een paal. Vroeger zag je vaak oude
wagenwielen op de paal die dienst deden
als ooievaarsnest. Tegenwoordig zijn er
nestbouwers die met andere materialen
een zeker zo fraai resultaat boeken.
Ooievaar kan niet verticaal landen
De plaats van het nest is afhankelijk van
een aantal factoren, zoals een goede leefomgeving waar de ooievaar kan overleven.
Meer bepalend voor de juiste plaats is een
voldoende vrije aanvliegroute, omdat verticaal landen niet mogelijk is. Er moet dus
voldoende afstand zijn van hoge bomen.
Wij kunnen zelf een plaatsingsomgeving
kiezen, het bepalen van de meest geschikte plek is specialistenwerk en de hulp
van een expert (zoals stichting STORK) is
daarbij nodig. We hebben twee geschikte
gebieden op het oog: park Blokhoeve en
park Kokkeboogaard.
Expertise uit andere wijken
Omdat ooievaars vuil en dergelijke uit het
nest werken, kan het voor buurtbewoners

in de directe nabijheid enige overlast geven. Gelukkig beperkt die zich meestal tot
enige meters rondom het nest en er zijn
geen direct omwonenden bij de locaties
die wij op het oog hebben. Omdat in Batau noord en Galecop ook al ooievaarsnesten staan, kunnen wij gebruik maken van
de expertise die daar is opgedaan.

Van de Secretaris
Ingezonden brief:

Bedankje:
Auto-overlast is
gestopt

Inspraakmogelijkheden
Een gemeentelijke omgevingsvergunning
is nodig. De omwonenden krijgen vooraf
een brief met informatie over de plannen
en kunnen hun eventuele grieven uiten bij
het Wijkplatform. De totale kosten voor
het hele project zijn rond de d 3.000,-. Als "Ik wil de gemeente bedanken voor het
overleg met de bewoners om een eind te
we groen licht krijgen, bewaakt het Wijkmaken aan de overlast van autoverkeer
platform de kosten zorgvuldig om zo laag
in het park in Blokhoeve. Wat was er aan
mogelijk uit te komen.
de hand? Toen de gemeente besloot om
een fietspad aan te leggen langs Green
De periode van plaatsing is bij voorkeur in
Village, werd de straat De Akkerhoeve afde winter omdat de eerste ooievaars al in
gesloten. Vervolgens gingen de auto’s gefebruari kunnen terugkeren. Het plaatsen
woon door het park om bij Green Village
van een nestpaal zouden we zelf kunnen
te komen. Er ontstond zo een gevaarlijke
doen, maar de voorkeur gaat uit naar het
situatie met auto’s, spelende kinderen en
leveren en plaatsen door de leverancier.
hardlopende sporters.
De maximale hoogte voor een nest is acht
In overleg met William Hoogenkamp van
meter, zodat met een normale uitschuifladder het nest geïnspecteerd kan worden. de gemeente is een oplossing gevonden:
De Akkerhoeve werd afgesloten voorbij de
Jaarlijks is namelijk onderhoud nodig om
oprit van het appartementencomplex Het
het nest na gebruik te inspecteren op
Eiland. Tegelijkertijd werden er boommaterialen die er niet thuishoren en oude
stammen langs de weg naar de oprit
nestrestanten te verwijderen. Een vrijwilgelegd en langs het gras naar het water
liger met een ladder kan dit doen.
toe. Op de weg kwam een doorgang voor
Gezocht: vrijwilliger zonder hoogtevrees wandelaars en fietsers, later vervangen
door een houten hek. Met deze oplosOm dit mooie initiatief te realiseren heeft
sing is het probleem sinds april voorbij.
het Wijkplatform uw hulp nodig, we
Zo zie je maar dat in goed overleg met
zoeken namelijk twee of drie vrijwilligers
die dit project met ons tot een goed einde de gemeente er altijd een oplossing is te
willen brengen. Opgeven kan bij Ton Visser vinden. Daarom wil ik nogmaals William
Hoogenkamp en de firma Van Wijk heel
(secretaris) via
hartelijk bedanken.
secretaris@wijzijnelkaarsburen.nl.
Door de redactie
Met vriendelijke groet, Frits Herremans".

Kees Mulder
nieuwe
voorzitter
nverwacht snel hebben we een

O

nieuwe voorzitter gevonden die
Janine Lubberding opvolgt, zijn
naam is Kees Mulder. Het Wijkplatform
heeft kennis met hem gemaakt tijdens
de vergadering van 6 september.

Kees is een man van 57 jaar die zijn sporen
in de gezondheidszorg en het welzijnswerk heeft verdiend. Naast deze professionele kant heeft hij ruime bestuurservaring opgedaan bij een aantal stichtingen
in het welzijnswerk, zoals Welzijnswerk
IJsselstein, Bibliotheek Nieuwegein en
Woningstichting Volksbelang in Wijk bij
Duurstede.
Sinds vorig jaar is Kees bestuurslid bij
Stichting De Baten in Nieuwegein. Kortom:
een prima CV waaruit zijn geschiktheid
blijkt om leiding te geven aan ons Wijkplatform. Zoals hij zelf zegt: “Ik beschouw
het overbruggen van tegenstellingen
en het creëren van draagvlakken als een
inspirerende uitdaging”. Kees gaat op zijn
eigen manier het voorzitterschap vormgeven, dat zal het Wijkplatform de komende
tijd ervaren.
Wij als bestuur zijn unaniem van oordeel
dat hij de geschikte man is voor deze functie en we wensen hem als voorzitter van
het Wijkplatform ZHGB een inspirerende
tijd toe. U kunt Kees bereiken via het emailadres voorzitter@wijzijnelkaarsburen.
nl of bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl.

Ton Visser, secretaris Wijkplatform

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
Waarschuwing
et leven zit vol blije en minder

H

blije verrassingen, en met verwachtingen kun je maar beter
voorzichtig zijn. Gezien het muzikale
talent aan mijn vaders kant werd ik door
mijn ouders als veelbelovend fluitist
gezien, maar rond mijn vijftiende brak
ik mijn klarinet (via moeizaam voortgebrachte nootjes uit blok- en altfluit) nog
net niet in tweeën.

Kom kijken
naar kunst

Z

ondag 2 oktober wordt het weer
lekker druk op de Herenstraat.
Vanuit heel Nieuwegein en omgeving stromen bezoekers toe om nieuwe
kunstwerken te bekijken en – wie weet
– iets moois aan te schaffen. Kunstmarkt
Nieuwegein staat bekend om de gemoedelijke sfeer, de mooie locatie én de hoge
kwaliteit van de kunst.

Internationaal, jawel
Ruim 80 kunstenaars uit Nieuwegein, heel
Nederland en dit jaar zelfs uit België zijn
tussen 11.00 en 17.00 uur present op de
Herenstraat.
Het Kunstenaars Centrum Nieuwegein
(KCN), het kleikunst-atelier van Lea Wijnhoven en schilderschool d' Oude Werf van
Sasja Bork zijn die dag ook open.
Er is voor elk wat wils in alle smaken,
kleuren, materialen en prijzen: schilderijen

en beelden, keramiek, glaskunst, bewerkt
metaal, houtdraaiwerk, fotografie, sieraden en textielkunst.

Ontmoet de kunstenaars
De kunstenaars zijn zelf in de kramen
aanwezig en velen van hen tonen werk in
uitvoering of zijn aan het werk, zodat u
kunt zien hoe hun kunstwerken tot stand
komen.
Kom naar de Kunstmarkt en neem uw kinderen, ouders, vrienden en buren mee. Het
is een feest om met elkaar te ontdekken
wat u saai, spannend, lelijk of mooi vindt
en waarom.
Aanstormend talent
Elk jaar kiest Kunstmarkt Nieuwegein een
thema, dit jaar is dat Kunsteducatie. Onderwijs in kunst is belangrijk om kinderen
en jongeren in contact te brengen met

kunst en cultuur. Daarom werkt Kunstmarkt Nieuwegein samen met scholen in
Nieuwegein. Leerlingen krijgen de kans
om hun kunstwerken aan u te laten zien
en misschien zelfs te verkopen.
Ook voor volwassenen is kunstonderwijs
een mooie manier om zichzelf te verrijken.
Veel kunstenaars verzorgen cursussen en
workshops voor beginnende en gevorderde amateurs. Via onze website kunstmarktnieuwegein.nl brengen we u op de
hoogte van de mogelijkheden.
Door Marjan Vernooy

De Redactie stelt zich voor

Met wat gesputter op de kazoo heb ik
later ongetwijfeld nog iets van de verwachtingen ingelost, maar met familieleden in het Concertgebouworkest was het
natuurlijk kansloos wedijveren en onbegonnen werk.
Vijf jaar geleden had ik niet kunnen bedenken dat ik ooit postbezorger zou worden, maar gezien mijn wens zo vrij als een
postduif en zo flexibel als een elastiekje te
zijn, had ik natuurlijk beter moeten weten.
Maar in mijn werk koester ik doorgaans
geen verwachtingen en laat ik mij liever
verrassen.
Terugkijkend op mijn eerste vijftig maanden als postbezorger houd ik mij voornamelijk op tussen de Mahlersingel en
de Verdistraat. Een muzikale impuls aan
mijn levenspad heeft dat vooralsnog niet
opgeleverd, maar als ik ooit nog eens in de
wijken Blokhoeve of Huis de Geer opduik,
hoop ik u aldaar blij te verrassen.
Als u iemand hoort fluiten, zou u evenwel
gewaarschuwd moeten zijn.
Door Hylco Tamminga

Peer verveelt zich zelden

I

n juni 2013 meldde ik mij bij de Wijkkrant. Ik wil de samenhang en betrokkenheid in de wijk vergroten door klein
nieuws over onze wijken te verspreiden,
nieuws dat niet in het dag- of weekblad
staat.

De redactie van de Wijkkrant is een goed
op elkaar ingespeeld team. Na iedere uitgave evalueren we de krant en bespreken
we de inhoud van het volgende nummer.
Inmiddels is dit de elfde krant, weten we
hoeveel woorden en beelden er gemiddeld op een pagina passen, en bepalen
aan de hand daarvan hoe lang een artikel
mag worden.
Ik werk graag op de achtergrond
Inventariseren welke kopij is binnengekomen en achter de ontbrekende aanzitten,
planning bijhouden, contact hebben met
de andere redactieleden, schrijvers, fotograaf, vormgever, drukker en bezorgers.
Kortom, de spin in het web. Schrijven is
niet mijn hobby maar als het niet anders
kan, neem ik interviews af. Ik schrijf alles

Colofon en verantwoording
Deze Wijkkrant verschijnt vier keer per jaar
en bevat persoonlijk nieuws en nieuws
dat interessant is voor alle bewoners en
betrokkenen van de wijken Zuilenstein,
Huis de Geer en Blokhoeve.
De krant wordt huis aan huis verspreid in
een oplage van 3.250 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 2016.
Inleveren kopij vóór 1 november 2016.

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

op en stuur het door naar redactielid Joke
die er een leesbaar verhaal van maakt.

Heel andere dingen
Ik heb verschillende massagecursussen
gevolgd en geef thuis ontspanningsmassages. Samen met Hannie Sipman heb ik
Repair Café Nieuwegein opgericht. Ik zit in
het bestuur van een patiëntenvereniging,
houd hun website bij en zit in de redactie
van het ledenblad. En dan heb ik ook nog
een moestuintje…
Vervelen
Ik heb een progressieve visuele aandoening en zit nu tien jaar in de WAO. Ik verveel me zelden en kom tijd te kort. Ik loop
met een blindentaststok sinds het twee
jaar geleden niet langer verantwoord
bleek om te fietsen.
Het verbaast mij iedere keer weer dat als
ik iets moet loslaten omdat het visueel
niet meer mogelijk is, er toch weer iets op
mijn pad komt wat ik leuk vind en nog wel
kan.
Door Peer van Halderen
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

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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Kunst in de Wijk

e weet het niet meer precies.
"Vrienden hadden een groot schilderij aan de wand, abstract, en ik was
er enorm van onder de indruk. Toen mijn
vier kinderen de deur uit waren en ik
niet meer hoefde te werken, wilde ik niet
achter maar vóór de geraniums zitten.
Zes jaar geleden ben ik begonnen."
Een interview met Mina Welleman.
Heeft u een cursus of opleiding voor
schilderen gevolgd?
In het begin zei men dat ik de techniek
moest leren, op een cursus. Maar ik was
eigenwijs, ik wilde het zelf uitvinden. Ik

Mina Welleman (foto van kcn-galerie.nl)

Cobra fascineert

was bang dat er over mijn schouder zou
worden meegekeken en dat ik me te veel
liet beïnvloeden door anderen.

Van oorsprong ben ik Groninger, houd
van zeilen en ben erg verbonden met
het wad. Mijn grootouders woonden op
Rottumeroog. Ik ben het nageslacht van
Einzelgänger. Ik ben ook een oorlogskind;
dat heeft invloed op mijn leven en ik ben
zeer gesteld op mijn vrijheid.
In het begin was ik heel uitbundig met
kleuren. Ondanks negatieve kritieken van
kenners ben ik toch doorgegaan op mijn
eigen weg. Ik schilder abstract met een
realistische twist.
Waardoor wordt u geïnspireerd?
Ik ga graag naar musea. Mijn favoriete
schilders zijn de COBRA kunstenaars

Constant, Appel en Asger Jorn. Ook Willem
de Kooning fascineert mij. Sinds ik schilder, kijk ik anders naar mijn omgeving. Ik
laat mij inspireren door alles om mij heen.
Fotograferen van wat ik tegenkom is ook
een passie geworden.

Ik ben het
nageslacht van
Einzelgänger
Exposeert u uw werk, verkoopt u het, of
houdt u het voor uzelf?
Regelmatig exposeer ik in het Kunstenaars
Centrum Nieuwegein. Bij Hansen-Molenaar (waar ik mijn verf koop); speciaal voor
mijn werk ruimden ze hun etalage uit.
Ook heb ik geëxposeerd in een etalage-

Wie is die mol?

Klaproos in de Wind, 2014. Mina Welleman.

raam van de kaashandel op het Muntplein
die ze maandelijks beschikbaar stellen
aan een kunstenaar. In het Veerhuis en nu,
tot zaterdag 1 oktober 2016, bij Kunstgein
Podium in het Stadshuis. Tijdens exposities of bij mij thuis, verkoop ik aan liefhebbers en bewonderaars. Soms werk ik in
opdracht.
Wat heeft u nodig om te schilderen?
Rust. Als ik alleen ben, schilder ik gewoon
staand aan de huiskamertafel. Ik heb een
drang om te schilderen. Een sterk gevoel
te schilderen wat ik in mijn hoofd heb.
Zit ik eenmaal in een bepaalde sfeer, een
emotioneel proces met heel mijn lichaam

en wezen, dan komt het er vanzelf uit.
Kleuren zijn voor mij belangrijk, daar laat
ik mij door inspireren. Het moet wel in balans zijn, ook als ik abstract werk, anders
wordt het vlak.
Wat geeft het u, wat doet het met u?
Als het helemaal klaar is, het duurt wel
even voor ik tevreden ben, geeft het mij
ontroering. Heb ik dat gemaakt? Een gevoel van zelfvertrouwen. Wat in mij leefde
is daar nu ineens. Daarna voel ik mij heel
blij. Dan kan ik het dagelijkse leven weer
aan, maar ik voel me tegelijkertijd ook
leeg als het klaar is.
Door Peer van Halderen

Actueel: Mina Welleman exposeert tot zaterdag 1 oktober
Kunstgein Podium in het Stadshuis

Vluchtelingenwerk Nieuwegein
Grenzenloos

E

en ontmoetingsavond voor oude
en nieuwe Nieuwegeiners. Ruim 300
buurtbewoners kwamen af op de
uitnodiging. Ze genoten van heerlijke
gerechten, speeches, muziek en dans.

H

et gebeurde amper binnen 24 uur
nadat in het gemeenteperkje op
de hoek Bugelhof-Carillonlaan
door de firma Scholman ligusterstruikjes waren geplant. De volgende morgen
lagen drie plantjes met kluit en al naast
de kuiltjes waar ze in waren gezet.

Een buurtbewoner zette ze weer in de
grond terug en deed het af als ‘kinderwerk’. Twee dagen later waren er weer
plantjes uit de grond gehaald, nu in een
strook langs het trottoir. Ook die werden
teruggezet.
Wie is schuldig
In de daaropvolgende dagen werd het
alsmaar erger. Behalve de struikjes langs
de randen, werd nu ook midden in het
perk geopereerd. Op een zondagmorgen
vond ik zelfs een hele bos uitgerukte ligusterstruiken op het trottoir iets verderop.
Was dit wel kinderwerk? Welke vandalen
waren hier schuldig aan? Het gekke was
ook dat er helemaal geen sporen waren
achtergelaten. Zelfs in de na regen rul
geworden aarde was geen enkele afdruk
terug te vinden.

In de bijna Syrisch-warme kerkzaal van De
Bazuin was op 3 september j.l. een ontmoeting georganiseerd. Naast alle vrolijkheid
was er ook aandacht voor de zeer trieste
situatie waarin Syrië en de bevolking zich
bevinden. Syriërs met een vluchtelingenstatus toonden met deze vooral zeer feestelijke bijeenkomst hoe dankbaar ze zijn voor
hun ontvangst in Nieuwegein.

Onderaardse wezens
Nee, hier zijn onderaardse wezens aan het
werk geweest. Kleine, miserabele kereltjes
die het daglicht niet willen zien. Die ’s
nachts met een prikstok of iets van dien
aard van onder tegen de kluiten tikken
om ze er vervolgens met plant en al uit
te wippen. Ze spelen waarschijnlijk het
spelletje ‘Zie eens wat ik durf’. Ze lachen
zich vervolgens rot om de reacties uit de
bovenwereld. Van ons, mensen die de wijk
mooi willen maken.

Het is de heren Ahmad Alaji en Kousay
Alhelo en de talloze vrijwillliggers zeker gelukt een 'grenzenloze' avond te organiseren
die nog lang zal worden herinnerd.

Na verloop van tijd schenen ze genoeg te
krijgen van hun acties. De Gemeente werd
op de hoogte gesteld van het gebeurde
en zegde toe de inmiddels verdroogde
planten te komen weghalen.
Tussen de in volle bloei staande overeind
gebleven ligusterstruikjes getuigden ze
nog geruime tijd van het vermaak van de
aardmannetjes.

Ga naar de
Podotherapeut!

Lijkt dit een kinderLIJK verhaaltje? KinderACHTIG is het in ieder geval wel, wie
ook de dader(s) zijn, om jonge aanplant zo
zinloos te vernielen.
Door Cora de Bruijne

Advertentie(s)

Voet- en/of
bewegingsklachten

Diagnose - Behandeling - Advies
Nieuwegein
Zwanenburgstraat 1E
3431 EL Nieuwegein
Tel. 030 605 28 34

www.podoxpert.nl

Drilleveld 1, Tel. 030 603 12 09
Winkelcentrum Galecop, Tel. 030 604 23 00
www.sterkbroodbanket.nl



@doorJanine leidt met een heldere
agenda het wijkplatform Zuilenstein



@doorJanine dwingt met een ontwapenende manier van doen de N’geinse
raad tot een stevige discussie over de
onwenselijkheid van de voorstellen
voor de verkeerscirculatie rondom de
scholen.



@doorJanine Een gedreven actievoerster voor de verkeersveiligheid
van kinderen van de scholen aan de
Lohengrinhof. Bestookt de wethouder
van verkeer en de N’geinse raad met
steekhoudende argumenten.



Janine in tien tweets van
Peter Snoeren

Meevoelend

Energie

Heel jammer dat je bent gestopt als
voorzitter van het Wijkplatform, maar
ik begrijp het ook wel weer. Van de
zes jaar dat ik wijkmanager van de
gemeente ben, heb ik een hele tijd
met jou samen mogen werken. Ik
heb zelden iemand ontmoet die met
zoveel betrokkenheid en overtuiging
voor alle mensen (en dan ook echt
álle mensen) klaarstaat. Recht vanuit
het hart en altijd volop in actie… Met
deze inzet heb jij voor je wijk heel
veel voor elkaar gekregen, terwijl je
misschien tegelijkertijd vaak hebt
gedacht dat het allemaal niet genoeg
was. Dat intense leven past bij jou en

Groet, Nika

Dank voor jouw onuitputtelijke energie de afgelopen jaren. Ik ben zeer
onder de indruk van de passie en jouw
eindeloze doorzettingsvermogen
en zal dat ook als voorbeeld blijven
gebruiken om de zaken te bereiken
die wij als doelstelling hebben in
het Wijkplatform (en daarbuiten!).
Nogmaals bedankt voor de afgelopen
jaren, ik kom je vast wel hier en daar
tegen (bij de Plus :) ) en hoop dat je
over niet al te lange tijd toch weer
betrokken raakt bij het Wijkplatform,
al is het als deelnemer om mee te
brainstormen zoals we dat voor onder
meer de wijkschouw gedaan hebben.

Doorzetter

Wij, team communicatie van de
gemeente, hebben je ervaren als
een fijne vertegenwoordiger van de
wijk. Als er onderwerpen speelden
waarover wij graag met wijkbewoners in gesprek wilden, vonden wij bij
jou altijd een aandachtig oor, bereid
om mee te denken, met oog voor de
belangen van verschillende partijen.
Jouw licht op de zaak was vaak kritisch maar ook zonnig en constructief!
Met het beeld van de zonnebloem, die

Zonnebloem

Frans Backhuijs
Burgemeester van Nieuwegein

Ik ken Janine nu ruim vijf jaar en heb
haar leren kennen als een betrokken
en bevlogen buurtbewoner. Ze combineert een aantal eigenschappen
die schijnbaar tegenstrijdig zijn. Ze is
op de achtergrond opvallend aanwezig. Ze is diplomatiek, maar nooit
onopvallend; stille diplomatie is niet
aan haar besteed. Ze is duidelijk in de
formele overleggen, maar weet juist
de informele contacten te gebruiken
als smeermiddel om zaken die vast
dreigen te lopen, weer op gang te
helpen. Wijkbewoners worden door
haar aangesproken om mee te doen,
zonder verwijten als iemand dat niet
doet. Het zijn deze eigenschappen die
mij en het gemeentebestuur geholpen hebben, in het bijzonder bij de
maatschappelijk beladen gesprekken
over de huisvesting van statushouders
in Zuilenstein.
Janine bedankt!

Smeermiddel

Hans Reusch, oud-wijkwethouder

Als wijkwethouder kreeg ik al spoedig
met Janine te maken en het klikte
meteen. Haar enthousiasme was
overrompelend en haar emoties vaak
ook. Zij stortte zich vol overgave op
het voorzitterschap en begreep niet
waarom alle andere leden ook niet
die energie op konden brengen. In het
begin was zij vaak zeer teleurgesteld
in tegenwerking en sacherijn. Dit
heeft zij moeten leren: incasseringsvermogen kweken en geduld hebben.
Daar heb ik haar bij mogen helpen en
zij was een goede en snelle leerling!
Janine gaat voor meer dan 100% voor
haar wijk. Op deze vrouw moeten wij
dus zuinig zijn! Zij heeft mij trouwens
ook wat geleerd: de vrouwelijke ‘touch’
in het managen.

Snelle leerling

@peter_snoeren

@doorJanine dankdankdankdankdankdankdankdankdankdank



@doorJanine: gedreven, begaan, altijd
enthousiast, betrokken, ruimte voor
discussie, overtuigend, meedenkend
en meevoelend, stimulerend, oplossingsgericht, voortvarend en vooral
Janine.



@doorJanine kiest voor het wijkplatform en de wijkbewoners en verlaat
na korte tijd de Nieuwegeinse politiek.



@doorJanine: een netwerker pur sang.



@doorJanine is van alle markten thuis:
kunst in Blokhoeve, bouwen aan de
Van Heukelumstraat, statushouders
in een voormalig verzorgingstehuis,
verkeersveiligheid van kinderen op de
fiets.



@doorJanine verstevigt de onderlinge
saamhorigheid tussen wijkbewoners
door de introductie van de Wijkkrant:
voor en door inwoners.



@doorJanine geeft alle wijkbewoners
de kans hun wensen over het beter
functioneren van hun woonomgeving
kenbaar te maken.



Huis de Geer Blokhoeve naar een bewonderenswaardige professionaliteit.

Lieve groet, Marian

Ik heb gezocht naar één woord waarmee ik jouw voorzitterschap van het
Wijkplatform kan samenvatten en
dat viel niet mee. Ik vond woorden
genoeg maar net niet allesomvattend
zoals betrokken, positief, energiek en
gedreven, want zo heb jij je ingezet.
Uiteindelijk vond ik het juiste woord:
verbindend. Je bent al die tijd de
verbindende factor geweest voor de
bewoners, de gemeente, het bestuur
en organisaties in onze wijken. Ik wil
je ontzettend bedanken voor alles wat
jij voor en namens het Wijkplatform
hebt gedaan. Het was altijd heel fijn
schakelen met je en je kunt trots en
tevreden terugkijken op alles wat je
hebt weten te bereiken. Je hebt echt
een bijdrage geleverd aan de onderlinge verbondenheid in onze wijken!

Verbindend

Het Wijkplatform bestuur

Afscheid van een topvrouw
Op 5 juli nam het Wijkplatform
afscheid van voorzitter Janine Lubberding. Na zes jaar ‘beetpakken wat
je voor de voeten rolt’ laat dat zijn
sporen na, “dat is logisch” zou een
(ons ontvallen) bekende Nederlander
zeggen. Janine heeft veel werk verzet
en veel bereikt, onder haar leiding is
een volwassen en evenwichtig Wijkplatform ontstaan, daar zijn we als
Wijkplatform meer dan dankbaar voor.
De voorzitter neemt niet alleen afscheid van de vergadering, maar ook
van het bestuur. Het huidige bestuur
is al lang niet meer hetzelfde als zes
jaar geleden, alleen Victor Goulmy is
nog over van de oude garde. En juist
hij verwoordde het tijdens zijn speech,
onder overhandiging van het cadeau,
kernachtig door Janine een ‘topvrouw’
te noemen. Het cadeau, een sculptuur van drie bronzen vogeltjes op
een tak, is dankzij een bijdrage van
leden en andere geïnteresseerden van
het Wijkplatform tot stand gekomen.
Vanwege haar belangstelling voor
vogels is dit voor Janine een prachtig
cadeau en het heeft inmiddels een
prominente plaats in huize Lubberding gekregen. Wij wensen Janine een
mooie tijd toe, Janine bedankt!

Beetpakken

Liefs, Mieke Tulleken

ik hoop voor jou dat je ook zónder het
Wijkplatform altijd uitdagingen blijft
zien om mee aan de slag te gaan. Dit
komt vast wel goed! Bedankt voor die
grote lading positieve energie in onze
samenwerking!

Melanie Gitz

De afgelopen drie jaar was ik wijkmanager van de wijken Zuilenstein,
Huis de Geer, Blokhoeve en heb ik veel
contact gehad met Janine Lubberding.
We hebben heel wat uurtjes aan de
telefoon gezeten of bij haar thuis
vergaderd over van alles wat in de
wijk speelt. Dat deed Janine altijd vol
overtuiging en met passie. Niets was
haar te veel. Ik heb met bijzonder veel
plezier met haar samengewerkt en
hoop haar nog vaak in de wijk tegen
te komen.
Wat een kanjer!

Telefoontjes

Elise Zegwaart

In ‘de wijken van Janine’ staan vier
basisscholen die allemaal hun eigen
verkeersouders hebben. Zij werken
samen om de omgeving rondom de
scholen verkeersveiliger te maken
voor de kinderen. Zo bemoeien zij zich
bijvoorbeeld met de loop- en fietsroutes naar de scholen en regelen dat
parkeerproblemen bij de scholen aangepakt worden. In het Wijkplatform
gaf Janine alle ruimte aan de
verkeersouders om hun vragen en
ideeën te bespreken met de wijkmanager, de wijkagent en bewoners.
Janine staat hierbij voor korte lijnen
en heldere voorstellen, en zij zorgt
voor een goede sfeer!
Onder leiding van Janine stemde het
Wijkplatform ermee in dat de verkeersouders een lespakket van Veilig
Verkeer Nederland konden kopen. Dit
is een pakket met verkeersborden,
verkeerslichten, een (oprolbare) zebra
en allerlei lesmateriaal. De scholen
gebruiken dit lespakket in onderling
overleg op hun schoolplein of in hun
gymzaal om verkeerssituaties na te
spelen met leerlingen. Dit is in het
belang van de leerlingen van de vier
basisscholen en dat zijn de kinderen uit Zuilenstein, Huis de Geer en
Blokhoeve. Dit is een goed voorbeeld
van waar Janine voor stond in het
Wijkplatform.
Namens de verkeersouders in al die
jaren: bedankt Janine!

Oprolbaar

Fransje van Beek en het team Communicatie,
gemeente Nieuwegein

straalt te midden van alle anderen en
meebeweegt met de zon om maar zo
veel mogelijk licht te vangen om goed
te kunnen groeien, bedanken wij jou
voor je enorme inzet voor de wijk en
de samenwerking met ons. Hartelijk
dank en het ga je goed!
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De overige
vijf anekdotes

Raad je Straatje

Zwemdiploma
Ik ben Mare en ik ben zes jaar. Ik fiets heel
vaak over dit bruggetje, al vanaf dat ik
kan fietsen. Eerst samen met mijn papa
en mama, maar nu ik mijn zwemdiploma
heb ook alleen. Het bruggetje ligt in het
park achter mijn huis, aan de Harmonielaan.

Groetjes, Mare Stavorinus

En ede
winnaar is...
redactie ontving deze keer maar liefst zes goede inzendingen op de raad-je-

D

straatje-prijsvraag uit de vorige Wijkkrant. We waren zo verrast door de mooie
anekdotes, dat we ze allemaal plaatsen in dit nummer. Het viel nog niet mee
om uit de inzendingen een winnaar te kiezen, maar de redactie koos unaniem voor
Arie van Dijk. We bedanken alle inzenders hartelijk voor hun anekdotes en tegen
Arie zeggen we: gefeliciteerd! Je hebt inmiddels een cadeaubon ontvangen.

Volgens mij vormt het bedoelde bruggetje een verbinding tussen Zuilenstein en Huis
de Geer. Ik maakte regelmatig gebruik van het bruggetje bij het maken van een rondje
met de hond (met toestemming van de gemeente, aangelijnd links van het pad). Het
pad loopt achter de Harmonielaan en is ingesloten door woonhuizen, het R.O.C. en
het Anna van Rijncollege. Mijn jongste kleinzoon vergezelde mij wel eens. Hij vond het
spannend, door het donkere bos. Maar de aanwezige speeltuigjes op het veld deden
hem altijd besluiten toch mee te gaan en later werd het alleen nog maar naar de
speeltuin.
Tijdens de wandelingen kwam ik regelmatig diverse vogelsoorten tegen, waarvan
je niet zou verwachten deze in het stedelijke gebied te zien. De groene specht bijvoorbeeld die luid kabaal makend regelmatig te zien en horen was, insecten pikkend op het
veld en zittend langs de stam van bomen. Volgens mij hebben ze daar zelfs genesteld.
Ik heb ze samen eens een kat zien belagen die te dicht in de buurt kwam. Maar ook de
buizerd, opvliegend met een muis of mol in z´n poten om die rustig te gaan oppeuzelen, gebruik makend van de hoge populieren.
Zelfs het ijsvogeltje langs het slootje, waarover het bruggetje ligt, scherend over het
water op zoek naar visjes om af en toe duikend toe te slaan. Dan linksaf naar het
boogbruggetje over de tramrails waar toen nog een aardig stukje groen aanwezig
was met onder andere de voetbalvelden van J.S.V, de atletiekbaan en de golfbaan die
samen een fraaie groene grens vormden met Utrecht. Je kon rustig doorwandelen tot
het zalencentrum de Blokhoeve en dan over de tramrails langs de prachtige singel,
waar zo nu en dan een sterntje dansend over het water, te zien is.
Vriendelijke groet, Arie van Dijk

Kraak je Brein en win een Bon
Herfst
Puzzel
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.

BEUKENNOOT
BIETEN
BLAD
BLADERDEK
EEKHOORN
EGELS
EIKELS
GEEL
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PADDENSTOEL
PARAPLU
PLASSEN
PLOEGEN
POMPOENEN
PONCHO
REGEN
ROOD
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Sigaretje roken in de pauze
Dit is het bruggetje achter de Harmonielaan als je daar op het fietspad rijdt. Een
brug voor jongeren van de school in de
buurt die daar een sigaretje roken in de
pauze. Voor de kinderen die vanaf het
brugje naar de babyzwanen kunnen kijken. Het is een hele mooie plek met veel
groen en tussen de bomen door zie je de
tram naar Utrecht gaan.

Jeannette v.d. Kamp-Knoppers

Eerste zoentje
Dit is het bruggetje in het park naast
Huis de Geer. Ik heb hier een hele speciale

Waar-is-dit?
Een nieuwe Raad je Straatje-foto. Wij

hopen dat u minstens zo fanatiek instuurt
als bij 'het bruggetje'.

Waar in onze wijk is onderstaande 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.

herinnering aan want dit was namelijk
de plek waar ik mijn eerste vriendje kreeg
en ook voor het eerst met hem zoende.
Het is een hele mooie en rustige plek,
vooral in het weekend!
Vriendelijke groetjes, Macy Bouwhuizen

Vogelzang
Regelmatig loop ik met mijn hondje over
dit bruggetje, 's morgens vroeg begeleid
door mooi vogelgezang. Ik blijf daar
regelmatig staan, kijkend over de leuning
naar het water, luisterend naar de vogels.
Hier is dan de stilte nog hoorbaar. Ik
geniet hiervan. Langs deze weg wil ik de
redactie 'n compliment geven voor het
maken van zo'n mooi blad.

Met vriendelijke groet, Dhr. van Wijk

Het is wel anders geweest
Wekelijks fiets ik erover op weg naar
fitness en / of tennis... soepeltjes op
het ogenblik... Dat is wel eens anders
geweest... dan ‘vloog’ je van je zadel af,
doordat de stenen bij de aansluiting pad
- brug verzakt waren! Eén belletje naar
de gemeente... en het euvel werd snel
verholpen!

iets

Met vriendelijke groet, Dieke Felix

...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

Advertentie(s)

ROOIEN
SPINNEN
STORMACHTIG
VALLEN
WIND

Onder de goede inzenders verloten we een cadeaubon.
Stuur uw oplossing met uw adresgegevens voor 1 november 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 2-2016: Campinggasten
De winnaar van de vorige keer is: Marsja Haanstra

Wat doe je met een stoel waarvan
een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met
een wollen trui waar mottengaatjes
in zitten?
Weggooien? Mooi niet!
Repareer ze in het Repair Café
facebook.com/RepairCafeNieuwegein
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Zo steek je over!

N

Agent Peter Mennen stapte graag van zijn motor om het even uit te leggen

aar aanleiding van vragen van
wijkbewoners over veilig oversteken, legt politieagent Peter Mennen een en ander uit. Peter is Senior GGP
(gebied gebonden politie), werkzaam in
de surveillancedienst met speciale aandacht voor verkeer.

Verschil tussen voetganger en fietser
Een fietser óp de fiets, is geen voetganger
(maar een bestuurder). Hij heeft dus geen
recht op vrije doorgang op een zebrapad.
Voor een fietser die de fiets aan de hand
leidt, gelden wél dezelfde regels als voor
de voetganger.

Zijn werk doet hij in principe altijd op de
motor. Het werk in het wijkteam waar
hij werkzaam is (Nieuwegein, Houten,
Vianen en de kleinere plaatsen daaromheen), wordt per dienst over de eenheden
verdeeld. Al sinds 2000 is zijn uitvalshaven
Nieuwegein.

Logisch
Je moet als voetganger altijd zelf goed op
blijven letten. Doe je dat niet dan kan zelfs
artikel 5 van de wegenverkeerswet gelden.
Dit artikel luidt:
Het is een ieder verboden zich zodanig
te gedragen dat gevaar op de weg wordt
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt
of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Dit komt er natuurlijk simpelweg op neer
dat je je niet gevaarlijk moet gedragen in
het verkeer. Logisch toch?!

Met of zonder
Wat zijn de vragen? Ze gaan over onduidelijkheid van de regels bij de verschillende
oversteekplaatsen (mét en zonder zebrastrepen, mét en zonder blauw, mét en
zonder heuvel, enz.). Hoe zit het nou ook
alweer?!
De basisregels
Alleen bij de combinatie van een zebrapad
(dus een oversteekplaats mét brede witte
strepen) plús een blauw oversteekbord
(officieel bord L2) zónder voetgangerslichten heeft de voetganger recht op
vrije doorgang! Daar heeft al het overige
verkeer de plicht om de voetganger deze
vrije doorgang te verlenen.
De voetganger zelf heeft de plicht om te
laten merken dat hij over wil steken. Dus
niet een eindje van de weg af op de stoep
op je telefoon kijken, maar alert aan de
rand van de stoep voor de zebra klaar
staan om over te steken. Zijn er voetgangerslichten, dan gelden deze. Doen de
voetgangerslichten het niet, dan gelden
bovenstaande regels weer.
Kanalisatiestrepen en bebakening
Soms staan er bij een oversteekplaats de
zogenaamde kanalisatiestrepen, maar die
hebben geen officiële status! Deze bebakening en markering komt in vele vormen
voor (blokken en strepen in verschillende
soorten en maten). Het zijn hulpmiddelen
om een oversteekplaats te markeren. Hier
dient de voetganger te wachten tot er
gelegenheid is om over te steken.
Dan kennen we in Nieuwegein nog de
blauwe vakken. Ook deze bieden géén
recht op vrije doorgang! Behalve als ze onder een zebrapad liggen én er een blauw
oversteekbord bij geplaatst is.
De blauwe vakken geven veilige looproutes aan voor kinderen naar school. Ze zijn
zó neergelegd dat de oversteekplaatsen
goed zichtbaar zijn en je er op de gunstigste wijze de oversteek kunt maken. Voor
de automobilist moet het een teken zijn:
pas op, hier kunnen kinderen oversteken!

Hopelijk kunt u nu door de strepen het
zebrapad weer zien! En weet u als voetganger en als overige weggebruiker beter
hoe het zit bij de oversteekplaatsen.

door Janine Lubberding

Wijkschouw 2016

O

p woensdagavond 31 augustus
ging de wijkschouwwerkgroep
met wijkagent Gert van Jaarsveld, stadstoezicht, wijkwethouder Peter
Snoeren, verkeersdeskundige Gunter
Creton en wijkmanager Melanie Gitz en
een aantal bewoners uit Blokhoeve en
Zuilenstein op pad.

Ze hebben gekeken naar bestratingsproblemen, gebruik van wandelpaden
door fietsers, groenonderhoud, breedte
van een stuk fietspad en de plek van een
hondenafvalbak. Vervolgens zijn ze naar
de Rijnhuizerbrug gefietst om aldaar de
fietssituatie te bekijken. Daar werd duidelijk dat er veel fietsverkeer is, wat van alle
weggebruikers goed opletten vraagt.
Discussiepunt
De wijkschouwwerkgroep heeft alle
meldingen doorgenomen en maakte
een onderscheid tussen de zogenaamde
servicelijnpunten (14030 meldingen) en de
structurele verbeterpunten.
Sommige melders gaven hun opvatting
over hoe het eigenlijk zou moeten en wat
ze niet mooi vinden aan het groen in de
wijk. De vertegenwoordigers van de gemeente legden uit wat het beleid van de
gemeente is bij groenvoorziening.
De gemeente kijkt nog naar vernielde
prullenbakken, een melding die eigenlijk
ook thuishoort bij de servicelijn.
Melanie Gitz gaat nog nader onderzoek
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Een veiliger, groener en
leuker schoolplein

V

orig schooljaar was een geweldig
jaar voor de Koningin Beatrixschool, mede dankzij het Wijkplatform. Na vier jaar van bedenken, veranderen en zoeken naar mogelijkheden
hebben we de fietsenstalling verplaatst
en een voetbalveldje gemaakt; voor de
kleuters is er een echt kruipdoor-sluipdoorbos met kaboutertuin gekomen; en
het leukste van alles is de moestuin.

Hier kunnen de kinderen aan de slag, ze
hebben gelijk na de aanleg al veel gezaaid
en geplant en dit schooljaar helpt de
groengroep hen daar nog bij. Ouders en
leerkrachten betrekken de kinderen bij
het groen door lessen te geven in kleine
behapbare stukjes (met steun van Jantje
Beton).
Twee keer per jaar organiseren we een
Bea-ben-je-Buitendag waar ouders en
kinderen samen buiten kunnen genieten.

Ook blijven we meedoen met NL doet en
Nederland schoon.
Ook voor buurtkinderen
De kinderen in de wijk vinden het plein
ook gezelliger en vrolijker. Er zijn drie
bloementuinen gekomen, op het plein
zijn spelletjes geschilderd en de kinderen
hebben zelf de prullenbakken ontworpen
en geschilderd. De kleintjes kunnen er nu
veilig spelen omdat je er met de fiets niet
meer zo makkelijk komt. Kom zelf maar
eens kijken met uw kinderen!
Het allerleukst is dat u ook kunt helpen
als vrijwilliger, het is altijd gezellig bij ons.
Houdt u ook van de natuur en van buiten
zijn? Of knutselt u graag met natuurproducten? Misschien wilt u wel helpen met
bouwen van nieuwe kabouterhuisjes?
Mail ons dan:
onzegroengroep@gmail.com.
Door Deirdre Wirtz-Ypma

doen naar het hondenlosloopgebied.
Tijdens de ronde constateerden ze verder
dat een aantal ingediende punten al was
opgelost.
Alle indieners hebben bericht terug gehad,
al is niet iedereen even tevreden over het
antwoord. Dat geldt ook voor de ervaringen met de 14030 meldingen: sommige
indieners zeggen dat de gemeente geen
actie onderneemt, maar zegt het 'mee te
nemen' in een groter plan van aanpak. Het
blijft dan vaag of en wanneer er iets mee
gedaan wordt.
Het was een informatieve avond. Door samen met de gemeente op te trekken, kunnen verbeteringen gerealiseerd worden in
onze leef- en woonomgeving!

De wijkschouwwerkgroep en de Redactie
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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Hoogtepunt
in de wijk
D

e torenspits van de Sint Nicolaaskerk. Op vijftig meter boven het
oude dorp Jutphaas geeft de
torenhaan onvermoeid aan uit welke
richting de wind waait. De straat eronder
is vernoemd naar monseigneur G.W. van
Heukelum, kapelaan van Jutphaas.

Deze Van Heukelum, zoon van een baksteenfabrikant, was een groot kunstkenner. Met name de gotische bouwstijl
had zijn interesse. Hij wist bekwame
ambachtslieden bijeen te brengen en te
interesseren voor de kunst van de gotiek
(de spitsboogstijl). Hij verenigde hen in
het Bernulphus-Gilde: een bouwmeester,
een schrijnwerker, een glazenier en een
(edel-)smid.
Ongewoon mooi
Het plan was met dit gilde de bouwkunst
nieuw leven in te blazen. De stijl was 'neogotiek'. Opvallend is dat alle aangesloten
gildemeesters hun werk op elkaar afstemden, zodat iedere nieuwe kerk een waar
kunstwerk kon worden.
Dit zou de eerste kerk zijn die onder

Wijkplatform
Bezoek de
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leiding van het Bernulphus-gilde werd
gebouwd. Uiteraard was het bouwpastoor
Van Heukelum er alles aangelegen om er
een succes van te maken.
Bouwmeester/architect A. Tepe en zijn
ploeg metselaars gingen in mei 1874
voortvarend aan de slag, in één jaar tijd
werd de kerk gebouwd.
Orgel is super-oud
In het tweede bouwjaar kwam de toren
tot stand, daarin kwamen de welluidendste klokken die men zich denken kon. Tien
jaar was Van Heukelum daarna nog actief
met de inrichting van de kerk. Nieuwe en
middeleeuwse kunst gaan perfect samen,
menig kunstwerk zou in het Rijksmuseum
niet misstaan.
Het orgel stamt nog uit de 16de eeuw, één
van de oudste in ons land, afkomstig uit
de gesloopte(!) Nieuwezijds Kapel van
Amsterdam.
Klok slaat altijd het juiste uur
Hoe gewoon is deze Nicolaaskerk? De

Van de Wijkagent

beroemde Nicolaas- of Bovenkerk van
Kampen stond model. Bouwmeester Tepe
getuigt van een sobere stijl die absoluut
uitmunt in fraaie verhoudingen. Die
komen tot uitdrukking in het ritme van de
steunberen en vensters, in de hoogte van
de daken én vooral in de torenspits. Altijd
slaat de klok het juiste uur, een hele prestatie in deze moderne digitale tijd!
Tepe liet zich inspireren door de lokale
middeleeuwse bouwstijl, daarom voegen
zijn kerken zich zo goed in het landschap.
Jutphaas was tot veertig jaar geleden nog
vrijwel onbebouwd en er waren weidse
vergezichten.
Kijk met andere ogen
Als u op een zomeravond een wandelingetje maakt over bijvoorbeeld het Rijnhuizerpad, kijkt u dan eens naar dit meesterwerk
van neogotiek. Let dan vooral op de details
als dakkapellen, het sierlijke torentje en
puntgaaf schoon metselwerk. Jutphaas
mag er trots op zijn. Als u omhoog kijkt: de
haan staat altijd met zijn kop in de wind.
Door Sjoerd van Geuns



U

Weet wat u moet doen
Het is september, de dagen worden korter
en we gaan langzaam de herfstperiode in.
Dit is ook de tijd dat er weer vaker wordt
ingebroken. U kunt hieronder lezen hoe u
het gedrag van inbrekers kunt herkennen
en hoe u kunt helpen voorkomen dat zij
hun plannen uitvoeren. Dankzij uw tip kan
de politie inbraken voorkomen. Want wist

u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van
buren?

Goed voorbereid
De meeste inbrekers bereiden zich (goed)
voor. Zij selecteren een huis, schatten in
hoe makkelijk ze binnen kunnen komen
en bekijken van buitenaf wat er binnen
allemaal als buit voor het grijpen ligt.
Ook schatten ze in hoe snel ze kunnen
wegkomen en of buurtbewoners opletten. Dus lopen ze speurend rond, lopen
ze meerdere malen dezelfde route, kijken
ze bij huizen naar binnen, bellen ze aan,
voelen ze aan deuren of ramen, lopen
ze om huizen heen en verstoppen soms
gereedschap of een hard voorwerp zoals

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.

Dinsdagen in 2016
Wij vergaderen op 18 oktober en 13 december.
Noteer deze data nu in uw agenda.
De agenda voor de vergadering is te
vinden op de website
wijzijnelkaarsburen.nl.

Door het bestuur

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

Inbraakseizoen geopend

ziet iemand in uw buurt die met
veel belangstelling bij verschillende huizen naar binnen kijkt. Hij
loopt even weg, komt weer terug, maakt
een rondje om het huis. U voelt dat het
niet klopt. Ook als u twijfelt, belt u de
politie op 112. Want de politie komt liever
te veel dan één keer te weinig.

H

Ook voor u staat koffie of thee klaar

een steen. Let (bij uzelf of bij uw buren) op
takjes tegen de deur, papiertjes tussen de
deur of een foldertje dat dagenlang uit de
brievenbus blijft steken. Dat zijn namelijk
aanwijzingen die inbrekers achterlaten
om te bepalen of iemand thuis is.

Let op het gedrag
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig
zijn, maar het kunnen ook jongens en
meisjes uit uw eigen buurt zijn. U kunt het
beste letten op hun gedrag. U weet zelf
wel wat normaal is in uw wijk en u ziet
wanneer het bekenden of onbekenden
zijn die langslopen. Welke routes normaal
gesproken gereden en gefietst worden.
Plekken waar het logisch is om stil te

staan of waar je juist doorloopt. Afwijkend
gedrag kan betekenen dat een inbreker
op onderzoek is. Ziet u een persoon die
zich verdacht gedraagt? Spreek hem dan
aan. Vraag of hij de weg zoekt of hulp
nodig heeft. Is hij zich inderdaad aan het
voorbereiden op een inbraak, dan zal hij
zich mogelijk bedenken nu hij zich betrapt
voelt. Durft u hem niet zelf aan te spreken,
bel dan meteen 112.
Buren zagen iets opvallends
Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En dat
ze de politie niet belden omdat ze dachten
dat het toch niets was. U hoeft niet bang
te zijn dat de politie er direct met sirene
en zwaailicht aan komt. Degene die de
112-melding aanneemt, vraagt u eerst
wat er aan de hand is en maakt dan een
inschatting of de situatie aanleiding is om
agenten te sturen.
Door Gert van Jaarsveld, wijkagent
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