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Van de Voorzitter
Samen is
niet
alleen
et jaar is voor het Wijkplatform

H

omgevlogen. Er was veel om ons
mee bezig te houden, zoals u heeft
kunnen volgen in deze krant, via de vergaderingen en ook op de website.

Bever in Blokhoeve:
kunst in de wijk

K
We zijn trots op alle behaalde resultaten!
En dan is het belangrijk om te vermelden
dat dit alleen mogelijk is met de inzet van
de vele vrijwilligers - buren van u en mij.
Het bestuur dat veel tijd investeert in uitzoeken, voorbereiden, communiceren en
regelen van zaken. De redactie en vormgever van de Wijkkrant die het hele jaar
door in touw zijn om elk exemplaar weer
de moeite waard te maken. De websitebeheerder, die razendsnel en bijna dag en
nacht klaar staat om input te verwerken.
En de vele vrijwilligers in werk- en projectgroepen zoals voor de wijkschouw, het
kunstproject, de bloembakken, het zomerfeest, enz. Tenslotte natuurlijk uw bijdrage
via mail of andere kanalen.
Allemaal vrijwilligers!
Het mooie van samen bezig zijn is dat je
je wijkbewoners ontmoet. Dat geeft het
‘samen is niet alleen’ gevoel in de wijk. En
dat u het weet: iedereen is uitgenodigd
ergens aan mee te doen! We zien u ook
graag in 2016. Gewoon als buren of bij het
Wijkplatform.
Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar.

Janine Lubberding,
voorzitter Wijkplatform

unst kan op verschillende manieren een impuls geven aan de
identiteit van een wijk. Door een
andere toon te zetten, verbindend of
tegendraads, ironisch of heel poëtisch. De
bewoners van Blokhoeve werden uitgenodigd mee te denken over kunst in hun
eigen wijk. Er kwam zelfs een internetpeiling aan te pas! Het duurde wel een
aantal jaren voordat de kunstwerken
onthuld konden worden.

de inwijding aanwezig. De Nieuwegeinse
dichter Ton de Gruijter droeg twee gedichten voor, speciaal gecomponeerd voor de
kunstwerken.

Op 1 december 2011 ontving het Wijkplatform het eerste mailtje van de gemeente
over het participatietraject Kunst in
Blokhoeve. Blokhoeve is een van de laatste
grootschalige nieuwbouwwijken in Nieuwegein. De gemeente stelde een budget
beschikbaar voor één of meerdere kunstwerken in de openbare ruimte.

door Janine Lubberding

Zaterdag 7 november 2015 was eindelijk
de dag van de officiële en feestelijke onthulling van het eindresultaat: vier groene
sculpturen van Yasser Ballemans langs de
Middelhoeve en de grote bever Castor, van
Alphons ter Avest op de verbindingsdam.
Achter de muziek aan
Er was een flinke gezellige opkomst. Als
stoet liep de menigte achter het Dweilorkest de Batenbouwers door de wijk. Leuk
dat er zoveel kinderen bij waren! Bij het
eindpunt, bloemen voor onder andere
de kunstenaars en iets lekkers voor alle
aanwezigen. Wethouder cultuur, Martijn
Stekelenburg, hield een toespraak. Ook
wijkwethouder Peter Snoeren en oudwijkwethouder Hans Reusch waren bij

Met een hapje en drankje in de hand werd
er gesproken en gedroomd over de kunst.
“Deze vlonder, de staart van bever Castor,
is een prima opstapplek om te schaatsen
als er ijs ligt.” En voor wie zich afvraagt hoe
Castor aan zijn naam komt: Castor is Latijn
voor ‘bever’.

Wat doet het
Wijkplatform
eigenlijk?

H

et wijkplatform is een bewonersorganisatie. Wijkbewoners als u en
ik van Zuilenstein, Huis de Geer en
Blokhoeve zetten zich via het Wijkplatform in voor een prettige woonomgeving.

Wij krijgen hierbij ondersteuning van de
gemeente Nieuwegein, politie, Movactor
en de woningcorporaties. Het is een goede
plek om uw ideeën voor de wijk te bespreken en voor zover mogelijk te realiseren.

Foto door Tineke van Grol

Voornemen
2016
Heb jij al goede voornemens voor 2016?

Wij van de redactie hebben één gezamenlijk voornemen en dat is om al onze
buren weer te voorzien van hét nieuws
uit onze wijken. Om dit goede voornemen
te realiseren zijn wij op zoek naar een
vrijwilliger die ons helpt bij het aanvragen
van subsidies bij verschillende fondsen in
Nederland. Interesse? Meld je aan bij de
redactie van de wijkkrant via redactie@
wijzijnelkaarsburen.nl. Draag in 2016 een
steentje bij aan jouw Nieuwegein!

Bijvoorbeeld: zou u de wijk mooier, veiliger of eigentijdser willen maken? Wilt u
activiteiten in de wijk organiseren of steunen? Heeft u belangstelling voor het wel
en wee van uw wijk(-bewoners)? Wilt u
meedenken over nieuwe plannen voor uw
wijk? Dan bent u van harte welkom, ook
als toehoorder. De bijeenkomsten zijn 1 x
per 6 weken en de data vindt u op www.
wijzijnelkaarsburen.nl

Advertentie(s)

Specialisten voor
oude maatjes
Dieren worden veel sneller ouder dan wij. Maar ze laten niet
zien als ze ergens last van hebben. Ouderdomsgebreken
blijven daarom lang verborgen. Wilt u uw oude vriend lang
gezond houden? Kom dan eens langs voor een controle.
Wij nemen graag de tijd voor een goed advies.

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747
Dank aan alle adverteerders van het afgelopen jaar. Adverteren in de Wijkkrant is voordelig en u bereikt er al uw buren mee. Vraag de advertentiekaart met prijzen en voorwaarden aan. Doe het nu.
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HylColumn

Vluchtelingenwerk Nieuwegein

Veiligheid
ls mens heb je met regels te maken.

A

Zonder regels wordt het oorlog.
Althans, in zijn meest extreme
vorm. Omgekeerd is oorlog een vrijbrief
voor regelloosheid. Mensen die oorlogsgeweld ontvluchten zijn vooral op zoek
naar veiligheid.

Ironisch genoeg ondermijnt de komst van
Syrische vluchtelingen het veiligheidsgevoel van veel Nederlanders. Berichten
hieromtrent maken menig burger er niet
geruster op.
Journalist Rob Wijnberg omschreef zijn
vakgebied ooit als ‘professioneel geroddel over alle geluiden uit de samenleving’,
daarmee aangevend dat nieuws altijd gekleurd is en nooit klakkeloos aangenomen
moet worden.

Hoe is het in
Zorgcentrum Zuilenstein?

O

Links op de foto Annet van der Nat en rechts Connie Haarlem

m een artikel te kunnen schrijven
over hoe het nu gaat in Zorgcentrum Zuilenstein, de woonplek
van ‘onze’ statushouders tot eind 2016,
heb ik een afspraak met Annet van der
Nat, coördinator Vluchtelingenwerk.

We zitten bij het raam in ‘n hoek van de
gemeenschappelijke ruimte. Het is een
levendige boel en ik kijk vol belangstelling naar alle drukte om ons heen. Een
groepje kinderen van basisschoolleeftijd
speelt aan een tafel verderop en anderen
crossen buiten op kleine fietsjes rond. Wat
mannen verzamelen zich en vertrekken
op de fiets. Vrijwilligers zijn in de hal met
bewoners in gesprek. Er gebeurt van alles.
Het duurde ook even voordat ik met Annet
aan ons tafeltje belandde, want ze werd
aan één stuk door aan haar jasje getrokken voor vragen en regelzaken.

Zo is de regel ‘hoor en wederhoor’ niet
aan elke journalist besteed en bepalen
incidenten vaak de beeldvorming, bijvoorbeeld dat er in Nieuwegein abusievelijk
een postbode is opgeblazen (toelichting
volgt).

Schoon en brandveilig
“Wat is er allemaal gebeurd sinds de beslissing dat deze opvangplek ter beschikking
zou komen?” vraag ik Annet. “Eerst moest
de gemeente het gebouw in orde maken”
vertelt ze, “het moest bijvoorbeeld schoon
en brandveilig zijn, daarna kregen wij de
sleutel. We gingen aan de slag met een
goed aantal vrijwilligers, onder wie een
groep statushouders die dit jaar zelf in
Nieuwegein zijn komen wonen. Dat is
heel fijn voor de vertrouwdheid en de taal,
vooral in de eerste periode. Er is heel hard
gewerkt, de bedden moesten we bijvoorbeeld naar boven tillen omdat de liften
niet werken. Ook het uitzoeken van alles
na de inzamelactie was een heel karwei.
We waren enorm blij verrast met zoveel
spullen.”

Onlangs werd het complex van Zorgspectrum aan de Diepenbrocklaan in gebruik
genomen als opvanglocatie voor asielzoekers. Hoewel het voor de spanning in
mijn werk geen kwaad zou kunnen, hoop
ik aan dit adres geen explosieve pakketjes of bombrieven af te hoeven leveren.
Roddels en emoties zijn niet in regels te
vangen, maar met angst als voornaamste
Extra sjoelbakken welkom
raadgever is de toenadering ver te zoeken. “Er wonen nu 84 mensen, onder wie zo’n
Evengoed wens ik iedereen een knallend
veertig kinderen in de leeftijd van twee tot
Nieuwjaar en bovenal een veilig heenachttien jaar. Er is ook nog een enkel baby’
komen toe. Zodat alleen mijn post nog
tje op komst. De mensen komen hoofdgeregeld bezorgd hoeft te zijn.
zakelijk uit Syrië, en enkelen uit Somalië,
Door Hylco Tamminga
Afghanistan en Iran.” Annet vertelt verder:

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
maart 2016.
Inleveren kopij vóór 1 februari 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. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

“Het gaat écht om sobere opvang. Toen de
eerste mensen arriveerden, waren er nog
geen gordijnen, geen was- en droogtrommel en geen koelkasten. De was deden
we zelf maar thuis voor hen.” “En hoe is
het nu?” vraag ik. “Iedereen heeft een
bed, handdoeken, koelkast en waterkoker op de kamer. De mensen koken in de
gemeenschappelijke keuken en eten in de
gemeenschappelijke ruimte.

Het is zo mooi
dat mensen
klaarstaan om
te helpen!

Ze hebben dus echt heel weinig. Er is
zelfs nog geen wifi, wat zowel voor hen
áls voor onze hulpverleners heel lastig
is. De gemeente is er mee bezig, hopelijk
duurt het niet lang meer.” “Er is ook geen
televisie tot nu toe”, vervolgt Annet “maar
de mensen klagen niet. Ze vertellen dat
ze zo meer in gesprek komen met elkaar.
Van de tafeltennistafel en sjoelbak wordt
veel gebruik gemaakt. Extra sjoelbakken
zouden zeker welkom zijn!”
Rust en even wennen
Ik vraag haar hoe het is met de mensen
die hier aankomen. Ik krijg te horen dat
ze tot rust moeten komen. Ze zijn min of
meer weggerukt uit de verschillende AZC’s
waar ze verbleven, vanuit het hele land.
Dus het is weer wennen, aan de nieuwe
stad en aan elkaar. En er moet veel geregeld worden. Inschrijven bij de gemeente,
bij de huisarts, kinderen aanmelden bij
school De Evenaar, contact met de kleding-

en speelgoedbank, enzovoorts. “Daarom
vragen we de mensen die graag vrijwilliger willen worden, even geduld te hebben” zegt Annet. “Pas als al deze dingen
geregeld zijn en de bewoners een intake
hebben gehad voor de inburgeringsschool,
kunnen we taalcoaches erbij zoeken en
gezinsbegeleiders. Het is zo mooi dat
mensen klaarstaan om te helpen! We
hebben zelfs meegemaakt dat iemand die
eerst afwijzend was, zich nu heeft opgegeven als vrijwilliger.” Dat brengt me op
de vraag hoe het contact is met de buurt.
“Heel rustig” antwoord Annet en ze geeft
als voorbeeld “er zijn hondenuitlaters die
door het park wandelen en vriendelijk
naar ons zwaaien.”
Gastvrije ontvangst
We nemen een kijkje in de crèche die
provisorisch is ingericht voor de kleintjes,
geheel door vrijwilligers gerund. Connie
Haarlem is een van deze vrijwilligers en
zij is bezig met de kinderen als wij komen
kijken, het is een gezellige boel.
Op de ramen staat ‘welkom’ geschilderd.
Ik neem m’n petje af voor alles wat er
gedaan wordt met zoveel inzet op vrijwillige basis.
Dan voor m’n vertrek nog een kijkje in
de keuken. Een jonge vrouw is bezig op
authentieke wijze brood te bakken: op een
omgekeerde wokpan maakt ze een soort
pannenkoeken van deeg. Gastvrij reikt ze
mij een stuk aan. Communiceren is nog
lastig, dat doen we met een paar eenvoudige woorden en voornamelijk met een
lach. Zo verlaat ik ook het pand: met een
lach op m’n gezicht vanwege de wilskracht die ik daarbinnen heb ervaren.

door Janine Lubberding, 18 november j.l.

Midzomernacht

Weer een stap dichter bij het zomerfeest, de organisatie krijgt steeds meer vorm. De
datum is bekend: zaterdag 18 juni 2016 van 20.00 tot 23.00 uur. Zet het vast in uw
agenda, want u komt toch ook?
Deze happening vindt plaats op het grasveld aan de Lohengrinhof, achter de Beatrixschool in Zuilenstein. Samenzijn, muziek en toneel; dat zijn de ingrediënten voor een
feestelijke ontmoetingsavond.
Het zou fijn zijn om nog wat helpende handen te hebben voor deze avond.
Meldt u zich aan? Stuur uw reactie naar redactie@wijzijnelkaarsburen.nl

Het huis lag in het Nedereind van Jutphaas. Er is veel over het huis te vertellen
ook al bestaat er over de vroegste geshiedenis geen volledige duidelijkheid.
Waarschijnlijk is Vronestein in de eerste
helft van de 13e eeuw gebouwd door een
telg uit het geslacht (Van) Voorne.

Het was slechts
een ‘schone
buitenplaats’

De vermoedelijk oorspronkelijke naam
Voornestein is mogelijk verbasterd tot
Vronestein. Een andere mogelijke verklaring is dat ‘vroen of vroon’ oud-Nederlands
is voor ‘heer of vorst’. Vronestein kan dus
ook betekenen: huis van de landheer.

O

Snel ging ze naar haar bovenbuurvrouw, ook daar stond de halve
etage blank. Het water bleek van
de verdieping daarboven te komen.
De bewoner was niet thuis en het
water stroomde maar door. Beide
dames kenden alleen de naam van
hun bovenbuurman: Alphons. Hij
werkt en komt pas ‘s avonds laat

keningen van mgr Van Heukelum. Daarin
staat dat het huis Zwanenburg aan de
Utrechtsestraatweg lag, onmiddellijk ten
noorden van de Jutfase tol. Het was evenals
Huis de Geer slechts een ‘schone buitenplaats’.
In vroeger tijden droeg het ook wel de
naam van Zijlenstein of Zuylenstein. De
naam van dit woonhuis is mogelijk door
een van de bewoners omgedoopt in Zuylenstein, zonder dat het deze naam heeft
kunnen handhaven. Anderen denken dat
het vroeger Zuylenstein heette en in Zwanenburg werd veranderd.
Het kan in ieder geval niet van hoge ouderdom of betekenis zijn, omdat het huis in de
geschiedenis van de 14e en 15e eeuw niet
voorkomt.

Advertentie(s)

Voet- en/of
bewegingsklachten

Kadootje voor u
en uw buren

Wie kent de telefoonnum
mers
van zijn buren uit het
hoofd?

Deze kaart helpt om elka
ar
sneller te bereiken.
Hang ‘m in de meterka
st
en u kunt de nummer
s snel vinden.
Handig en veilig voor
als
er plotseling wat gebe
urt.

thuis dus dat zou nog uren duren. Ze hadden geen telefoonnummer van Alphons
en ze wisten dus niet hoe ze hem konden
bereiken. Hoe konden ze de waterstroom
stoppen?
BuurBeller in de meterkast
Als het nodig is, is het fijn als u uw buren
snel kunt bereiken. Schrijf daarom de
telefoonnummers (ook de 06-nummers)
van uw directe buren op de BuurBeller.
Hang de BuurBeller in de meterkast en u
hebt ze altijd bij de hand.
De lekkage in het appartement van
Alphons is uiteindelijk gestopt door
een installateur. Die kon de woning
ook niet meteen in en moest wachten
op de politie. De voordeur moest worden geforceerd want niemand had een
sleutel. U snapt het wel, de waterschade
voor Alphons en zijn twee onderburen
was aanzienlijk. Toen hij ’s avonds laat

Groenten en fruit
uit eigen moestuin,
iets voor u?
oor veel wijkbewoners is een

V

groene en duurzame omgeving
steeds belangrijker. Niet alleen om
nu in te wonen en te recreëren, maar ook
voor de toekomst.

U kunt daar zelf actief een bijdrage aan
leveren door te tuinieren en uw eigen
groenten en fruit te verbouwen. Denk er
eens over na: heerlijke verse groenten, zo
uit uw eigen moestuin op uw bord en het
lekkerste fruit als tussendoortje. Wie wil
dat nou niet?

Ga naar de
Podotherapeut!
Diagnose - Behandeling - Advies

www.podoxpert.nl

Alles goed,
buren?

p een ochtend ontdekte
een wijkbewoonster dat er
water stroomde langs de
muren van haar appartement op
de begane grond. Het was direct
duidelijk: lekkage. “Het kwam met
bakken naar beneden”.

In 1803 verkocht vrouwe Clara Charlotte de
Geer het huis met slingerbos en tuin aan
mejuffrouw Johanna Alette Achterberg. Na
haar dood werd Th. Robert eigenaar, wiens
weduwe het goed in 1874 verkocht aan de
Maar wat is dan de connectie met de
R.K. kerk van Jutfaas. Het huis is in 1939
naam van onze wijk Zuilenstein? Die is dat afgebroken en vervangen door de nieuwe
Ghiselbertus van Zuilen een van de eerste pastorie.
bewoners van Vronestein was, hij was ridder en schout te Jutphaas in 1247. Hij zou Wat het ook was: Vronestein, Zwanenburg
zijn naam aan het huis verbonden hebben. of Zuilenstein, u kunt meer over de geschieEen andere veronderstelling is dat Zuidenis van onze wijken lezen in het boek
lenstein de andere naam was van huis
‘Kastelen en buitens in ‘oud’-Nieuwegein’,
Zwanenburg.
uitgegeven door de Historische Kring. Dat
was ook mijn bron voor de artikelen over
Een verklaring hiervoor is te vinden in ‘Het onze wijken.
Kerspel Jutfaas’, geschiedkundige aanteDoor Joke Kanis

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

rt

Kadootje van
Wijkplatform

De voordeur
moest worden
geforceerd
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BuurBeller
goede buren bereiken elkaar

Vronestein,
Zwanenburg of
Zuilenstein

et is een veronderstelling dat
Zuilenstein een eerder gebruikte
naam was voor huis Vronestein,
ridderhofstad sinds 15 februari 1538.

e
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Wie het weet mag het zeggen...
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Drilleveld 1, Tel. 030 603 12 09
Winkelcentrum Galecop, Tel. 030 604 23 00
www.sterkbroodbanket.nl



Laat uw droom werkelijkheid worden
Bij ATV Galecop kan deze droom werkelijkheid worden als u een volkstuin huurt.
Ruim 160 Nieuwegeiners gingen u al voor
met een moestuin waar zij – zonder chemische bestrijdingsmiddelen - hun eigen

Wilt u een nieuwe of extra BuurBeller ontvangen?
Kijk dan op BuurBeller.nl

nietsvermoedend thuiskwam, schrok hij
behoorlijk. Als de buren zijn 06-nummer hadden gehad, had hij ze kunnen
verwijzen naar een vriend verderop in de
straat die een reservesleutel heeft van zijn
woning en dan hadden ze de hoofdkraan
veel eerder kunnen dichtdraaien. Gelukkig
was het maar water want het had veel
vervelender kunnen zijn.

Doe het nu
Als u hulp van uw buren nodig heeft, of zij
die van u, kunt u elkaar dan snel bereiken?
Loop vandaag nog even langs bij uw buren
en noteer hun telefoonnummers op de
BuurBeller. Vraag hen hetzelfde te doen,
zo bent u over en weer goed bereikbaar. U
kunt de telefoonnummers uiteraard ook
in uw mobieltje zetten. Maak een BuurBeller-groep aan in uw contacten-app.
BuurBeller is een initiatief van het Wijkplatform. De politie steunt het idee van de
BuurBeller.

Door Onno van Geuns

groenten en fruit kweken, en overigens
ook prachtige bloemen. Rond de jaarwisseling komt een aantal tuinen vrij voor de
verhuur. Wellicht is dat een mogelijkheid
voor u? Het is wel goed om u te realiseren
dat tuinieren een prachtige hobby is, maar
wel een die eisen stelt.
Lucht en voldoening
U moet echt een aantal uren per week
tijd vrijmaken om de tuin te onderhouden. Groenten kweken vraagt aandacht,
toewijding en inspanning. U krijgt daar
niet alleen oogst voor terug, maar ook
gezonde lichaamsbeweging in de open
lucht en veel voldoening. Daarbij staan wij
vanuit de vereniging beginnende tuiniers
met raad en daad bij.
Wilt u meer weten of een keertje komen
kijken hoe het er uitziet? Kijk op onze
site www.atvgalecop.nl voor uitgebreide
informatie en prachtige foto’s of stuur
een mail met uw vraag naar secretariaat@
atvgalecop.nl.
Door Tuindersvereniging ATV Galecop
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Vol verwachting
klopt ons hart

K

omen er volgend jaar weer hanging baskets? In de vorige wijkkrant
deden we een oproep om uw mening met ons te delen over de proef met
de ‘hangende bloembakken’ in de wijk:
Wilt u ze volgend jaar weer of juist niet?

Een proef blijft een proef
Wat is de uitkomst geworden?
“Ik vind de hanging baskets erg vrolijk. Er
hangt er ook een bij mij voor de deur aan
de lantaarnpaal en het staat erg gezellig! Ik ben dus zeker voor! En ik zou het
erg leuk vinden als deze baskets blijven
hangen. Wat mij betreft mogen er de
volgende keer ook wel meer opvallende
bloemen in.”
“Ik vond het een verbetering vergeleken
met de onverzorgde bakken. Ik weet niet
wie ze water gaf, maar ze zagen er goed
uit. Hopelijk volgend jaar weer. Bewoonster van de wijk Huis De Geer.”
“Ja leuk, zo mogelijk volgend jaar weer!”

“Heeeeeeel leuk! Hoe meer bloemen, hoe
meer vreugd... en zet ze maar buiten...
of liever gezegd: laat ze maar buiten
hangen!”

Raad je Straatje

“Wat mij betreft de hanging baskets
houden. Het ziet er gezellig uit en met de
Dick Bruna-borden bij oversteekplaatsen
voor kinderen letten automobilisten beter
op. En ook veel reacties gehad van visite
die van buiten de regio komt. Dus wat mij
betreft houden.”
Er was ook wel wat tegengeluid, al was
dat de uitzondering.
“Ik vind het er armoedig uitzien. Pas aan
het eind van de zomer begint het wat te
worden en te bloeien. Weggegooid geld,
niet hervatten volgend jaar.”
Met deze voornamelijk positieve reacties
was het in de Wijkplatformvergadering
niet moeilijk om tot een besluit te komen:
we gaan ermee door! Wel dringen we aan
op mooier gevulde baskets.
Leverancier Cityflower nam zelf die
handschoen al op en meldde: “We zullen
ons extra inspannen om fraai bloeiende
bakken te verzorgen!”

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).
Over de uitslag van de loterij wordt niet
gecorrespondeerd. Leuke anekdotes en de
oplossing worden geplaatst in de volgende Wijkkrant.

Door de redactie

Kleding kopen en verkopen in ‘Kerkveld’

B

uurtcentrum Kerkveld heeft een
kledingbeurs voor kinderen en
volwassenen, bedoeld voor Nieuwegeiners met een kleine beurs en bewoners die gedragen (kinder)kleding willen
verkopen. De kleding blijft drie weken
hangen.

Er hangt vast iets bij voor u
Kom ook een kijkje nemen in het Buurtcentrum, Kerkveld 63a. De kledingbeurs
is te vinden via een aparte ingang links
naast het buurtcentrum.

Openingstijden zijn dinsdag, woensdag
en vrijdag van 8.30 - 13.00 uur en elke 2e
Niet-verkochte kleding kan mee terug
zondag van de maand tijdens de romnaar huis genomen worden of aan de win- melmarkt in het buurtcentrum van 10.00
kel geschonken worden voor goede doelen - 15.00 uur. Tijdens de openingstijden van
de kledingbeurs zijn spelregels en inleverin Nieuwegein, Polen en Roemenië.
lijsten verkrijgbaar.
Van de verkochte kleding ontvangt de
winkel een percentage van de opbrengst
Namens het Kledingbeursteam,
om de kosten te dekken.
Balby Zimmerman

©PS

Kraak je Brein en win een Bon
Winterpret
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.

CHOCOLADEMELK
ERWTENSOEP
DAS
DEN
GLAD
GLUHWEIN
HANDSCHOENEN
IJS
IJSBAAN
KOUD
KRUIK
LANGLAUFEN
MUTS
OORWARMERS
SCHAATSEN
SJAAL
SKI
SKIEEN
SLEE
SNEEUW
SNEEUWBAL
SNEEUWPOP
SNEEUWSCHOEN
Vult u hier de letters in:

Schrijf mee aan
de Wijkkrant

W

ilt u uw eigen bijdrage leveren?
Heeft u net een bijzondere,
gezellige, grappige of doodgewone ervaring achter de rug? Speelt er in
uw buurt iets dat niet genoeg aandacht
krijgt? Suddert er al een tijdje iets in uw
hoofd dat u al heel lang met anderen
wilt delen?

SNEEUWSCHUIVER
SNEEUWVLOK
SNOWBOOTS
TRUI
VET
VORST

WANTEN
WINTER
WINTERJAS
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT

Onder de goede inzenders verloten we een cadeaubon.
Stuur uw oplossing voor 1 februari 2016 naar de redactie.
(adres zie colofon op pagina 2).
Over de uitslag van de loterij wordt niet gecorrespondeerd.
Oplossing puzzel krant 3-2015: Burgemeesters gemeente Nieuwegein
De winnaar van de vorige keer is: Dieke Felix

De redactie vindt het echt heel leuk als u
wilt meewerken aan de Wijkkrant. Geef
uw idee voor een artikel door aan de
redactie. Als u zelf iets wilt schrijven: nog
beter.
Als u denkt: “ik kan dat niet, laat een ander
dat maar doen”, weet dan dat een paar
zinnen al voldoende is. Een foto-impressie
is natuurlijk ook welkom.
Stuur uw idee of tekst naar redactie@wijzijnelkaarsburen.nl of naar het postadres
(zie het colofon op pagina 2).
Wilt u eerst overleggen?
Bel met Peer 06 – 17 56 40 00.
Door Peer / Redactie Wijkkrant

En de winnaar is...
In de Wijkkrant van september plaatsten
wij een foto in de rubriek ‘Raad je straatje’.
Van de inzendingen is Jeroen Wirtz de
gelukkige winnaar, hij stuurde ons de
volgende herinnering mee:
Wat een bijzondere foto is het zo met die
lichtval. Wij kijken meestal van de andere
kant van dit stukje (oplossing:) Polderhoeve.
De kinderen trappen een balletje tegen het
muurtje aan onze kant van de straat, of
spannender nog: gaan hierop zitten.
Toen onze kinderen nog klein waren en
meeliepen met Sint Maarten werd dit
inhammetje vaak niet opgemerkt. Maar
wij zijn een keer wel langs deze voordeuren
geweest en toen kregen ze twee handen
snoepjes omdat de bewoners de hele avond
nog niemand gezien hadden! Dat was nog
eens boffen.
Groet, Jeroen Wirtz
Leuk dat je mee hebt gedaan en gefeliciteerd met je prijs, Jeroen. Je hebt ondertussen 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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Kringloopwinkel in onze eigen wijk
Een veiliger,
groener en leuker Liefde faalt nooit
I
schoolplein
n het voormalige pand van Brugman
IJzerwaren aan de Nedereindseweg 31
zit Kringloop Nieuwegein, onderdeel
van de Nieuwe Hoop Kringloopwinkels.
Daar tref ik manager Joëlle Slot. Eerder
werkte ze als grafisch vormgever, maar
liever werkte ze met mensen. Ze was
ook zorgbegeleider van mensen met een
verstandelijke beperking, psychiatrische
problematiek en verslaving en deed ze
crisisopvang.

S

In januari wordt het ouderwetse schoolplein volledig op de schop genomen.

inds mijn kinderen op de Koningin Beatrixschool in de wijk Zuilenstein zitten,
ben ik een actieve en betrokken ouder. Als voorzitter van de ouderraad houd ik
me bezig met het schoolplein en het groen rondom school. Met mijn liefde voor
buiten en de natuur vond ik dat we iets moesten doen om die plekken te verbeteren
want er kan veel meer gedaan worden met de ruime omgeving rondom de school.

Het is voor kinderen zo belangrijk om
buiten in het groen te kunnen zijn, het
werkt stressverlagend en het verbetert de
concentratie van kinderen. Meer ouders
sloten zich aan en zo ontstond onze
groengroep in mei 2012.
Naast het snoeien en opruimen van de
struiken had onze groengroep ook dromen. Onze school kreeg door uitbreiding
met nieuwe leerlingen een extra klas,
daardoor werd de fietsenstalling te klein.
Bovendien is hij alleen via het voetpad
bereikbaar, wat erg onhandig is want daar
lopen juist ouders met kinderen, kinderwagens en fietsen. Dat probleem wilden
we oplossen en daar begon het mee, met
veiligheid.
We wilden ook meer ruimte geven aan de
fantasie van de kinderen met spelletjes op
het grote plein. Hun spel wordt belemmerd doordat het hele schoolplein wordt
gebruikt als voetbalveld. Het idee was om
het voetbalveld iets te verplaatsen en het
plein te beschilderen zodat de kinderen
een uitdagender speelterrein hebben.
Samen met de leerlingen hebben we
een nieuw schoolplein ontworpen voor
buitenspelen tijdens en na schooltijd, niet
alleen voor leerlingen van onze school
maar ook voor de kinderen uit de wijk.
De ouders van onze groengroep bekeken hoe het veiliger kon, de leerlingen
dachten na hoe ze het schoolplein beter
konden gebruiken om echt te spelen. We

hebben de plannen uitgewerkt met de
hulp van deskundigen, en daarna hebben
we sponsoren gezocht en gevonden, waaronder het Wijkplatform. Het is onwijs leuk
dat we het uiteindelijk kunnen realiseren!
Op onze eerste ‘Bea-ben-je-buitendag’ in
oktober (voor ouders en andere hulpvaardige Nieuwegeiners) ging onze crowdfundingsactie van start en konden we de
puntjes op de i zetten. We zijn heel blij en

dankbaar met alle hulp die we tot nu toe
hebben gekregen. In januari gaan we aan
de slag met de realisatie, ook daar helpen
alle ouders aan mee.
Nieuwsgierig geworden? Kom kijken of
mail ons: onzegroengroep@gmail.com
voor een uitgebreide uitleg. Of kijk op
www.voorjebuurt.nl/campaigns/schoolpleinbeatrix/ als je meer wilt weten over
de crowdfunding.
Door Deirdre Wirtz-Ypma,

Onder de mensen zijn
“Vanuit een christelijke achtergrond horen
wij mensen te helpen en dat doen we
graag. Wij willen van betekenis zijn in
Nieuwegein, ons motto is: liefde faalt
nooit”, aldus Joëlle.
Op mijn vraag of medewerkers dezelfde
levensovertuiging moeten hebben, antwoordt ze ontkennend. Liefde en verdraagzaamheid uitdragen naar anderen,
dat is een specifieke opdracht aan alle

In 2012 kwam
ik spontaan
binnenwandelen

medewerkers. Niemand veroordelen,
iedereen accepteren zoals hij is. Je eigen
mening over anderen doet er niet toe, je
bent er voor die ander. Ons doel is mensen helpen en eenzaamheid bestrijden,
mensen komen hier op de eerste plaats,
niet de verkoop. We hebben een breed
publiek dat weinig te besteden heeft.
Mensen die hulp nodig hebben, in de
knoop zitten of alleen zijn, komen naar
de kringloopwinkel voor sociaal contact,
een kopje koffie, om even onder de mensen te zijn. Je hoeft hier niks, ook al heb
je geen gespreksstof, een onderwerp is al
snel de winkel zelf en van het een komt
het ander.
Werkervaring en dagbesteding
We werken samen met WIL (Werk en Inkomen Lekstroom), Lister en Vitras (Vluchtelingenwerk). Wij bieden werkervaringsplaatsen en dagbesteding en zij geven
begeleiding. Er werken hier 45 vrouwen
en mannen in wisselende diensten, van
een paar uur per dag tot een dagdeel
of een hele dag; dagelijks ongeveer 15
mensen. Ik ben de enige vaste kracht, we
werken hier uitsluitend met vrijwilligers.
Enthousiaste klanten
We krijgen geen subsidie en betalen
gewoon huur, we hebben voldoende
inkomsten. We geven aan goede doelen,
zoals de Voedselbank Nieuwegein (waardebonnen in het pakket om te shoppen),
Stichting Roemeense Kinderhulp, Stichting Gain die spullen naar oorlogsgebie-

©PS
Enkele vrijwilligers van de Kringloopwinkel

den brengt, rond Sinterklaas speelgoed
voor de speelgoedbank en statushouders
ontvangen 50% korting bij de aanschaf
van huisraad. Er komen meer goederen
binnen door meer bekendheid en enthousiasme van klanten over de winkel. Mensen voelen zich verbonden met de winkel.
Niet op de pof
Medewerker Gemma: “Door de participatiewet moest ik vrijwilligerswerk doen
als tegenprestatie voor mijn uitkering. In
2012 kwam ik spontaan binnenwandelen
bij wat toen nog MooiGoed heette. Ik kon
gelijk blijven en heb er nooit spijt van
gehad. Na wat andere taken in de winkel
ben ik achter de kassa terechtgekomen.
Klantcontact vind ik heel waardevol, ik
ontmoet veel verschillende mensen, dit
werk is voor mij een verrijking. Ik heb nu
ook meer waardering voor mijn vader die
vroeger een winkel had met mensen die
op de pof wilden kopen zodat hij achter
z’n geld aan moest. Hier gaat niets op de
pof, alles wordt contant betaald.
Door Peer van Halderen

Advertentie(s)

winkelcentrum NEDEREIND 21

Kapsalon Van Doorn is gespecialiseerd
in knippen, zowel dames als heren.
Loop zonder afspraak bij ons binnen,
u hoeft bij ons nooit lang te wachten
en wordt natuurlijk altijd vakkundig
geholpen. Vroege vogels knippen wij
ook, want wij zijn ‘s ochtends al open
vanaf 07.30 uur.

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

Winkelcentrum Nedereind 29
3431 ER, Nieuwegein
www.kapsalonvandoorn.nl

waar
vindt
u ons:

HET VOORDELIGE
ADRES VOOR:
DE MOOISTE WHISKIES,
DE LEKKERSTE WIJNEN
EN DE MEEST
VERFIJNDE LIKEUREN!
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Regen en wind
bij jaarlijkse
wijkschouw
O

p de regenachtige en winderige maandagmiddag van 16 november trok
een clubje mensen erop uit voor de jaarlijkse wijkschouw, georganiseerd in
samenwerking met de gemeente.

bever castor
een steenworp, zo vlak bij de hoeven
toch bouwde de bever precies hier zijn heem
’t nabij zijn van huizen is geen echt probleem
want hier, in de plas, is ’t goed toeven
de staart rust net boven het water
maar hoeft niet te seinen voor dreigend gevaar
want wat wordt hij immers nog anders gewaar;
‘…. een kind lacht, wat eendengesnater….’
zo wil hij – als ’t kan – blijven leven
niet schuw voor de mens, liever niet zo alleen
en vraagt u zich af; ‘gaat er meer door hem heen?’,
dan zal hij u openheid geven
© ton de gruijter
Naast enkele enthousiaste bewoners van onze wijk fietsten Kees de Bruin (beheer), Melanie Gitz (Wijkmanager), Peter Snoeren (Wijk-wethouder) en twee handhavers mee langs de aandachtspunten.

De groep bestond uit wethouder, wijkmanager, medewerkers van Handhaving, verkeersdeskundige, teamleider Uitvoering
en de wijkbewoners die deze wijkschouw
organiseerden.

Kouder, natter
en wijzer

verzakte putten op de Middelhoeve.

Vervolgens stak de groep over naar de
wijk Zuilenstein om ook daar een aantal
punten te bekijken, variërend van aandacht voor het onderhoud van wilde bramenstruiken aan de Vivaldisingel, tot de
verkeerssnelheid op de Diepenbrocklaan
en gevaarlijke kruisingen op de Van Anrooylaan.

Aan de hand van een uitgestippelde route
fietste de groep langs de vooraf verzamelde aandachtspunten. De onderweg
besproken en genoteerde acties worden in
de komende tijd afgehandeld.

De route zou eindigen bij de vernieuwde
fietsenstalling van tramhalte Batau
Noord, om obstakels bij de doorgang voor
voetgangers te bekijken, maar die waren
inmiddels aangepakt!

Startpunt was appartementencomplex
Sconfinato in Blokhoeve op de kruising
Middelhoeve/Veldhoeve. Daar kwamen direct veel punten aan bod: verkeer, voetpad,
parkeren, vuilcontainers, kapotte stoep bij
het legen van containers en verzakking
van de straten in de Lamellen.

Anderhalf uur later waren alle punten aan
bod geweest en nam het wijkschouwteam in de schemer kouder, natter en
wijzer afscheid van elkaar. De onder de
loep genomen onderwerpen worden
verder opgepakt, de wijkbewoners die ze
aangedragen hebben, ontvangen per mail
een terugkoppeling.

Daarna ging ‘t door naar The Green waar
het kapbeleid van bomen ter sprake werd
gebracht. Van daaruit verder met een stop
bij Blokhoeve ’t Eiland. Daar was aandacht
voor bestrating, beplanting in de kunstsculpturen, gevaar op de fietsroutes en de

Castor, de bever van Kunstenaar Alphons ter Avest tijdens de plaatsing

Een goed gesprek
doet wonderen

I

edereen wil graag prettig wonen in
een leuke buurt. Soms lukt dat niet
omdat de relatie met de buren niet
goed is. De oorzaak is vaak iets kleins
dat langzaam uitgroeit tot een conflict
dat het woonplezier bederft. Een goed
gesprek doet wonderen!

Getrainde vrijwilligers van Buurtbemiddeling helpen als u dat zelf niet goed lukt.
Dit is het verhaal van Jos van H. die het
probleem met zijn buurman oploste met
de hulp van Buurtbemiddeling.

Keiharde muziek ’s avonds laat
“Ik had veel last van mijn buurman omdat
hij vaak tot ’s avonds laat harde muziek
draaide. Ik moet elke dag vroeg op en na
Het was weer nuttig. Bedankt allemaal!
verschillende keren vriendelijk vragen had
Volgend jaar weer een nieuwe wijkschouw. ik er genoeg van en heb ik de woningMisschien heeft ú dan iets aan de orde te
bouwvereniging gebeld.
stellen?
door Janine Lubberding

Advertentie(s)

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

De bemiddelaar
is neutraal

Ze vonden dit iets voor Buurtbemiddeling en namen contact op met mijn
bovenbuurman. Gelukkig was hij bereid
om mee te werken. Twee Buurtbemiddelaars maakten met ons een afspraak bij
het buurtplein en om de beurt deden we
ons verhaal.
Afspraken maken
Het was niet zo dat de buurman geen
rekening met me wilde houden, maar hij
was werkeloos en had daardoor een ander
levensritme gekregen. Uiteindelijk hebben
we goede afspraken gemaakt, die werden
opgeschreven op een groot vel papier en
we kregen allebei een kopie mee naar huis

Door de week draait de buurman tussen
21.00 en 7.00 uur geen harde muziek meer.
Ik heb zijn 06 nummer gekregen, dus als
hij zich niet aan de afspraak houdt, kan ik
hem bellen in plaats van langs te moeten
lopen. Verder spraken we af dat hij mij op
tijd informeert als hij een feestje geeft. Ik
heb hem tot nu toe niet hoeven bellen
en we groeten elkaar weer bij het voorbij
gaan.”
Hulp bij oplossen conflict
De Buurtbemiddelaar wordt ingezet om
naar uw verhaal en naar het verhaal van
uw buren te luisteren. De bemiddelaar is
neutraal en geeft geen oordeel, hij helpt
u bij het herstellen van het contact en het
oplossen van het conflict. Wanneer het
lukt om gezamenlijk om de tafel te komen
en het probleem aan te pakken, is de kans
kleiner dat het probleem zich opnieuw
voordoet. Met behulp van Buurtbemiddeling leert u zelf uw conflict of probleem
met de buren op te lossen. Uiteraard
hebben de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht.
Contact met Buurtbemiddeling
U kunt de deskundige hulp van Buurtbemiddeling gratis inschakelen als u tot
een oplossing met uw buren wilt komen.
Bel op werkdagen tussen 09.00 en 17.00
uur met Buurtbemiddeling Nieuwegein,
telefoon 030 – 688 70 30 en vraag naar
Renate Ebner of stuur een mail naar
buurtbemiddeling@nieuwegein.nl.
Door de redactie
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Kennismaken met Een Wijkfunctionaris

Sporten is goed voor iedereen

Een zee van
modder en drab

W

Foto uit het Utrechts Nieuwsblad van 31 oktober 1974. “Vriendin op zoek naar vriendin”, stond eronder.

at een prachtig nazomerweer
hadden we dit jaar: volop zon
en hoge temperaturen voor de
tijd van het jaar lieten ons lang buitenshuis genieten. Lanen en straten waren
bedekt met een tapijt van kleurige
herfstbladeren.

Hoe anders was dat in 1974, onze wijk
was toen nog in aanbouw. Ik kreeg een
Utrechts Nieuwsblad van donderdag 31
oktober onder ogen. “Moddertroep eind
dit jaar verleden tijd”, kopte de krant. Op
5 november van datzelfde jaar meldde de
Molenkruier op de voorpagina: “Modderpoel maakt verkeer onmogelijk”.

Buitenspelen was
voor de kinderen
uit den boze
Half november schreef een groep bewoners van Wijkersloot-Noord, zoals Zuilenstein toen nog heette, aan de gemeente
Nieuwegein “dat de toestand van de straten rond hun woningen zo was verslechterd dat de maat vol was en dat er maatregelen moesten worden getroffen vóór
1 december. Ziekenwagens, brandweer,
vuilniswagens en verzorgend verkeer kunnen niet of nauwelijks in de wijk komen”.
Ik sprak met Henk Nikkels, wijkbewoner van het eerste uur. Op 5 september
1974 verhuisde hij met zijn gezin naar de
Palestrinastraat. Wat hij daar aantrof was
om te huilen: om bij hun huis te komen,
moesten de nieuwkomers door een zee

van water, modder en drab waden. Een
slim verhuisbedrijf, de firma Van Straaten,
had vijf grote opleggers ingezet die je kon
huren om zo als zelfverhuizer je boedel
te vervoeren. Omdat het in dit jaargetijde
al vroeg donker werd, had de gemeente
100 meter kabel ter beschikking gesteld,
zodat de wagens konden worden verlicht
en je kon zien waar je moest lopen. Aan
vloerbedekking leggen durfde niemand te
denken, iedereen liep op laarzen.
De familie Nikkels verhuisde in het
weekend en toen op maandagochtend
de verhuiswagen werd opgehaald, bleek
deze vast te zitten in de modder. Er kwam
een tractor aan te pas om het ding weer
vlot te trekken. Buitenspelen was voor de
kinderen in de wijk uit den boze. Henk
herinnert zich de keer dat zijn vierjarig
dochtertje in de tuin van de overburen
diep wegzakte in de blubber, een angstige ervaring. De gemeente zegde toe de
Brucknerstraat en de Beethovenstraat te
bestraten zodra de weersomstandigheden dat toelieten. De bewoners wilden
bovendien dat de Palestrinastraat direct
zou worden aangesloten op de al klaarliggende kruispunten, zodat de schooljeugd
veilig naar hun school aan de Nedereindseweg kon lopen. Tot dan toe was dat
alleen maar mogelijk via de rondweg en
de stoplichten aan de Herenstraat, op de
terugweg moesten de kinderen dan tweemaal de gevaarlijke oversteek maken.
Gelukkig is dit alles al lang verleden
tijd. We kunnen de natte herfst van 1974
bijschrijven op de lijst met onze herinneringen.
Door Cora de Bruijne

Werkzaamheden
A Cappella klaar
A

annemer Salverda en Woningcorporatie Mitros zijn trots dat de
werkzaamheden aan de zeventig
woningen en het woongebouw aan de
Diepenbrocklaan klaar zijn. Alle bewoners zijn terug naar hun eigen woning.
Deze zijn voorzien van een nieuwe keuken en badkamer.

A Cappella staat er weer fris en herkenbaar bij, met een nieuwe entree en een
gezellige ontmoetingsruimte voor de bewoners. De bouwkeet en containers gaan
nog voor de Kerst weg. De ondergrondse
afvalcontainer voor de bewoners komt in
2016.
Mitros bedankt de bewoners van A Cappella voor hun medewerking en geduld
tijdens de duur van de werkzaamheden en

de buurtbewoners voor hun begrip bij de
overlast en de extra parkeerdruk.

Een aantal van de opgeknapte woningen
is nog te huur, het gaat voornamelijk om
tweekamerwoningen. De verhuur hiervan
loopt via Woningnet.nl en geïnteresseerden van 65+ hebben voorrang op de
vernieuwde woningen aan de Diepenbrocklaan.
Daarbij kunnen senioren ook nog gebruik
maken van de doorstroomregeling voor
ouderen, die is voor senioren uit Utrecht
en omgeving die een grote huurwoning
achterlaten. Zij betalen maximaal e50
meer huur dan voor hun huidige woning.
Hiermee stimuleren woningcorporaties
gezamenlijk de doorstroming op de sociale huurwoningmarkt.
Door Rosa Goossens, Wijkconsulent Mitros

M

ijn naam is Jolanda ter Haar-van Dijk, sinds 1 september 2015 ben ik samen
met Dennis Boele buurtsportcoach in de wijken Jutphaas, Wijkersloot,
Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve. Ook ben ik buurtsportcoach in de
wijken Merwestein, Stadscentrum en Doorslag. Hiervoor werkte ik bij Sport ID Nieuwegein en nog eerder was ik vakdocent gymnastiek en locatiemanager/instructeur
in de bedrijfsfitness.

Waarom zijn er buurtsportcoaches in Nieuwegein?
Het doel van de buurtsportcoach is om zoveel mogelijk mensen te helpen in beweging
te komen, van 0 tot 100 jaar. Sporten en bewegen is goed voor iedereen en het kan
op elk niveau. Of het nu samen is of individueel, voor iedereen is er een aanbod en de
buurtsportcoaches helpen u graag als u met vragen of ideeën rondloopt.
Dit kan bijvoorbeeld tijdens de beweegintake die de buurtsportcoach op maandag 11
januari 2016 van 11.00 uur tot 12.00 uur organiseert in ontmoetingscentrum de Wenck
op Wenckebachplantsoen 85a. Zo’n beweegintake wordt daarna elke laatste maandag
van de maand tussen 11.00 uur en 12.00 uur op dezelfde locatie gehouden.
Wat is het takenpakket?
• Helpen bij het ontwikkelen van beweegprogramma’s voor kinderen van 0 t/m 4
jaar
• Samen met verenigingen of andere
sportaanbieders gastlessen op scholen
geven
• Coördineren van het naschoolse sportaanbod
• Participeren bij vakantieactiviteiten
• Like Moving 2 Challenge, een activeringsprogramma (zevenkamp tussen
twee scholen) om jongeren in de leeftijd
van 12–15 jaar in beweging te krijgen
• Beweegintakes organiseren
• Volwassenen in de leeftijd van 30–
50 jaar uitdagen bij de wijkchallenge
om mee te doen met activiteiten waarin
bewegen en meedoen centraal staat
• Onder het motto ‘gezond oud worden’
allerlei beweeggroepen voor ouderen van
55+ organiseren
• Het speciallympics programma organiseren voor mensen die niet mee kunnen
komen in het reguliere sporten
• Bewegen op recept

Jolanda geeft graag het voorbeeld: bewegen

Hoe ziet een doorsnee werkdag er voor jou uit?
Mijn werk is heel gevarieerd, het ene moment sta ik in de natuur met een naschools
sportaanbod, het andere moment fiets of wandel ik mee met een van de ‘gezond oud
worden’ groepen. En op dezelfde dag kan ik ook in bespreking zitten met een sportaanbieder of vereniging, een beweegintake organiseren of bezig zijn met de ontwikkeling
van een nieuw programma of een leuk idee van een van de wijkbewoners. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag.
Hoe is de samenwerking met andere organisaties?
Ik zet met een partij zoals bijvoorbeeld een sportvereniging of fitnesscentrum een
programma op en ben de eerste tijd aanwezig om te helpen met de begeleiding. Na een
tijdje draag ik dit over en dan blijf ik vanaf de zijlijn betrokken bij de programma’s. Het
is een wisselwerking tussen partijen en organisaties die zich bij de buurtsportcoaches
melden en andersom.
Hoe kan een wijkbewoner met een sportidee met jou in contact komen?
Mensen kunnen naar de beweegintakes komen, bellen naar 030 - 6004261, mailen
naar info@sportidnieuwegein.nl of kijken op onze website www.sportidnieuwegein.nl.
Via al deze wegen komt hun vraag bij de juiste buurtsportcoach terecht en kan er een
afspraak gepland worden om over de mogelijkheden te praten.
door Joke Kanis
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Pluto in de Wijk
Buurtkonijnen
roeger had ik ook konijnen en het

V

leek mij wel leuk voor onze zoon.
Aanvankelijk stonden ze in de
achtertuin en toen die op de schop moest,
gingen ze naar mijn schoonvader.

De opgeknapte tuin bestond voornamelijk
uit terras zonder gras dus toen hebben we
het hok met konijnen op het veld voor ons
huis gezet, en daar staat het nog steeds.

buitenvazen
een vaas woont in huizen, in kamer of gang
als houder van bloemen en plant
de vorm houdt de groei in bedwang
omdat zij het sierlijk maar stevig omrandt
toch staan ze hier buiten, vlak bij het talud
en verder, de straat in als haag
’t is of zij u groeten; ‘saluut,
wie door onze blokhoeve reist zien we graag’
maar ook wie hier woont en de buurt soms verlaat,
de vazen ontvangen u weer
als u naar uw woning toe gaat,
ontsnapt aan de druk van ’t forenzenverkeer
ze groenen u fel tegemoet, zelfbewust
in weer en in wind, stoer en struis
wanneer u een huisgenoot kust
dan fluisteren zij; ‘heel de wijk is een thuis’
© ton de gruijter
Kunstenaar Yasser Ballemans naast een van zijn vier sculpturen

Tenminste, het derde stel inmiddels. Het
eerste werd gestolen, van het tweede stel
overleefde moeder de bevalling niet, lukte
het ons niet de kleintjes in leven te houden
en ging pa later ook dood. Onze kinderen
waren ontroostbaar en via via heb ik nieuwe opgehaald. We hebben nu een mannetje en een vrouwtje, allebei geholpen.
Eigenlijk doen wij er weinig aan, mijn
schoonvader verzorgt ze. En de buurtkinderen niet te vergeten. Pluis en Flappie
hoeven niet bang te zijn om te komen van
de honger, de buurtkinderen zijn gek op
hen en geven hen dagelijks te eten. Het hok
mag open om hen te aaien en zo zijn ze wel
eens ontsnapt. Pluis, die witte, huppelde
wat rond, maar Flappie, de bruine, dook
meteen het struikgewas in. Na een uur jagen met de buren, gaven we het op. Uiteindelijk kwamen ze uit zichzelf weer terug.
Sinds we er een voor kinderhandjes makke-

Van het Wijkplatformbestuur

W

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, Nieuwegein.

‘s Winters vinden we het te koud in het
open veld en zetten we het hok onder de
carport. We weten niet hoe oud ze zijn
omdat ze ‘tweedehands’ zijn, maar we
hebben wel tegen de kinderen gezegd
dat dit het laatste stel is.
Door Karen Philippi

Gezien worden
in het
donker!
e donkere dagen zijn weer aange-

D

broken. Het is vaker mistig of regenachtig en het zicht is daardoor
slechter. In deze weersomstandigheden
hebben veel fietsers haast en dat maakt
hen extra kwetsbaar in het verkeer,
waarschuwt de politie.

Graag vooraf aanmelden via bestuur@
wijzijnelkaarsburen.nl zodat we rekening
kunnen houden met uw komst.
Dinsdagen in 2016
Wij vergaderen op 19 januari, 1 maart, 12
april, 31 mei, 5 juli, 6 september, 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

lijker slot op hebben, lopen ze niet meer
weg.

Van de Wijkagent

Bezoek de
Wijkplatformvergaderingen
ilt u iets organiseren of heeft
u een idee voor een betere of
leukere wijk? Vertel het ons in
een bijeenkomst van het Wijkplatform.

Dochter Estrella bij Pluis en Flappie

Goede fietsverlichting is belangrijk voor
hun veiligheid, want automobilisten en
andere weggebruikers zien fietsers mét
licht sneller. Die zichtbaarheid kan het
verschil betekenen tussen wel of geen
aanrijding. Met licht kom je veiliger thuis.
En wat ook belangrijk is voor de eigen
portemonnee: zonder verlichting loop je
kans op een fikse bekeuring. De politie
controleert namelijk regelmatig. Vroeger
moest verlichting aan de fiets vastzitten,
tegenwoordig mag je losse lampjes gebruiken en een goede batterij gaat zeker
een half jaar mee. Een setje (wit voor, rood
achter) kost in de winkel ongeveer e5,dat is ruim tien keer minder dan de boete
van e62,- (inclusief administratiekosten)
die je krijgt voor fietsen zonder licht.

De regels rond fietsverlichting
• Vóór een witte of gele lamp, achter een
rode.
• De lampjes moeten aan de fiets zitten,
of aan je kleding, tas of rugzak.
• De lampjes moeten goed zichtbaar zijn
en recht vooruit en achteruit schijnen.
• Lampjes moeten continue branden en
mogen niet knipperen.
Andere verplichte fietsonderdelen
• Rode achterreflector.
• Pedalen met gele reflectoren.
• Wit of geel reflecterende banden of
wielen.
• Fietsbel.
Fiets veilig in het verkeer
tijdens de donkere dagen.

Gert van Jaarsveld, wijkagent
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HANSEN - MOOLENAAR VERF & WAND DÉ VERFSPECIALIST VOOR UW HUIS
Kies voor professionele verf. Professionele verf strijkt en dekt beter en is
daarnaast ook veel duurzamer. Dat betekent dat het houtwerk beter beschermd
wordt en je dus veel minder snel opnieuw de ladder op moet. Professionele verf is
niet verkrijgbaar in de bouwmarkt, maar alleen bij uw verf speciaalzaak.
Kom langs in onze winkel en laat u adviseren!
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