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Van de Voorzitter

it is mijn eerste bijdrage aan deze
mooie Wijkkrant. Verderop in deze
krant kunt u uitgebreid met mij
kennismaken in een interview. Daarin
kunt u lezen dat ik in september het
stokje van onze voormalige voorzitter,
Janine Lubberding, heb overgenomen.

Parkgebied
voor ontmoeting
en ontspanning

Ik ben mij nu aan het inwerken en daar
horen veel kennismakingsgesprekken bij.
Met de wijkmanager, de wijkagent, de
wijkwethouder, de projectleider openbaar
domein, de medewerkers van MOvactor,
en niet te vergeten met de leden van
het bestuur en de deelnemers aan het
Wijkplatform. Ik ben veel enthousiaste en
betrokken mensen tegengekomen, die de
wijken een goed hart toedragen.
Zoals u zult lezen, woon ik zelf aan het
(zuidelijke) randje van Zuilenstein. Ik heb
mij daarom de laatste tijd verder verdiept
in de andere wijken: Blokhoeve en Huis de
Geer.
Overal is wel iets, maar mijn eerste conclusie is dat wij wonen in een plezierige omgeving. Divers, met niet al te veel overlast,
redelijk veilig en met aandacht voor elkaar.
Als (oud-) Utrechter voel ik mij inmiddels
Nieuwegeiner, ik hoop dat ik vanuit mijn
voorzittersrol van het Wijkplatform een
bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van het wonen en welzijn in deze
mooie wijken.
Kees Mulder, voorzitter Wijkplatform

F

ort Jutphaas ligt als een groene
parel verscholen in het gebied Rijnhuizen. Veel mensen kennen het fort
wel, maar komen er niet zo vaak. Samen
met Stichting Fort Jutphaas en Club
Rhijnhuizen werkt de gemeente eraan
om het fort meer zichtbaar, beter toegankelijk en meer beleefbaar te maken.

Daarom heeft de gemeente samen met
gebruikers van het fort een ontwikkelplan
opgesteld. Het doel hiervan is het fort
om te vormen tot een parkgebied waar
mensen graag komen voor ontmoeting
en ontspanning. Hierbij gaat het om het
verbeteren van de toegankelijkheid, de
historische betekenis en de natuurwaarde.
Wandelpaden en groenonderhoud
Het ontwikkelplan wordt in fasen uitgevoerd. De eerste fase bestaat uit het
aanleggen van wandelpaden en onderhoud aan het groen, de provincie heeft
hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld.
Door het aanleggen van een wandelpad
is het straks mogelijk een rondje op het
fort te lopen. Ook komen er bankjes, een

Fort Jutphaas

picknickplek, een informatiebord en een
speelplek voor kinderen. De gemeente
laat het groen op het fort en rond de
fortgracht snoeien. Een aantal bomen
wordt gekapt omdat ze de bunkers beschadigen of verouderd zijn. Ter vervanging hiervan laat de gemeente nieuwe
bomen planten. Daarnaast gaat een
schaapskudde die enkele keren per jaar
langskomt, het gras onderhouden. De
hekken die tot nu toe nodig waren voor
de permanente begrazing, kunnen weggehaald worden. De uitvoering van deze
plannen in fase 1 start begin 2017.

Woon-werkgebied Rijnhuizen
Fort Jutphaas maakt deel uit van het
gebied Rijnhuizen, waarvoor eerder een
gebiedsvisie (een plan voor ruimtelijk
beleid in de toekomst) is vastgesteld.
Uitgangspunt is dat Rijnhuizen geleidelijk
omvormt van kantorenpark naar gemengd
woon-werkgebied met een groene uitstraling. Inmiddels worden in het gebied de
eerste woningen gebouwd. Voor huidige
en toekomstige bewoners en werkenden
krijgt Fort Jutphaas een functie als groene
verblijfsplek waar mensen kunnen wandelen en ontspannen.

Voetgangersbrug
De tweede fase bestaat uit het realiseren
van een voetgangersbrug aan de noordkant van het fort en een pad dat deze
brug met het centrale plein verbindt.
Deze voetgangersbrug zorgt voor minder
verkeer op de weg Rond ’t Fort, doordat
de parkeerplaatsen bij de kantoren ter
hoogte van de kruising Rond ’t Fort/
Einsteinbaan gebruikt kunnen worden.
Uitvoering van deze fase vindt naar verwachting in 2018 plaats.

Nominatie werelderfgoed
Fort Jutphaas is onderdeel van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Het fort is één van
de oudste forten van de waterlinie en
gebouwd rond 1820. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in zijn geheel door
Unesco genomineerd om werelderfgoed
te worden in 2019. Deze bijzondere status
geeft extra betekenis aan het fort en is
een reden om beter gebruik te maken van
het fort.
Lees verder op bladzijde 2 

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
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 Vervolg van voorpagina
Stichting Fort Jutphaas
De plannen voor Fort Jutphaas zijn tot
stand gekomen in overleg met Stichting
Fort Jutphaas. Stichting Fort Jutphaas is
eind 2015 opgericht met als doel het Fort
te behouden en ontwikkelen. De Stichting
wil via contacten met externe sponsors/
subsidiekanalen de plannen voor het fort
verder dragen.

HylColumn
Dubbelzinnig
et aantal verwarde mensen lijkt

H

met de dag toe te nemen. In een
wereld waarin de externe prikkels ons om de oren vliegen, het steeds
lastiger is de zin van de onzin te onderscheiden, de techniek regelmatig een
loopje met ons neemt en medicijnen
(laat staan hun mogelijke bijwerkingen)
niet zelden een ontregelend effect op de
menselijke geest hebben, is dit eerder
logisch dan onbegrijpelijk.

IVN Cursus
Tuinreservaten

H

Wilt u zich opgeven voor deze cursus dan kan dat door een email te sturen naar ton.ikink@gmail.com

et Instituut voor Natuur en Duurzaamheid (IVN) start in januari
2017 met de cursus Tuinreservaten.
De trend is tegenwoordig dat mensen
vooral stenen leggen in hun tuin. Het gevolg daarvan is dat insecten, vogels en
andere dieren minder leefruimte hebben.

Bovendien ontstaat ook steeds meer wateroverlast door het ontbreken van groen.
Het doel van deze cursus is dat u enthousiast wordt om uw tuin wat groener en
diervriendelijker in te richten.
Praktische tips
De cursus geeft handvatten voor aanleg
en onderhoud van een natuurvriendelijke
tuin en is bedoeld voor iedereen met een
groene-tuin-hart en voor mensen die tui-

nieren en natuur willen combineren.
De cursus is ook geschikt als u uw (oudere) tuin een opknapbeurt wilt geven en
openstaat voor nieuwe ideeën. Naast een
gedeelte theorie krijgt u vooral praktische
tips waarmee u aan de slag kunt in uw eigen tuin, die gedurende de hele cursus het
uitgangspunt is. U kunt zich voor 1 januari
nog opgeven.

Alle lesavonden beginnen om 19:45 uur en
eindigen om 21:45 uur in het Milieu Educatie Centrum van het Nieuwegeins Natuurkwartier, Geinoord 9 in Nieuwegein.
Meer informatie
Kijk op https://afdeling.ivn.nl/afdeling/
nieuwegein-ijsselstein-eo/activiteiten

Door de redactie

Uw speciale aandacht voor...

Uit de mond van wijlen Thé Lau (leadzanger The Scene) konden we al eerder
optekenen dat iedereen van de wereld
is. Dubbelzinnig of niet, ook De Wereld
Draait Door bevestigt in deze context het
beeld van een mensheid in verwarring.
Zo complex als de wereld zich manifesteert, zo overzichtelijk en voorspelbaar is
het werk van een postbezorger. Je hoort
continu dezelfde teksten (‘Geen rekeningen alsjeblieft.’ ‘Blauwe enveloppen
mag je houden.’ ‘Je treft het niet met het
weer.’), honden begroeten je steevast
uitgelaten en voor elk onbezorgd poststuk ligt een reddingsplan klaar. Zo gaat
post voor de Diepenbrocklaan 145 (een
keet zonder brievenbus) standaard retour
afzender.
Nee, in de war zal ik van mijn werk niet
snel raken, maar van de kaart ben ik
natuurlijk voortdurend, zeker rond de
huidige kerstdagen. Met de beste wensen
voor 2017 uiteraard!
Door Hylco J. Tamminga

Herfstwandeling

Twee trotse
bezorgbroers
ij zijn Dave en Ray Moenné

W

twee broers, en wij bezorgen
de Wijkkrant bij u. Soms doen
we dit met nog meer familieleden, maar
nooit alleen. Al bijna drie jaar lopen we
vier keer per jaar de hele wijk door en
dan komen we veel dingen tegen, te veel
om allemaal op te noemen.

Helse brievenbussen
Een paar voorbeelden: van honden die de
voordeur aanvallen en de krant uit onze
handen pakken als we die nog maar net
door de bus hebben gedaan, tot helse
brievenbussen die onze vingers openhalen met hun scherpe randen en stroeve
scharnieren.
We gaan voortuinen door waarbij het
voelt alsof we door de jungle trekken, en
we zien prachtige villa's waarbij het lijkt
alsof we een oceaan over moeten steken
voordat we bij de brievenbus aankomen.
Dit zijn voorbeelden die wat minder leuk
zijn, maar het is natuurlijk niet allemaal zo.

Z

omaar een maandagmiddag in
de vroege herfst. Het is prachtig
weer. De stralende zon lokt mij naar
buiten. Dat doe ik maar al te graag en
dan nog het liefst in gezelschap van mijn
twee goede vrienden: de Nordic Walking
stokken.

Het is rustig op straat. De kinderen zitten
op school en af en toe passeren mij een
paar fietsers. Het is nog een beetje vroeg
voor de echt mooie herfstkleuren, hoewel
sommige bomen toch al een tintje krijgen.
Onder een groepje mij tegemoet wandelende gehandicapten met een begeleidster toonde één van hen veel belangstelling voor mijn stokken. Ik op mijn beurt
wees hem op de boom die op dat moment

Kinderen die willen meehelpen
Gelukkig zijn veel brievenbussen ideaal
aan de stoep gelegen zodat we snel door
kunnen, er zijn poezen die ons begroeten
en kindjes die de krant graag zelf in hun
eigen brievenbus willen doen. Ook is het
altijd leuk als we bedankt worden, en als
we zien dat mensen blij zijn dat we de
Wijkkrant in handen hebben.

Fort Jutphaas is omstreeks 1820 gebouwd.

Vervolg
Naast de al genoemde concrete maatregelen blijven er nog wensen over, waarvoor
de plannen nog uitgewerkt moeten worden of waarvoor nog financiering nodig is.
Voorbeelden hiervan zijn de fortwachterswoning en het scoutinggebouw.
Uitgangspunt van de gemeente is dat de
bebouwing meer gaat bijdragen aan het
openbare en recreatieve karakter van het
fort. De gemeente gaat samen met belanghebbenden hiervoor een plan maken.
Uitvoering toekomstvisie Fort Jutphaas
Eerder hebben betrokken partijen en de
gemeente een toekomstvisie opgesteld
voor Fort Jutphaas. In deze visie worden
maatregelen voorgesteld om de inrichting
van Fort Jutphaas te vernieuwen, zodat
het forteiland beter zichtbaar en toegankelijker wordt. De afgelopen tijd stond
in het teken van gesprekken voeren met
initiatiefnemers en zoeken naar financiële
middelen.
Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Weggeman-Blaauw op
e.weggeman@nieuwegein.nl of telefonisch via (030) 607 15 34.

Het is fijn als mensen weten wat de Wijkkrant brengt: het is een soort gesprek met
uw buren over wat er gebeurt in uw buurt.
De Wijkkrant verzamelt dit nieuws voor
u zodat u in de hectiek van het moderne
leven toch te weten komt wat zich in uw
wijk afspeelt.

Ook vindt u de visie Fort Jutphaas op
www.nieuwegein.nl/fortjutphaas.
Meer informatie over Stichting Fort
Jutphaas kunt u vinden op
www.stichtingfortjutphaas.nl.

Om deze reden zijn wij trots deze krant
vier keer per jaar bij u in de bus te mogen
doen!

Meer informatie over de ontwikkelingen
in Rijnhuizen is te vinden op
www.nieuwegein.nl/rijnhuizen.

Door uw bezorgers, Dave en Ray

schitterend werd belicht door de zon. Een
eindje verderop in een sloot ontwaarde
ik een groep eenden die door hun ruiperiode niet zo mobiel waren en met zijn
allen zaten te dommelen op een in het
water liggende balk. Twee schooljongens
zaten rustig op een bankje te praten en
een vader met twee kinderen zocht naar
gevallen kastanjes.
Meer dan tien jaar geleden deed ik een
cursus Nordic Walking en sindsdien zijn
mijn stokken en ik bijna onafscheidelijk.
Ze wandelden met mij over het strand van
Vlieland, over de Lemelerberg en over talloze polderwegen. Soms pak ik de bus en
rijd ik naar Bilthoven. Daar wandel ik dan
wat rond in een woonwijk of in de bossen.

Door Esther Weggeman-Blaauw

Ik ben langzamerhand een 80-minner
geworden (70-plusser klinkt zo jong) en ik
heb soms moeite om mijn evenwicht te
bewaren. De stokken houden mij in balans.
Mijn armen zijn tijdens het lopen constant
in beweging en mijn benen en vooral
mijn knieën worden minder zwaar belast.
Mijn pas is iets steviger dan wanneer ik
‘gewoon’ loop, ik voel mezelf veiliger en
ik heb alle aandacht voor wat er om me
heen gebeurt.
Kortom: Nordic Walking is een aanrader
voor iedereen, voor jong, maar ook voor
oud. Ik zou zeggen: veel plezier, wellicht
komen we elkaar als collega’s nog eens
tegen!
Door Cora de Bruijne
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Aangenaam,
Kees Mulder,
uw nieuwe
voorzitter
K

Kees houdt van de italiaanse keuken. En oliebollen bakt ie net zo makkelijk.

ees Mulder, de nieuwe voorzitter
van het Wijkplatform werd 57 jaar
geleden geboren in Utrecht en
groeide op in Hoograven. Ruim 35 jaar
geleden leerde hij zijn vrouw kennen en
zeventien jaar later kwam het gezin aan
de Duetlaan in Nieuwegein wonen.

Ze betrokken het huis waar Kees’ schoonouders tot die tijd hadden gewoond.
Het hele huis werd verbouwd en aangepast aan hun wensen en ze wonen er
nog steeds met veel plezier. “Het is hier
prachtig”, zoals Kees zelf zegt, “als je over
de Duetlaan loopt, heb je niet het idee
dat je in Nieuwegein bent, maar op het
platteland”.
Afgestudeerd fysiotherapeut
Het gezin heeft twee dochters van 20 en
22 jaar oud, de één studeert in Groningen,
de andere in Wageningen. Kees is zelf

afgestudeerd fysiotherapeut en heeft op
die opleiding ook zijn vrouw Joke leren
kennen. Hij heeft altijd gewerkt in de
ouderenzorg: verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg.
De laatste vijfentwintig jaar was hij vooral
bezig met managementvraagstukken op
het gebied van wonen, welzijn, zorg en
behandeling voor ouderen.

Iedere maand
5-gangendiner
Hij is altijd actief geweest als vrijwilliger
in verschillende bestuurlijke functies op
het snijvlak van die vier aandachtsgebieden. Hij heeft op dit moment geen
betaalde baan maar is daar wel naar op
zoek.

Pagina 3

Veel bestuurservaring
Kees was tien jaar voorzitter van de raad
van toezicht bij de Bibliotheek Nieuwegein. Hij deed verdere bestuurservaring
op bij een welzijnsstichting in Ijsselstein
en hij was tien jaar commissaris van een
woningcorporatie in Wijk bij Duurstede.
Nu is hij nog bestuurslid van De Baten,
een zelfstandige, ongesubsidieerde welzijnsinstelling in Nieuwegein. Hij vindt
het belangrijk om zich in te zetten in zijn
woonomgeving en heeft daarmee een
groot netwerk opgebouwd.
Sportieve lekkerbek
Kees houdt van koken en lekker eten. Hij
vertelt enthousiast over de CCN (Culinaire
Club Nieuwegein, uit Vreeswijk) die helaas
niet meer bestaat. De club bestond uit
tien (meest gepensioneerde) mannen
die iedere maand een vijfgangendiner
kookten in tweetallen, op het oude fort
in Vreeswijk. Er was ook een sommelier
bij en ze hadden een eigen inkoper. In die
periode heeft Kees zijn liefde voor koken
ontwikkeld en hij deed er veel ervaring
op. Hij houdt het meest van de Italiaanse
keuken.
Zijn tweede hobby is sport, wat een goede
tegenhanger is met al dat lekkere eten.
Hij tennist bij Rijnhuyse, is lid van Wieler
Tour Club Nieuwegein, en hij sport bij Fit
for Free (in de Heidehal). Ook heeft hij een
seizoenkaart voor FC Utrecht, met een
vriendenclubje volgt hij trouw de thuiswedstrijden.
Ideeën van wijkbewoners
Kees vindt de Wijkkrant mooi en heeft
hem vanaf het begin gelezen. “De krant
ziet er mooi en professioneel uit”, zegt
hij “en de verhalen zijn goed geschreven”.
Toen hij las dat Janine Lubberding wilde
stoppen met het voorzitterschap,
leek het hem een goede gelegen-

E

heid om te reageren. Een aantal gesprekken volgde, hij maakte kennis met het
bestuur en sprak uitgebreid met Janine
om een beeld te krijgen van haar taken.
Voorzitterschap
Op 1 september startte Kees officieel als
voorzitter, op 18 oktober was zijn eerste
‘optreden’ als voorzitter van het Wijkplatform. Met voormalig wijkmanager
Melanie Gitz is hij al op fietstocht geweest
door de wijken. Zuilenstein kent hij goed,
de andere wijken iets minder.
Samenwerken en delegeren
Kees vindt de trend om kleinschalig te
organiseren binnen de wijken een goed
uitgangspunt. “Initiatieven moeten
komen vanuit de wijkbewoners zelf, het
Wijkplatform moet hen faciliteren als ze
ideeën hebben”, zegt hij. “Een voorzitter
heeft met veel verschillende partijen te
maken, van buurtbewoners tot gemeente
en welzijnsinstellingen. Sommige dossiers zijn al goed belegd vanuit andere
partijen, je hoeft niet alles naar je toe te
trekken. De initiatieven die er zijn, kun je
kanaliseren of doorgeleiden naar andere
instanties.”
Door Joke Kanis

en gesprekje met wijkbewoner en kunstenaar Frank
Kousbroek over Huis de
Geer. Verderop in deze
krant staat een artikel over zijn schilderwerk.

"Ik woon in de De
Bruijnstraat. Met een
stuk of twaalf buren kopen we elk
jaar gezamenlijk een kerstboom bij
de Nicolaaskerk op de Herenstraat
en die plaatsen we op ‘het pleintje’ in
onze straat.

Woonwijk Huis de Geer

Klein en gezellig

Eigenlijk is het geen pleintje maar een
S-bocht in de weg. Meestal op de tweede
zaterdag na Sinterklaas wordt de boom
geplaatst en versierd door de mannen
die dan toevallig thuis zijn. Het groen
eromheen snoeien we wat korter zodat er
ruimte is voor de boom.
Als de boom staat wordt dat gevierd met
een glas warme glühwein.
Zo’n 25 jaar geleden hebben we vanuit

Tussen de regels
door:
De redactie
feliciteert
de trouwe
adverteerder
Christ van Loon
met zijn prachtig
vernieuwde PLUS
supermarkt.
een woonhuis
hier vlakbij elektra
aangelegd en daar sluiten
we de verlichting van de boom
op aan. De kosten voor aanschaf van de
boom en de elektra worden dan verdeeld
over de deelnemers.
Hetzelfde groepje organiseerde jarenlang
een BBQ en nu doet de hele straat mee. En
elk jaar organiseert iemand wel iets, de
ene keer doen we ergens een excursie, de
andere keer bezoeken we een museum of
gaan we ergens op bezoek.
Door Peer van Halderen

Advertentie(s)

NUATIS LES
F
GR OE
PR

Rosé Russell-Lammerts
Personal trainer

Buitenfitness

Iedere woensdag om 8.45 uur
Bij u om de hoek

 PT Rosé  pt-rose.nl  06 111 28 950

Voet- en/of
bewegingsklachten

Ga naar de
Podotherapeut!
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
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Raad je Straatje
Aanmelden gestart voor
Nieuwegein Awards 2017

U

W

aar 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 4

). Vergeet niet uw eigen adres te vermelden.

Vindt u dat deze prestatie een meerwaarde heeft voor Nieuwegein? Gaat u
dan snel naar de website www.nieuwegeinawards.nl en vul de gegevens van uw
kandidaat in op het aanmeldingsformulier.

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

Kraak je Brein en win een Bon
Winter
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.
AGENDA
APRIL
AUGUSTUS
AVOND
DECEMBER
DECENIUM
DINSDAG
DONDERDAG

FEBRUARI
HERFST
JAAR
JAARGETIJDE
JANUARI
JUNI
JULI
KALENDER

Door de redactie

I

Leuk dat je mee hebt gedaan en gefeliciteerd met je prijs, Irene. Je hebt ondertussen van de redactie een cadeaubon

K
E
I
K
W
A
R
T
A
A
L
G
E
T
I

De uitreiking van de Nieuwegein Awards
is op 18 februari 2017.

n september van
dit jaar deden
bewoners van
Blokhoeve Noord
mee aan de KeepItCleanDay. Eén van
de organisatoren,
Deirdre Wirtz-Ypma,
doet verslag. “Ongelofelijk wat je al
niet vindt, van een
sok tot een kapotte
speaker.

Jaaaa! Het is het avonturenpad van onze
kleinkinderen in de Kokkeboogaard. Het
pad MOET altijd genomen worden. Je
kunt er van alles vinden door het jaar
heen. Fluitenkruid, brandnetels, mooie
wilgen, zicht op een kerstboom (is weer
verwijderd), orchideeën, naaktslakken,
spinnenwebben met spin natuurlijk,
vogels enz. Met de driewieler of skelter
wordt er bergje op en af gereden en door
de bochten ‘gescheurd’ naar het einde van
de groene tunnel.
Hartelijke groet, Irene Meissenberg

E
H
E
R
F
S
T
R
E
T
N
I
W
N
J

Verschillende categorieën
Het gaat om kandidaten voor de sportcategorieën: sporttalent, sportman, sportvrouw en sportploeg.
Maar u kunt ook kandidaten aanmelden
voor de categorie vrijwilliger, vrijwilligersorganisatie, duurzaamheid, kunst &
cultuur, evenement en ondernemer/onderneming.
Voor deze laatste categorie kunt u alleen
ondernemingen met één tot tien werknemers aanmelden.

Samen opruimen

En de winnaar van de vorige keer is...
In de vorige Wijkkrant plaatsten wij ook
een foto. Van de inzendingen is Irene
Meissenberg de gelukkige winnares, zij
stuurde ons de volgende oplossing:

W E
O E
E T
N D
S N
D A
A A
G M
E U
N I
D N
A E
U C
L E
E D

kunt nog tot 23 december kandidaten aanmelden voor de Nieuwegein Awards 2017. Kent u iemand
of een organisatie of groep mensen in
uw omgeving die het afgelopen jaar een
aansprekende prestatie heeft geleverd
op het gebied van sport, vrijwilligerswerk, duurzaamheid, kunst & cultuur,
ondernemerschap, of een aansprekend
evenement?
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Onder de goede inzenders verloten we een cadeaubon.
Stuur uw oplossing met uw adresgegevens voor 1 februari 2017 naar de redactie.
(ons adres staat in de colofon op pagina 4).
Over de uitslag van de loterij wordt niet gecorrespondeerd.
Oplossing puzzel krant 3-2016: Ook de herfst heeft zonnige dagen.
De winnaar van de vorige keer is: Ninthe (7 jaar), dochter van Ilona Ipenburg.

Waarom gooien
mensen dit in de
bosjes? Er lag zelfs
puin in de bloemenperken. Samen
hebben we in twee
uurtjes bijna de hele Het opschoonteam van september met hun oogst
Organisatoren gezocht
wijk en het park opgeruimd, totaal vijf
Wat zou het leuk zijn als alle drie onze
grote zakken vol. Veel wijkbewoners wawijken zich inzetten voor een schoner
ren enthousiast en willen volgende keer
Nieuwegein! Ans en Deirdre hebben zich al
graag meehelpen.
aangemeld voor de wijk Blokhoeve. Woont
u in Huis de Geer of Zuilenstein en wilt u
samen met wijkbewoners een paar uurtjes
de handen uit de mouwen steken? Dit kan
per wijk of zelfs al met een paar straten.

Landelijke
Opschoondag
Zaterdag 25
maart 2017

Aan het eind van de dag maken we er een
klein buurtfeestje van. Zo wordt het nog
leuker om uw buurtbewoners te leren
kennen met een hapje en een drankje.”

Als u de opruimactie aanmeldt bij www.
supportervanschoon.nl ontvangt u een mail
met een actiecode. Met die code kunt u
gratis opruimspullen bestellen in hun webshop, zoals opruimzakken, handschoenen
en posters om de actie aan te kondigen.
Door de redactie

Colofon en verantwoording
Deze Wijkkrant verschijnt vier keer per
jaar en bevat 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.
Volgende nummer:
De volgende Wijkkrant
verschijnt in maart 2017.
Inleveren kopij vóór 1 februari 2017.

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.
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Kunst in de Wijk
Frank Kousbroek: Ik kan en doe alles zelf

Schilderen brengt rust

Daten
met
Kunst
in 2017
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Z

aterdag 10 en zondag 11 juni 2017
is de Kunstgein Atelierroute. Met
enthousiasme gaat De Stiching
Kunstgein een nieuwe uitdaging aan.
Gemeente Nieuwegein stimuleert haar
burgers op het gebied van cultuur, kunst
en creativiteit, dat valt één op één
samen met de doelstelling van Stichting
KunstGein.

K

Plofsluis, met de nieuwe fietsbrug richting Houten. Fraai hoe de zon in het water weerspiegelt. Een werk van wijkbewoner Frank Kousbroek

unst in de wijk gaat deze keer over
de kunstenaar Frank Kousbroek. Hij
woont in Huis de Geer.

Wat was de aanleiding om creatief
bezig te zijn?
Ik ben altijd wel creatief geweest. Tekenen
ging mij op school al goed af en ik vond
het een fijn vak. Op de HBS was tekenen
zelfs mijn favoriete vak, ik was er altijd wel
mee bezig.

Wat heeft u nodig om te schilderen?
Ik oriënteer me uitvoerig voordat ik start
met een schilderij, meubel of verbouwing
of met wat dan ook en dat gaat vaak heel
ver. Ik kijk dan naar voorbeelden, technieken en materialen die ik wil gaan gebruiken. Zo heb ik onlangs mijn voorraad krijt
enorm uitgebreid. Ook schaf ik allerlei
materialen aan om op te kunnen werken.
Het laatste is bijvoorbeeld suèdekarton.

Ik had een goede leraar die mijn interesse
stimuleerde en mijn vader was ook goed
in tekenen. In 1994 ben ik wat meer gaan
doen met tekenen en schilderen.
Heeft u een cursus of opleiding voor
schilderen gevolgd?
Je kan wel zeggen dat ik een autodidact
ben. Het aquarelleren, dat doe ik het
meest, heb ik mezelf aangeleerd. Eind jaren 90 ben ik wel een keer naar een cursus
aquarelleren geweest, maar daar heb ik
eigenlijk niet veel aan gehad. Zelf doen en
uitproberen is mijn motto. Dat doe ik ook
met acryl en krijt. Eigenlijk met al mijn
creatieve vaardigheden. In het algemeen
schilder ik naar de werkelijkheid, abstract
is niet zo mijn ding.
Is dit uw beroep of heeft u hiernaast
nog een andere vorm van dagbesteding?
Het is niet mijn beroep. Ik verkoop wel
eens wat maar dat is meer in de marge.
Ik heb eigenlijk te veel hobby’s en bezigheden: een moestuin met twee kassen,
koken (allerlei recepten uitproberen, jam
en sauzen maken), meubels maken en
bijzondere verbouwingen.
Daarbuiten ben ik een fervent hardloper,
dat doe ik al ruim 35 jaar. In mijn HBS tijd
was ik al redelijk goed in atletiek. Afgelopen jaar kwam ik met het hardlopen aan
1200 km in één jaar.
Waardoor wordt u geïnspireerd?
Ik heb eigenlijk niet iets speciaals. Mijn
roots liggen bij de scheepvaart en daardoor schilder ik vaak onderwerpen die
daarmee te maken hebben. Maar ook
onze katten zijn een dankbaar onderwerp,
met pastelkrijt heb ik hen laatst vastgelegd op suèdekarton.

De dorpskerk van Jutphaas (detail)

Wat geeft het u, wat doet het met u?
Vooral het schilderen brengt rust. Als ik
daarmee bezig ben, dan ben ik zogezegd
‘van de wereld’. Ik doe graag aan sport
maar dan blijf je toch bezig met de dagelijkse bezigheden. Met schilderen heb ik
dat niet.
Exposeert u uw werk, verkoopt u het, of
houdt u het voor uzelf?
Jaarlijks exposeer ik samen met de leden
van Open Atelier Landstad. Van origine is
dat een Nieuwegeinse club maar nu zitten
we in IJsselstein, daar ben ik bestuurslid en penningmeester. Op persoonlijke
titel exposeer ik regelmatig. Het podium
van KunstGein, in de bibliotheek in het
Stadshuis en op de Kunstmarkt waren
de laatste keren. Ik heb meegedaan aan
de Atelierroute 2013. Langer terug exposeerde ik in het Provinciehuis, de Van
Koningsbruggenkliniek, bij de Kunstuitleen in Nieuwegein en in Utrecht op de
Maliebaan. Ik was finalist van Expeditie
2008, een wedstrijd van Kunstuitlenen in
de provincie Utrecht en werd vijfde van
veertien finalisten.
Regelmatig maak ik in opdracht een

schilderij van een onderwerp met een bepaalde herinnering voor de opdrachtgever.
Dit kan van alles zijn: van gebouw of landschap tot een afbeelding van een hond of
een ander dier. De laatste jaren probeer
ik wat minder precies te schilderen, meer
impressionistisch.

Wie is uw favoriete beeldend kunstenaar en waarom?
Ik heb niet echt een favoriet. Het Impressionisme spreekt mij het meest aan.
Wat wilde u vroeger worden toen u
klein was?
Op mijn zevende wist ik al dat ik graag
wilde gaan varen. Na de HBS ben ik naar
de zeevaartschool gegaan. Negen jaar
voer ik als scheepswerktuigkundige op
de grote vaart. De schepen waarmee ik
voer deden nooit Nederland aan, vanaf
Schiphol vloog ik naar de haven waar het
schip lag. De eerste reis was twee jaar
weg, gevolgd door een jaar verlof met
een studieperiode. Daarna steeds een jaar
weg met aansluitend een verlofperiode,
eventueel met een studieverlof. Ik kijk er
nog steeds met plezier op terug. Na mijn
laatste reis ben ik getrouwd en terechtgekomen bij Kodak. Techneuten uit de vaart
wilden ze daar graag hebben en daar heb
ik ook verder gestudeerd. Na een herseninfarct in 2000 en vaatproblemen in 2003
kon ik vervroegd met pensioen. Ik kan en
doe alles zelf. Ook dingen die ik nog nooit
gedaan heb, die zoek ik dan uit en daarin
ga ik dan heel ver.
Door Peer van Halderen

De Atelierroute is een sterk middel om
vooral amateur-kunstenaars over te halen
hun creativiteit te blijven ontwikkelen.
Kunstenaars in het middelpunt
De kunst wordt nu zoveel mogelijk per
wijk geconcentreerd in satellietlocaties
met in de nabije omgeving kunstenaars
met een eigen atelier of woonhuis vanwaaruit zij exposeren. Een satellietlocatie
is een grote locatie waar een aantal kunstenaars exposeren. De Atelierroute wordt
omlijst met muziek, muzikanten krijgen
een podium op verschillende locaties in de
route.

Inschrijving is gestart
Nieuwegeinse beeldend kunstenaars van
alle denkbare genres kunnen zich aanmelden. Het bestuur zoekt ongeveer zestig
deelnemers onder wie schrijvers van proza
of poëzie. Als kunst u lief is, houd dan het
weekend van 10 en 11 juni vrij zodat u kunt
daten met de Kunst in Nieuwegein.
Voor meer informatie en inschrijving
zie www.kunstgeinatelierroute.nl.
Door 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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Lekker sporten
inoséde
buitenlucht
Lammerts is sinds januari 2016

R

gediplomeerd Personal Trainer.
Voordat ze met deze opleiding
begon, werkte ze vijftien jaar als commercieel medewerker binnendienst bij
een farmaceutisch bedrijf.

Buurtcamping
in 2017

I

Ons Wijkplatform wil ook graag een
Buurtcamping. Het opzetten is een hele
klus. Daarom zoeken we nu al enthousiastelingen. Wie weet staat er straks met uw
hulp een Buurtcamping in Nieuwegein in
één van onze wijken!
Wilt u meehelpen?
Meldt u zich dan via de e-mail bij de
secretaris van het Wijkplatform. Wilt u er
meer over weten, lees dan verder op de
uitgebreide website van
www.DeBuurtcamping.nl.
Door Ton Visser, secretaris

Van de Wijkagent

De les duurt 50 minuten en begint om
8.45 uur. Het is heerlijk om je dag te
beginnen met een klein uurtje sporten in
de buitenlucht, daarna voel je je helemaal
opgeladen.
Er is nog plek voor meer deelnemers en
een grotere groep maakt het nog leuker

Wijkplatform
Bezoek de
Wijkplatformvergaderingen

Ik ben altijd al
sportief bezig
geweest

INFORMATIE VOOR BEHEERDERS
2017

n juli van dit jaar ontstonden er maar
liefst elf Buurtcampings in vijf verschillende steden in Nederland. Voor één
weekend was een park een gezellige
camping, bewoond door allerlei mensen
uit de buurt. Iedereen hielp mee met
activiteiten en zette zijn tentje op.

Het zijn losse oefeningen in circuitvorm,
iedere week wel weer wat anders. Je doet
van alles wat: cardio, spierversterkende
krachttraining en core stability (rompspieren trainen). Daarna volgt de cooling
down en is de les afgelopen.

en gezelliger. Iedereen kan meedoen: jong
en oud, mannen en vrouwen, iedereen is
welkom. Je sport op je eigen niveau onder
mijn begeleiding.”
Rosé Lammerts

Tijdens een reorganisatie werd Rosé ontslagen. Ze dacht na over haar toekomst en
besloot na een jaar de fitnessopleiding te
gaan doen. “Ik ben altijd al sportief bezig
geweest”, vertelt Rosé. En zo werd zij Personal Trainer bij Smartfit (sportschool bij
het Muntplein).
Opgeladen de dag door
Sinds april geeft zij op woensdagochtend
ook buitenfitness-lessen in Galecop, op
een vaste locatie: Galecopperzoom 2 (bij
de Toonladder). Rosé legt uit hoe de les
in elkaar zit: “we beginnen altijd met een
warming up. Daarna zijn er verschillende
materialen: matjes, kettlebell (gewicht
met een handvat eraan), battle rope (speciaal soort touw), dumbbells (halters).

Gratis introductieles
De eerste les is gratis. Als je daarna besluit
om mee te doen koop je een 5-strippenkaart voor 25 euro of een 10-strippenkaart
voor 45 euro. We sporten het hele jaar
door, ook tijdens de schoolvakanties. “Ik
heb enthousiaste deelnemers, het is
iedere week weer anders”, aldus Rosé. “Ik
krijg er energie van om mensen nieuwe
dingen te leren. Het is fijn om te voelen
wat sporten met je lichaam doet en ik
krijg enthousiaste reacties terug van mijn
deelnemers.”
Zin gekregen in buitenfitness? U kunt zich
aanmelden via de website www.pt-rose.nl,
via Facebook PT Rosé Personal Trainer, of u
kunt Rosé bellen op 06 – 11 12 89 50.
Door Joke Kanis



H

Bouw samen met uw buren aan een fijne wijk

et Wijkplatform vergadert op
dinsdagavonden 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 2017
10 januari, 21 februari, 4 april, 16 mei, 27
juni, 12 september, 24 oktober en
12 december (locatie mogelijk in het NBC).
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

Maak het zakkenrollers en dieven lastig!

D

ieven maken dankbaar gebruik
van de slordigheid en onoplettendheid van mensen. Een tas die
in een winkel even ongemerkt buiten
uw zicht staat, een betaalpasje met de
pincode erop geschreven.

Blokkeer pinpas zo snel mogelijk
Wanneer je ontdekt dat je pinpas weg is,
bel dan meteen het alarmnummer van de
bank en blokkeer de pas.
Alle bank-alarmnummers zijn dag en
nacht bereikbaar.

Dit zijn echt buitenkansen voor dieven. Op
drukke plaatsen zoals in de tram, de supermarkt en op de markt slaan zakkenrollers
en dieven graag hun slag.

• Bewaar pinpas en pincode altijd apart van elkaar.
• Noteer het alarmnummer van de bank in uw agenda of nog beter: zet het in uw 		
mobiele telefoon.
• Pin als het even kan overdag bij pinautomaten, laat u niet afleiden,
laat u niet door vreemden helpen met het intoetsen van de pincode.
• Werkt de pinautomaat niet goed?
Gebruik ‘m niet en accepteer geen hulp van onbekenden.
• Binnen pinnen is veiliger, tegenwoordig staat in veel supermarkten
ook een pinautomaat.
• Neem niet te veel geld op in één keer, of stop het op verschillende plaatsen weg.
• Houd het saldo op uw bankrekening beperkt.

Beveilig uw pinpas en pincode
Bijna iedereen betaalt tegenwoordig met
een pinpas, het is een veilige manier van
betalen en je kunt tegenwoordig bijna
overal pinnen. Maar… houd je pincode
altijd geheim, zodat niemand anders je
pas kan misbruiken.

Zodra je melding binnen is, loop je geen
financiële risico’s meer (met uitzondering
van het eigen risico).
Ook creditcards moeten direct na vermissing worden geblokkeerd.
Door Gert van Jaarsveld

Advertentie(s)

HANSEN - MOOLENAAR VERF & WAND DÉ VERFSPECIALIST VOOR UW HUIS
Kies voor professionele verf. Professionele verf strijkt en dekt beter en is
daarnaast ook veel duurzamer. Dat betekent dat het houtwerk beter beschermd
wordt en je dus veel minder snel opnieuw de ladder op moet. Professionele verf is
niet verkrijgbaar in de bouwmarkt, maar alleen bij uw verf speciaalzaak.
Kom langs in onze winkel en laat u adviseren!
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Stormerdijkstraat
Tel.: 030
030 -- 603 15 72, www.hansenmoolenaar.nl
Stormerdijkstraat 2,
2, 3431
3431 CS
CS Nieuwegein, Tel.:
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