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Wij zijn elkaars buren.nl

Het gaat
wel goed
met ons!

Al zeg ik het zelf...
Ik ben al heel lang lid van het Wijkplatform. En ik vind het belangrijk
en fijn dat dit platform er voor de
wijk is. Maar ja, wie ben ik...?
We zijn benieuwd naar uw mening,
uw kijk, uw wensen en ideeën.
Kan het misschien anders en beter?
Wat hebben Zuilenstein, Huis de
Geer en Blokhoeve nodig?
We organiseren daarom een
bijeenkomst in de Beatrixschool om
naar u te luisteren.

Onno van Geuns: het is belangrijk dat u komt.

Wat nu?

Het Wijkplatform bestaat al
zo'n 20 jaar. U heeft al vaak van
ons gehoord. We vergaderen voor
verbeteringen in de wijk, behoud
van de dierenweide of bushaltes,
noem maar op. En we maken deze
Wijkkrant. Leuk toch?
U kunt bij ons terecht met vragen
en initiatieven. Zoals misschien een
koffiemiddag voor wie graag anderen wil ontmoeten. Of ideeën om je
meer veilig voelen in de wijk. Ook
over meer bloembollen en straatfeesten. Zaken die direct belangrijk
zijn voor ons allemaal.

Laat van u horen
Kom langs en ontmoet andere
buurtbewoners. Heeft u een goed
idee of een lastige vraag, laat ‘m
horen op 9 april.
Wij proberen muziek te regelen, een
quiz met een leuke prijs, koffie en
thee met wat lekkers. Kortom, een
gezellige avond.

Uitnodiging
Wijkbijeenkomst
Dinsdag 9 april
20.00 - 22.00 uur
Beatrixschool
Lohengrinhof 10
Wij zijn elkaars buren.nl

U komt?
Denk dan hier
alvast eens over:
Woont u naar uw zin?

Ik vind het fijn om mijn buren te
zien. U dus. Daar draait het om.

Voelt u zich prettig in deze wijk?

Namens alle leden van het
Wijkplatform, van harte welkom.

Waar heeft u behoefte aan?

Onno van Geuns (Wijkbewoner net als u)

Wat kan er anders in de buurt?

 w w w.wijzijnelkaarsburen.nl

Nieuwe hoogstamfruitbomen in Kokkebogaard

De vrouwen en mannen van de Landschapsbeheerploeg genieten van de ongekend vroege lentezon. "We gaan snel weer verder..."

Veel wijkbewoners hebben
de zoete smaak nog in de mond
van de peren die ieder najaar aan
de bomen groeide. De hoogstamboomgaard in de Kokkebogaard
werd al jaren niet onderhouden en
was in slechte staat

zandvlakte, toch zijn de bomen al
vervangen.

Ieder jaar was de gratis oogst minder en minder. Tijdens de zeldzame
sneeuwdagen van januari zijn de
oude fruitbomen gekapt in Park
Kokkebogaard.
Dat was even schrikken voor veel
voorbijgangers: "Wat zullen we nou
krijgen?"

Over paar jaar nieuwe oogst
Inmiddels zijn er nieuwe bomen
geplant. Dat is gedaan door de
Landschapsbeheerploeg Utrecht.
Deze enthousiaste groep bestaat uit
een deskundige ploegleider en een
groep vrijwilligers die veel ervaring
heeft met alle voorkomende werkzaamheden in het landschap.

Bomen waren ziek
Shida Versteeg (Wijkcoördinator)
kondigde het al in een eerdere Wijkkrant aan:
De bomen zouden gekapt worden
ná de bouw van het Gezondheidshuis. Nu wordt er nog helemaal niet
gebouwd en is er alleen een kale

Dat komt omdat ze zodanig aangetast waren door ziekte, dat ze niet
konden blijven staan. En een aantal
was zelfs al dood.

Het duurt een paar jaar voordat er
peren zijn, daarom zijn ze in eerste
instantie alleen te bewonderen om
hun fraaie bloesem.
 w w w.landschapsbeheerploegen.nl

Adverteer in het juni-nummer van de Wijkkrant. Bereik ruim 3000 adressen Huis-aan-Huis. Neem contact op met de redactie en vraag naar de voorwaarden en opvallend lage kosten.

Specialisten voor
klein en koddig
Jonge dieren hebben nog niet de kracht en weerstand van
een volwassen dier. Ze hebben inentingen, de juiste voeding
en speciale zorg nodig. Wilt u weten hoe u uw maatje vrolijk
en gezond kunt houden? Bel ons of kom eens langs.
Wij nemen graag de tijd voor een goed advies.

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747
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HylColumn
Plastic soep
Als je een zekere discrepantie tussen je principes en gedrag
ervaart, kun je zomaar ten prooi
vallen aan gewetensnood. Je kunt
dan je kop in het zand steken
of doen alsof je niet beter wist,
maar in plaats van de schijn op te
houden of de vermoorde onschuld
te spelen, kun je ook overwegen
je ambivalente gevoelens serieus
onder ogen te zien.
De vraag hoe je in het leven wilt
staan, stel ik mezelf steeds vaker.
Voortschrijdend inzicht helpt daarbij. Dit deed me zoal besluiten naar
een andere politieke partij over te
stappen en van bank te wisselen. En
recentelijk nam ik mij voor zo min
mogelijk bij te willen dragen aan de
plastic soep.
Zo bevat mijn boodschappenpakket nu kaas in papier, brood in mijn
eigen herbruikbare zak en niet
voorverpakte groenten en fruit.

Micha Torcque en Nick Brugman-Beijen: Kom 27 april naar de Kokkebogaard om lekker te sporten.

Kokkebogaard op de sportieve toer

Micha Torcque en Nick
Brugman-Beijen zijn twee buurtbewoners uit de wijk Zuilenstein met
sportieve plannen voor het park
Kokkebogaard. In 2018 organiseerden zij de Koningsspelen op basisschool De Toonladder. Nu gaan zij
een stapje verder en leggen de lat
hoger.
Zij willen namelijk park Kokkebogaard een sportieve upgrade geven.
Dit park is toegankelijk voor iedereen en biedt veel mogelijkheden,
daar spelen de mannen graag op in.

Plastic soep kun je niet heet genoeg eten.

Ik zal u de details besparen, maar
het lukt mij regelmatig zonder één
gram plastic thuis te komen. Want
los van het besef samen een vuist
te kunnen maken, heb ik aan mijn
uitdagingen graag een hele kluif.

Op deze dag, van 10:00 tot 16:00 bij
het witte bruggetje aan de Nedereindseweg, ter hoogte van nummer
155, staat aan de zijkant van het
park de zogenaamde Mobstacle
trailer.

Van duurzame toestellen gemaakt
van hout en ijzer, drie verschillende
hardlooproutes door het park, tot
een veld waar bootcamp- of yogalessen kunnen worden gegeven.
Het Sportplein moet een centraal
ontmoetingspunt worden om sa-

Op het grasveld is die dag een minihindernisbaan uitgezet en iedereen
krijgt de kans om op dit circuit de
snelste tijd neer te zetten. Met een
grote digitale klok bij de start en
finish zetten ze een uitdaging neer
die circa 2-5 minuten per persoon

Door de redactie

Ondertussen
bij de buren

Het Wijkplatform betaalt de hanging baskets uit het wijkbudget. De
bloemen blijven hangen tot half
oktober, afhankelijk van bloei en
weersomstandigheden.
Als u merkt dat er problemen zijn
met een hanging basket bij u in de
buurt, stuur dan een mail naar Ton
Visser.
Ieder jaar een vrolijk gezicht in de straten

Deze Wijkkrant verschijnt vier keer
per jaar en bevat persoonlijk nieuws
en nieuws dat interessant is voor
alle bewoners van en betrokkenen
bij de wijken Zuilenstein, Huis de
Geer en Blokhoeve.

Redactie: Peer van Halderen,
Joke Kanis, Karin Beenen.
Advertentiebeheer: Henk Vink
Vormgeving: De Uitbeelder,
Onno van Geuns.
Drukwerk: BenF, Driebergen.

Wilt u ook iets doen voor de Wijkkrant of heeft u een idee voor een
rubriek? Wilt u adverteren?
Neem contact op met de redactie.

Contact:
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl
of telefonisch: 06 175 64 000
Postadres: Redactie Wijkkrant,
Nederhoeve 47, 3438 LG Nieuwegein

Inleveren kopij vóór 1 mei 2019.

Woont u in de buurt en bezoekt u
op 27 april de kleedjesmarkt? Gaat
u de uitdaging aan met andere
bewoners van Nieuwegein? Maak
bij de Mobstacle trailer kennis met

Micha en Nick, waar zij u vol passie
vertellen over hun droom.
Sporten in de buitenlucht is goed
voor iedereen en waar kan dat nu
beter dan op het Sportplein Zuilenstein?
Tot 27 april!

Net als vorig jaar fleuren we de
wijkingangen vanaf half mei weer
op met hanging baskets. Ook bij
de nieuwe aansluiting BlokhoeveZuid komen ze te hangen.

Colofon en verantwoording

Oplage van 3.850 exemplaren.
Volgende nummer: De volgende
Wijkkrant verschijnt in juni 2019.

Urban sports, sporten met een stoer karakter.

duurt. De snelste persoon van deze
dag wint een leuke prijs.

Ze hangen er
binnenkort weer!

Wat de reclame betreft lijkt mijn
werkgever me trouwens enigszins
tegemoet te komen. Vanaf juni
2019 hoef ik wellicht niet langer
ongeadresseerde folders door brievenbussen te werken.

Door Hylco J. Tamminga

Sportevenement op 27 april
Om deze droom om te zetten in
realiteit hebben zij steun nodig van
de bewoners uit de wijk. En daarom
organiseren zij op 27 april tijdens
Koningsdag een gratis sportevenement om iedereen kennis te laten
maken met hun droom.

Tijdens de vergadering van het
Wijkplatform presenteerden zij vol
enthousiasme hun idee ‘Sportplein
Zuilenstein’. Het gaat om urban
sports, dat zijn sporten in de wijk
die het straatbeeld kenmerken, met
een stoer karakter.

Als fervent tegenstander van reclamedrukwerk en geplastificeerde
post heb ik er soms moeite mee aan
de verspreiding ervan actief bij te
dragen, maar enerzijds heb ik dat
te accepteren en anderzijds is de
geadresseerde er hopelijk blij mee.

Met het recyclen van plastic is nog
een wereld te winnen, maar hoewel
ik een liefhebber ben van vele
soorten soep, zal ik de plastic variant niet als voorafje uit mijn bord
lepelen. Zo’n uitslover ben ik nu ook
weer niet.

men te sporten in en met de buurt,
vrienden en familie. Dit is maar
een kleine selectie van hun droomplan of het grotere geheel zoals zij
dat zelf noemen. Hun droomplan
bestaat uit het realiseren van het
ultieme urban sportplein.

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.

Berichtje van net buiten onze wijk
De Koninkrijkszaal van de Jehovah’s Getuigen in Nieuwegein
aan de Zwanenburgstraat wordt
vernieuwd. Er komt een nieuw,
duurzaam, gebouw. Het bouwen
duurt ongeveer 3 maanden.

 secretaris@wijzijnelkaarsburen.nl

Iets niet in orde? 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.

Gebruik de
BuitenBeter App

U kunt uw melding doen via de BuitenBeter
App, u kunt daarmee direct een foto meesturen. Wel zo makkelijk!

Of bel 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.
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Interview met Joke Buis

Denk mee over
speeltuin en
kruidentuin in
Huis de Geer

Joke Buis: "Het is een mooi plekje in het groen en aan de vijver".

Joke Buis uit de wijk Huis de
Geer heeft meerdere activiteiten
in de wijk georganiseerd. Tijd voor
een gesprek om kennis te maken
en te praten over Nieuwegein en
de wijk waarin ze woont.
Joke woont nog maar twee jaar in
Nieuwegein. ‘’Ik ben opgegroeid in
Noord-Holland en op mijn 17e ben ik
naar Utrecht verhuisd om de opleiding tot verpleegkundige te volgen.
Daar heb ik 45 jaar gewoond.
Op mijn 62e ging ik scheiden en
moest ik op zoek naar een woning.
Na wat zoeken kwam in
Nieuwegein deze woning aan de
Dr. Schaepmanstraat vrij. Het is een
mooi plekje in het groen en aan de
vijver. Dat sprak me aan. Ik dacht
hier ga ik maar wonen voorlopig.’’
Wijkplatform
Na een half jaartje in Nieuwegein
vroeg Joke zich af of er ook activiteiten in haar wijk werden georganiseerd. Ze ging kijken bij een
vergadering van het Wijkplatform.
‘’Er kwamen eigenlijk bijna geen
mensen uit Huis de Geer naar de
vergaderingen. Daarom waren ze
heel blij dat ik er was. Er werd mij
verteld dat er geen activiteiten vanuit bewoners worden georganiseerd.

Ik dacht:
Hier ga ik
voorlopig wonen

Wijkcoördinator Shida gaf aan: er
moet toch wel iets te organiseren
zijn in Huis de Geer? Met haar
enthousiasme spoorde ze me aan
om iets te gaan doen. Eigenlijk
niets voor mij, maar toch heb ik het
initiatief genomen tot een Midwinterlichtavond. Dat bleek een groot
succes. We hadden 140 aanmeldingen.’’
Daarna volgde een Midzomeravond
en nog een Midwinterlichtavond.
“Je merkt dat buurtgenoten het toch
belangrijk vinden om elkaar een
paar keer per jaar te ontmoeten. Er

helpen ook steeds meer mensen
mee met de organisatie. Het wordt
een traditie.”

Het is heel belangrijk dat meer
bewoners hieraan meehelpen en
meedenken. Het moet wel draagvlak hebben. Ouders en kinderen
die mee willen denken over de
speelplekken kunnen met Shida
contact opnemen. Mensen die meer
willen weten over de kruidentuin
kunnen met mij contact opnemen.
(Zie onderaan dit artikel)
Werk
Joke heeft jaren in de geestelijke
gezondheidszorg gewerkt, als verpleegkundige en als manager. Toen
ze 57 jaar was, is ze in de Twijnstraat
in Utrecht een kookwinkel / kookstudio begonnen. Met 64 jaar ging
ze met pensioen.

Het kan
altijd
anders
Daar kun je mee aankomen!

uniekcadeautje.nl
Bazuinlaan 45
Nieuwegein

Joke was voordat ze in Nieuwegein kwam wonen eigenlijk nog
nooit in Nieuwegein geweest.

Wensen
‘’Bij één van de bijeenkomsten
hebben we de wensen van de
wijkbewoners geïnventariseerd.
Daar kwam onder meer uit dat er
behoefte is aan meer speelplekken
voor kinderen van 8 tot 12 jaar en
een paar buurtbewoners willen
graag een soort kruidentuintje /
moestuin.

06-4201 5439

DE PEDICURESCHUUR

				

Op de vraag wat haar het meest
heeft verrast vertelde ze dat het
een enorm groene stad is. ‘’Er is heel
erg veel groen en ook de wijken zijn
heel ruim opgezet. Dat had ik niet
gedacht. Ook wordt er ongelooflijk
veel georganiseerd.
Ik heb nog heel veel binding met
Utrecht. Mijn vrienden wonen daar
en ik zit er nog op schildercursus.
Maar Nieuwegein heeft mij positief
verrast. Ik woon hier heerlijk.”

Joke Buis

Nu, na een aantal jaren wil ze toch
weer aan de slag. Ze is een coaching
praktijk aan het opzetten. ‘’Ik vind
het enorm leuk als ik mensen een
stapje verder kan helpen. Mensen
van ongeveer 40 jaar en ouder die
bijvoorbeeld vastlopen, levensvragen hebben, of even niet meer
goed weten wat ze willen, kunnen
bij mij terecht.’’
 Wijkcoördinator Shida Versteeg,
e-mail : sh.versteeg @nieuwegein.nl
of telefoon : 06 -46004799
Joke Buis, e-mail : jokebuis49 @gmail.com

Lekker
dichtbij
in de wijk
Carmen van Arnhem
Heidehoeve 21, Nieuwegein
06 209 33 690
carmenvanarnhem@hotmail.com
www.depedicureschuur.nl

Er is weer ruimte
om te adverteren in
de Wijkkrant.
Huis-aan-huis op
bijna
4000 adressen

Neem contact op
met de redactie als
u deze unieke kans
niet wil laten lopen.
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Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve
kent inmiddels een lange
geschiedenis. Veel buurtbewoners hebben in de vergaderingen meegesproken over de
meest uiteenlopende onderwerpen.
Wijkbewoners, wijkwethouders,
wijkagenten, wijkambtenaren...
ze kwamen en gingen.
Samen zijn veel ideeën bedacht
en uitgevoerd. Sommige ideeen
zijn misschien al weer vergeten
maar één was een blijvertje:
deze Wijkkrant.
Janine Lubberding, onze vorige
voorzitter, vond het belangrijk
om in een krant kleine en grotere verhalen met alle wijkbewoners te delen.
En dat is gelukt.
Eerste lustrum
We zijn als redactie best een
beetje trots op deze alweer
21ste krant. Dat mag toch wel?
We showen daarom hier alle
voorpagina's van de afgelopen
jaren.
Het is namelijk een heel werk
om steeds de krant weer vol te
krijgen. Voor ons is dit vrijwilligerswerk en gelukkig doen we
het allemaal met veel plezier.
Dat scheelt.
De Wijkkrant wordt inmiddels
al vijf jaar gemaakt voor en
door wijkbewoners. De krant
bevordert daarmee het 'Wij(k)gevoel' precies zoals de bedoeling was. En dit lustrum haalden
we mede dankzij u, onze buren.

Een nieuwe krantenkop
We gaan deze nieuwe jaargang
van start met een nieuwe kop
boven de krant. Veel meer dan
dat veranderen we niet. Want
de Wijkkrant lijkt in de huidige
vorm wel te bevallen. Of heeft
u nog tips?
De toekomst
We zijn altijd benieuwd geweest naar reacties van onze lezers. Ook nu en in de toekomst
horen we graag van u.
Wat vindt u van de Wijkkrant?
Mist u nog iets of heeft u zelf
een idee voor een artikel?
Wilt u uw buren iets vragen of
organiseert u een buurtfeest?
Of bent u een ondernemer in
deze wijk en heeft u een voor
alle bewoners interessant
verhaal?

Wij zijn elkaars buren.nl
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Wat gebeurt er achter die deur?
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Afsluiting van
tramoverweg
De afgelopen maanden hebben
werkzaamheden plaatsgevonden
bij de tramoverweg vlak naast jullie Warmte Overdracht Station.
Er was een tijdlang zelfs een omleidingsroute. Waarom heeft het
zolang geduurd?
Kees van Laar: ‘’Eneco had niets te
maken met deze werkzaamheden,
hoewel ze dus wel voor de deur van
het Warmte Overdracht Station
plaatsvonden. De werkzaamheden
werden uitgevoerd door de Gasunie
en door Stedin.
Ze hebben de gastransportleiding
verlegd en vervangen. Het gebouw
aan de andere kant van het fietspad
zorgt voor de gasvoorziening van
alle huishoudens in Nieuwegein die
gas gebruiken.’’

Het Warmte Overdacht Station van Eneco aan de Symfonielaan. Geen idee waarom het er stond. Nu is alles duidelijk.

Interview met Kees van Laar van Eneco

Hier werken
geen mensen

Kees van Laar

In onze rubriek ‘Wat gebeurt
er achter die deur’ nemen we een
kijkje bij bijzondere locaties in
onze wijken. Dit keer gaan we op
bezoek bij het Warmte Overdracht
Station van Eneco aan de Symfonielaan (net over de trambaan
bij de Marimbalaan). Redactielid
Karin Beenen praat met Kees van
Laar, operationeel installatieverantwoordelijke van Eneco.
Nadat we elkaar de hand hebben
geschud, krijg ik van Kees een helm.
Want zonder helm mag ik niet mee
naar binnen bij het Warmte Overdracht Station. Of zoals ze het bij
Eneco noemen, WOS. ‘’Alle stations
die wij in beheer hebben die zijn genummerd en we zijn hier bij WOS2’’,
aldus Kees.
Heet water
Als ik binnenkom zie ik heel veel
grote pijpen. Indrukwekkend, maar
je vraagt je dan wel af waar dat
voor is. Kees: ‘’Deze WOS zorgt
ervoor dat 20.000 huishoudens in

Nieuwegein voorzien worden van
stadsverwarming. Bij onze elektriciteitscentrale in Lage Weide in
Utrecht verwarmen we water tot
130 graden celsius. Dat wordt met
leidingen onder de grond hierheen
getransporteerd.

het algemeen wordt het continu
heen en weer gepompt, het wordt
opgewarmd en het koelt weer af.
Alles gaat automatisch. Er werken
hier geen mensen. Wel wordt alles
dagelijks door collega’s van mij
gecontroleerd.’’

In het WOS zetten we het om naar
water van maximaal 95 graden.
Dan kan het naar de huizen met
stadsverwarming worden getransporteerd, allemaal met leidingen
onder de grond. Bij de mensen
thuis met stadsverwarming loopt
dit water door het verwarmingssysteem. Door gebruik koelt het
af en dan gaat het terug naar het
WOS en vanaf daar weer naar de
centrale om opnieuw opgewarmd
te worden.’’

Dubbel
Ik zie heel erg veel pijpen. ‘’We
gebruiken niet alles tegelijk. Alles is
dubbel uitgevoerd, zodat het proces
altijd door kan gaan en huizen niet
zonder verwarming komen te zitten.
We hebben vier grote pijpen die het
water naar de huizen transporteren.
In de winter worden er drie van
gebruikt. In de zomer maar één.

Het water blijft dus in het systeem?
Kees: ‘’Ja, het is een continuproces. Wij noemen dit een gesloten
systeem.’’ Ik vraag me af of er niet
onderweg wel eens wat water
verloren gaat. Kees: ‘’Mensen
vervangen wel eens de radiator of
ontluchten de radiator en dan loopt
er water weg. We vullen dus ook
altijd weer wat water bij. Maar over

Gedicht van Tineke

Onderhoud doen we altijd in de zomer. Dit allemaal om de eventuele
overlast te beperken. Ook voor de
centrale hebben we een oplossing,
mocht daar storing ontstaan. In de
Doorslag staat een reservecentrale
voor noodgevallen. Deze gebruiken
we normaal gesproken dus niet.’’
In onze wijken heeft niet iedereen
stadsverwarming. ‘’In Nieuwegein
hebben 20.000 huishoudens stadsverwarming. Dat is het grootste

Enorme leidingen waardoor het water naar de huizen wordt gepompd.

deel, maar inderdaad niet iedereen.’’
Op de vraag wat er gebeurt als
iemand problemen heeft met de
verwarming in huis zegt Kees: ‘’Wij
komen dan binnen twee uur om de
problemen te verhelpen. Mensen
zitten dus nooit lang in de kou.’’
`
Zelf een kijkje nemen?
Ik bedank Kees voor de uitleg en

Lente
Een nieuwe zon breekt
door gebarsten glas
van winterse kou
Het bloed van de aarde
stroomt sneller;
bij iedere harteklop
dringt door haar huid
het gras
Bloemen
zoeken hun plaats
worstelend
uit het donker
naar de zon

De ochtend huilt van vreugde,
haar tranen gulzig gedronken
door dorstig groen
Nieuwe geluiden
proberen hun stem uit
in de stilte
Ik lig dicht op vochtige aarde
voel, hoor, ruik en zie
En proef het nieuwe ongeduldige leven
op mijn dorstige lippen
Zo opnieuw geboren te worden.
© Tineke van Grol

lever mijn helm weer bij hem in.
Kees vertelt dat als mensen meer
willen weten of een keer een rondleiding willen, ze altijd contact met
Eneco op mogen nemen.
Door Karin Beenen

 Kees.vanLaar@ eneco.com.
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Stukkie Cora

Dromen zijn bedrog

Strijd mee tegen reuma:
geef met uw hart!

De Kokkebogaard door de pen van Cora de Bruijne.

Onlangs droomde ik dat in
park De Kokkebogaard in de strook
tussen A Cappella en het fietspad
alle oude hoogstamfruitbomen
werden gekapt. Het was een
enorme ravage die gepaard ging
met veel lawaai van zaagmachines
en versnipperaars.

Het gaf een gevoel van een gigantische tandartsoperatie, waarbij het
totale gebit werd verwijderd. Niet
veel later, in dromen kan dat, werden op het vrijgekomen stuk grond
een hele rij woningen gebouwd.
Met veel tamtam onthulde de burgemeester het naambordje van de
nieuwe straat: De Fruitbomenstraat.
Hoe wrang was dat.
Die naam was kennelijk gekozen om

de herinnering aan het feit dat op
deze plek ooit fruitbomen stonden, levendig te houden. Ik werd
er weemoedig van. Nooit meer de
prachtige bloesembomen in het
voorjaar. Nooit meer een emmer vol
appels en peren rapen in het najaar.
Geen ravottende honden meer in
het gras onder de bomen. Achter de
nieuwe huizen was het gloednieuwe Gezondheidscentrum gebouwd
en daarnaast een woontoren met
appartementen.
Zodra ik wakker werd en ontdekte
dat ik gedroomd had, ben ik naar
de plek des onheils gegaan. En ja,
de fruitbomen waren inderdaad
gekapt. Het was even slikken. Maar
van huizenbouw was niets te merken. Er waren nog duidelijk sporen

van de kap zichtbaar, maar de zon
kwam na enige dagen onzichtbaar
te zijn geweest weer tevoorschijn.
Dat was bemoedigend.
Na een gewenningsperiode zou er
misschien weer nieuwe beplanting
komen en na verloop van tijd zou
het parkgebied weer zijn opgeknapt.
Ook het gezondheidscentrum en
zijn buurman bleken niet te bestaan.
Nog niet, nog steeds niet, dacht ik.
Hoe lang ligt het bouwterrein al
niet te wachten op noeste bouwvakkers?
Geduld is een schone zaak, we
weten het allemaal. Maar laten we
hopen dat dit gedeelte van mijn
droom geen bedrog blijkt te zijn.

Grote impact op het dagelijks leven
Reuma is de verzamelnaam voor meer dan honderd aandoeningen aan gewrichten, spieren en pezen. Wist u dat één op de negen Nederlanders een
vorm van reuma heeft, zoals artrose, reumatoïde artritis of jeugdreuma?
Dagelijks krijgen 700 mensen de diagnose reuma, daarmee is het de meest
voorkomende chronische ziekte in Nederland. Reuma is een (bijna) onzichtbare ziekte die grote impact heeft op het dagelijks leven. Ruim twee derde
van de mensen met reuma heeft iedere dag last van pijn, vermoeidheid of
verminderde mobiliteit.
Meer onderzoek nodig
Reuma Nederland is afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven
en het is de belangrijkste financier van onafhankelijk wetenschappelijk
onderzoek in Nederland. Geef daarom met uw hart wanneer de collectant
bij u aanbelt. ReumaNederland is ook altijd op zoek naar collectanten, het
kost u maar een paar uurtjes in de collecteweek. Met uw steun helpt u het
leven van twee miljoen Nederlanders te verbeteren.
Door Jan Willem van de Hoef, Wijkcoördinator Zuilenstein, nationale reuma collecte

Door Cora de Bruijne

Nieuwe Cimbaal
krijgt gezicht
Op 5 februari organiseerde
Reinaerde een inloopavond voor
omwonenden over het ontwerpbestemmingsplan, een stuk of 25
buurtbewoners kwamen er op af.

Een artist impression van de nieuwbouwplannen voor De Cimbaal.

Reuma Nederland wil een beter leven voor alle twee miljoen mensen
met reuma. Daar is onderzoek voor nodig. In de week van 18 t/m 23 maart
is de collecteweek. Geef met uw hart en help ons dit doel te realiseren!

Men vertelde dat op het voorontwerp bestemmingsplan twee
reacties van buurtbewoners waren
gekomen. Die zijn beantwoord en
het plan is aangepast waar nodig.

Volgens de procedure ligt het
bestemmingsplan ter inzage van 29
januari t/m 11 maart. Hierna volgt
een ‘termijn van orde’ van twaalf
weken. In die periode is er onder
andere een commissievergadering
waar omwonenden hun zegje kunnen doen en een raadsvergadering.

termijn van zes weken. Daarna kan
de omgevingsvergunning verleend
worden. Streven is te starten met de
bouw eind augustus/begin september.

Na de raadsvaststelling volgt
opnieuw publicatie en een beroeps-

Door Joke Kanis

Half maart ontruimt Reinaerde het
bestaande pand. De sloop volgt naar
verwachting vanaf april.

20 maart:
Open dag OBS
De Toonladder
Openbare basisschool De
Toonladder aan de Lohengrinhof
houdt woensdag 20 maart een
open dag. Iedereen is van harte
welkom om een kijkje te komen
nemen in de school.
De schrik zat er bij de dieren goed in: ze moesten verhuizen. Nu zijn ze weer veilig terug.

Nieuwe hekken dierenweide

U heeft het misschien al gezien: de dierenweide aan de Van Anrooylaan
heeft nieuwe hekken gekregen. Van eind januari tot begin maart hebben
de dieren daarom gelogeerd in dierenweide Geindijk in Hoog Zandveld. De
bewoners met uitzicht op de dierenweide werden met een buurtbericht
geïnformeerd over de verbouwing.

Door het meedoen aan verschillende lessen kunnen bezoekers een
beeld van de school krijgen. Mensen die een basisschool zoeken voor
hun kind kunnen komen kijken en
ook iedereen die de school eens van
binnen wil zien is van harte welkom.
 w w w.detoonladder.nl

Als mosterd na de maaltijd:

Meer zout is niet beter
Sommige mensen gooien heel veel
zout op hun stoepje in de hoop
dat de sneeuw wegsmelt. Het zout
spoelt daarna met het smeltwater
de grond in naar de wortels van
planten.

Afgelopen winterperiode
stonden er gele bakken met strooizout voor de deur van de dokter en
bij de PLUS. Heel handig omdat er
op die plekken veel mensen komen
die wat slechter ter been zijn.

Wat doet zout met de natuur?
Strooizout is erg slecht voor de natuur en beschadigt alles wat groeit
en bloeit. Door het zout verdrogen
bomen, krijgen ze bladeren met
dorre en gele randen en groeien de
knoppen helemaal niet uit.

Waarschuwing
tegen het
strooien met zout

Sympathiek dat we er allemaal
een klein emmertje van mochten
meenemen als we het thuis konden
gebruiken.

Strooizout-box bij de dokterspraktijk aan de Diepenbrocklaan afgelopen vorstperiode.

Niet apart maar samen... De Toonladder is dé openbare basisschool van onze wijk.

Er zit ook een groot nadeel aan
strooien met zout: Het is erg slecht
voor de natuur.

In het ergste geval sterven planten
en bomen zelfs helemaal af door
het zout, maar dat is pas te zien
in het voorjaar of de zomer als
niemand meer een verband Iegt
met het strooizout dat in de winter
is gegooid.

Hoe de overheid het doet
Op de grote wegen wordt vaak
door Rijkswaterstaat, de provincies en de gemeenten zout
uitgereden. Zij doen dat op een
minder schadelijke manier, omdat
ze alleen strooien als de sneeuw
uiteen wordt gereden door auto’s.
In landen zoals Duitsland en Oostenrijk strooit men helemaal geen
zout op wegen, maar gebruikt
men alleen maar zand.
Strooi-advies
Als u per se met zout wilt strooien
dan is het beter om dat zo zuinig
mogelijk te doen. Beter nog om
het te mengen met zand: dat
heeft een minder negatief effect
op de natuur.
Door de Redactie
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Peter Bakker: er zijn 5 plekken nodig

GPS-Hondenkaart

Mag er een AED bij
u aan de muur?
In de vorige Wijkkrant hebben
we uitgebreid aandacht besteed
aan het onderwerp AED’s in onze
wijken. Het Wijkplatform heeft vijf
AED’s besteld die in maart worden
geleverd.

Om de vijf bestelde AED’s strategisch binnen onze wijken te verdelen zijn we op zoek naar bewoners
die ons daarbij willen helpen. We
hebben een paar mensen nodig die
meedenken bij het bepalen van een
goede spreiding over onze wijken en
bij de voorbereiding tot plaatsing.
Het kost u maar een paar uur tijd.
Meer plekken zijn nodig
Op dit moment zijn er twee bruikbare openbare AED’s: bij de sportzaal ‘Triangel’ aan de Lohengrinhof
9 en aan het woonhuis van Fagotlaan 56. Er is nog een openbare AED

Werkwijze meldkamer na een
hartstilstand
Peter Bakker van Stichting Hartslag
Nieuwegein legde ons uit wat er
gebeurt als iemand een hartstilstand meldt.

De eerste zes
minuten zijn
cruciaal

Het oproepsysteem HartslagNu
werkt via de meldkamer van 112.
Zodra een melding van een hartstilstand binnenkomt, krijgen buurt-

Pluto in de Wijk

tien hoog op een flat en dat is niet
ideaal voor een hond. Hij past zich
wel aan maar moet eerst over een
galerij, dan in een lift en dan pas
kan-ie naar buiten.
Mijn zwager had een nest en zocht
een goed tehuis voor een pup. In
onze hele omgeving werd nog
gebouwd, het was één grote tuin
voor onze hond. In die tijd kleedden
de bouwers ook de wijk en het park
aan met speeltoestellen.

Het Wijkplatform
vergadert

Volg het Wijkplatform
Het wijkplatform bestaat uit bewoners
uit de wijken Zuilenstein, Huis de Geer en
Blokhoeve. Wij werken samen met de andere
bewoners aan de leefbaarheid in de wijk. Zo
zorgen we samen voor een prettige woonomgeving.
Heeft u ook ideeën voor onze wijk? Bijvoorbeeld om het mooier en veiliger te maken? Of
voor activiteiten in de buurt?

Het is een greep uit de maatregelen
die het stadsbestuur neemt om de
ergernis over hondenpoep op straat
aan te pakken. De gemeente gaat
zelf ook vaker hondenpoep opruimen in de openbare ruimte. Daarvoor krijgt ze de beschikking over
een eigen hondenpoepzuiger. En
ze kijkt samen met inwoners naar
de beste verdeling van de hondenpoep-afvalbakken in de openbare
ruimte, waar nodig komen er extra
bakken bij.

Peter Bakker: Het kost maar weinig tijd.

bewoners (burgerhulpverleners
die aangemeld zijn) een oproep op
hun mobiel. In het bericht staat het
adres van het slachtoffer en de locatie van een AED die zij onderweg
kunnen ophalen.

Vernieuwde app
Met de vernieuwde app wil de
gemeente het hondenbeleid beter
onder de aandacht brengen van de
inwoners. Op vrijwel alle locaties
in de openbare ruimte moeten
hondenbaasjes hun hondenpoep
opruimen. De hondenkaart wordt
dit jaar nog verder aangepast en de
nieuwe afspraken worden met de
inwoners in een aantal stadsbijeenkomsten gedeeld.

Bij een hartstilstand zijn de eerste
zes minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als binnen
die tijd iemand reanimeert en een
AED aansluit. De ambulance is
meestal niet zo snel. U als buurtbewoner kunt dat wel zijn!
 Wilt u zich hier voor opgeven?
Stuur een mailtje naar Ton Visser,
secretaris Wijkplat form.
secretaris@wijzijnelkaarsburen.nl

Warme uitstraling
Weer of geen weer, met een hond
moet je naar buiten. Goed voor
de hond, goed voor jezelf. Je komt
andere hondenbezitters tegen, dat
is goed voor het sociale contact. En
je leert de wijk heel goed kennen.
We wandelen een half uur tot een
uur, we zien wel waar we uitkomen.

Panda, een Duitse herder die graag verstoppertje speelt.

“Mijn vrouw en ik zijn opgegroeid in
een gezin met dieren”, vertelt Johan,
“en toen we in november 1977 in een
eengezinswoning in Zuilenstein
kwamen wonen, konden we een
hond krijgen. Eerder woonden we

Hondenbaasjes kunnen
nu via de gemeentelijke website
de hondenkaart openen op hun
mobiele telefoon en tegelijk met
gps-functie inzoomen op de locatie.
Daarmee kunt u tijdens het uitlaten makkelijk zien waar u de poep
van uw hond moet opruimen en
waar uw hond mag loslopen.

Onze eerste hond, Panda, heeft er
heerlijk gespeeld; alleen en samen
met onze kinderen.

Het ruikt
hier niet
naar hond

Bij binnenkomst valt me meteen op dat er niet alleen een hond
rondloopt. In de voorkamer zit een
papagaai in een kooi, in de achtertuin staat een volière vol vogeltjes
en achter in die tuin zitten twee
konijnen in een fiks hok.

Troef tegen
hondenpoep

op de tramremise, maar dat is te ver
weg.
Heel positief is dat twee wijkbewoners hun buitengevel beschikbaar
hebben gesteld voor de plaatsing
van een openbare AED, hier zijn wij
erg blij mee.
AED bij de PLUS
Een extra opsteker was het bericht
van de supermarktketen Plus.
Zij gaan dit voorjaar alle filialen
voorzien van een buiten de winkel
geplaatste, dus openbare AED. Al zit
Plus van Loon op de rand van ons
Wijkplatform-gebied, het helpt toch
om een betere dekking te krijgen
binnen onze wijken.
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Tegenwoordig is er een handige app
op je telefoon (zie artikel hierboven)
voor hondenuitlaatplaatsen, dan
zie je meteen waar je hond vrij mag
lopen. Met een hond kom je op
plekken waar je normaal gesproken
niet komt.
Je krijgt het mee van je ouders, ik
ben ermee opgegroeid. Een hond
geeft liefde, gezelligheid en een
warme uitstraling.
Je hond moet je leren als ie nat is,
zich uit te schudden voordat ie naar
binnen gaat. Hondenharen zijn net
rietjes, hol van binnen. Afdrogen
alleen helpt dan niet, uitschudden is
effectiever. Na een regenbui droog
ik haar na het uitschudden nog
even af, pootjes, rug en buik voordat ze ons huis binnengaat.”
Het valt op dat het hier niet naar
hond ruikt. “Dat honden ruiken,

Fragment van Hondenuitlaatka
Fragment van de Hondenuitlaatkaart.

heeft te maken met leeftijd, ras,
een onverzorgde vacht, ontstekingen, voedsel”, vertelt Johan.
“Honden kunnen tien tot vijftien jaar
oud worden, afhankelijk van het ras.
Eén hondenjaar komt overeen met
zeven mensenjaren. Onze eerste
hond is 17 geworden.
Vanaf de eerste pup hebben we
Duitse herders gehad, en altijd
vrouwtjes. Een teefje is aanhankelijk, een reu vertoont machogedrag.

Je leert
de wijk heel
goed kennen
Toen ik thuis kwam te zitten, gaf
mijn vrouw mij een nieuwe pup zodat ik mij niet met het huishouden
zou bemoeien; twee kapiteins op
een schip, dat werkt niet. De dierenarts die ik met mijn pup bezocht, zei
“dat wordt een beer van een hond”.
Hee, dacht ik, dan noem ik ‘m Panda.
Kwispel Academie
Ik ben met al mijn honden naar
hondentraining geweest. Dat werd
vroeger door de Dierenbescherming
gegeven, tegenwoordig door de Kynologenvereniging en de Utrechtse
Kwispel Academie.
Ik raad iedere hondenbezitter aan

 U vindt de app met gps func tie op :
ht tps ://geoser ver.nieuwegein.nl/apps/
hondenuitlaatkaar t/

met zijn hond naar training te gaan.
Ze leren je niets spectaculairs zoals
bij de politie maar wel de elementaire gehoorzaamheidstraining,
basiscommando’s als ‘zit’, ‘blijf’, ‘af’,
‘hier’, netjes aan de riem lopen en
omgang met andere honden.
Ook moet je een hond leren oversteken, dat de hond naast de baas
gaat zitten, en pas gaat lopen als de
baas toestemming geeft. Met een
goede opvoeding voorkom je dat
een hond opdringerig is naar mensen op straat of problemen geeft.
Verstoppertje spelen
Onze honden waren kinderen
gewend. Als ik ze uit school haalde,
kwamen andere kinderen graag
met onze hond knuffelen. We spelen met de kleinkinderen verstoppertje met onze hond in dat kruidentuintje in park Kokkebogaard, zij
moet de kinderen dan vinden.
Onze hond slaapt netjes beneden
in de mand, nooit bij ons op de
slaapkamer. Ze mag ook binnen niet
op de bank. Mens en dier worden
gescheiden.
Als wij eten, mag ze onder de tafel
zitten, maar ons niet het eten uit de
mond kijken.
Ze krijgt zelf brokken waar alles in
zit wat ze nodig heeft.”
Door Peer van Haldern

Advertentie

De gemeente Nieuwegein, welzijnsorganisatie
MOvactor, de politie en de woningcorporatie
zitten ook steeds aan tafel.

‘Voor passend advies over wijn, whisky, en sterke drank’

Dus kom langs als u mee wilt praten over
nieuwe plannen voor onze wijken. U bent van
harte welkom.
Volgende vergadering in Hapje en Drankje,
naast de achteringang van de Plus bij winkelcentrum Nedereind.
Vergaderdata en -tijd
28 mei, 9 juli, 17 september, 29 oktober, 10
december (mogelijk in het NBC).
Steeds aanvang 20.00 uur.

Ziet u knelpunten in de wijk of heeft u juist een Meer informatie en de agenda voor de vergadering vindt u op www.wijzijnelkaarsburen.nl
oplossing voor deze knelpunten? U kunt dit
bespreken tijdens één van onze vergaderingen. Door het bestuur

Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20
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Van de Wijkagenten

Veilig pinnen?
Doe het binnen
Dieven maken dankbaar
gebruik van de slordigheid en
onoplettendheid van mensen. Op
drukke plaatsen, zoals in de tram,
in de supermarkt en op de markt
slaan zakkenrollers en dieven
graag hun slag.

Werkt de pinautomaat niet goed?
Gebruik ‘m niet en accepteer geen
hulp van onbekenden.

Bescherm uw pinpas en pincode
Bijna iedereen betaalt tegenwoordig met een pinpas, het is veilig en
u kunt (bijna) overal pinnen. Maar

Neem niet te veel geld op in één
keer, of stop het op verschillende
plaatsen weg. Noteer het alarmnummer van de bank in uw agenda
of mobiele telefoon.

Binnen pinnen is veiliger. Bij veel
supermarkten kunt u extra geld
pinnen.

Houd het saldo op uw betaalrekening beperkt.

Voorkom dat
anderen meekijken
als u pint

Boek regelmatig geld over naar uw
spaarrekening.

Laat u niet afleiden bij het pinnen.

… houd uw pincode altijd geheim,
zodat niemand anders de pas kan
misbruiken.
Dat is het advies van wijkagent Gert
van Jaarsveld. “Niemand hoeft uw
pincode te kennen. Schrijf hem dus
niet op uw bankpas, in uw agenda
of op een briefje dat u in uw portemonnee bewaart. En vertel uw code
ook niet als iemand er om vraagt,”
aldus Gert.
Als u merkt dat uw pinpas weg is,
bel dan meteen het alarmnummer
van de bank en blokkeer de pas. Alle
bank-alarmnummers zijn dag en
nacht bereikbaar. Zodra uw melding
binnen is, loopt u geen financiële
risico’s meer (met uitzondering
van het eigen risico). Laat ook een
creditcard direct na vermissing
blokkeren.
Nog meer veilige tips
Pin het liefst overdag bij pinautomaten, laat u niet afleiden, maak
geen gebruik van de hulp van anderen bij het intoetsen van de pincode.



U kunt bij de bank de limiet van
uw maximale dagopname laten
verlagen, of u kunt afspreken met
uw bank dat u niet rood kunt staan.
Als een ander dan toch in het bezit
komt van uw pinpas en pincode,
beperkt u de schade hierdoor.

Parkeren kan op het parkeerterrein van het naastgelegen kantoorpand. Of beter, kom lekker op de fiets.

Zaterdag 6 april open dag Tiny Village

Buurtschap Kleinhuizen

Kleinhuizen is een Tiny Village dat bestaat uit acht permanent
bewoonde Tiny Houses. Totaal
wonen er twaalf volwassenen en
zes kinderen. Ieder Tiny House is
ontworpen en vaak ook gebouwd
door de bewoners.

De huisjes zijn duurzaam gebouwd
en (deels) zelfvoorzienend door
gebruik van composttoilet, zonnepanelen en regenwateropslag.
Met toestemming van de gemeente
blijven de huisjes hier twee jaar
staan, daarna komt op dit terrein
nieuwbouw.
Locatie
De Tiny Village ligt in Rijnhuizen
aan het Merwedekanaal, aan de
Kelvinbaan 40. Het bestaat uit een
weiland en een boomgaard (drie
hectare in totaal). Er lopen paarden
en meerdere ganzenfamilies rond,
er zijn ook heel veel verschillende
soorten vogels, vlinders, bijen, bloemen en planten te vinden.

Het is een prachtige, unieke plek.
De bewoners willen dit in vergetelheid geraakte stukje grond mooier
achterlaten dan ze het gevonden
hebben. Dit project in Rijnhuizen Nieuwegein is voor hen een
belangrijke pilot, om omliggende
gemeenten én Nieuwegein zelf, te
laten zien wat de meerwaarde van
tiny housing is.

Samenleving in het klein
Samen vormen ze een klein buurtschap: er komt dit voorjaar een
gezamenlijke moestuin, pluktuin en
er is een gemeenschappelijke plek
om elkaar te ontmoeten en samen
te kunnen eten.
Op zaterdag 6 april is er open dag
(en daarna elke eerste zaterdag van
de maand behalve in augustus).
U bent van harte welkom tussen
13.00 en 16.00 uur om een paar Tiny
Houses te bezichtigen. Er zijn dan
ook allerlei andere leuke dingen te
beleven. Wat precies, dat leest u in

Fietsroute van Het Sluisje naar Kleinhuizen.

de aankondiging van de open dag
op de facebookpagina Tiny Village
Kleinhuizen of de website. Houd
er alstublieft rekening mee dat er
geen sanitaire voorzieningen zijn
voor bezoekers.
 w w w.kleinhuizen.nl

Scherm uw pincode af
De politie waarschuwt voor het
over de schouder meekijken als u
pint. Criminelen proberen bij een
geldautomaat of bij de kassa in een
winkel uw pincode af te kijken. Als
dat is gelukt, proberen ze uw bankpas te pakken te krijgen. Kijk dus om
u heen als u met uw pinpas betaalt
en voorkom dat anderen meekijken
wat u intoetst. Stop uw bankpas
altijd goed weg, zodat zakkenrollers
er niet bij kunnen.
Stop pintransactie als u twijfelt
Voelt u zich bekeken door anderen
terwijl u staat te pinnen? Staat
iemand verdacht dichtbij tijdens uw
pintransactie? Spreek de persoon er
dan op aan. Vraag hem of haar een
stap achteruit te doen. Twijfelt u?
Stop direct uw pintransactie, vraag
uw pas terug uit de automaat, berg
hem goed op en loop weg.
Door Gert van Jaarsveld en

Marleen van Velzen, wijkagenten

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

GedachtenRoute Blokhoeve groeit
22 April is Nationale Zaaidag. Eigenlijk een feestdag voor Bijen en Vlinders!

In de vorige Wijkkrant las
u over de GedachtenRoute in
Blokhoeve. Ik vertel u graag hoe
het daarmee staat. De plantenbakken worden de komende maanden
gemaakt.

Er komen allerlei soorten planten
in, voor ieder wat wils: plukplanten,
tropische soorten, sierplanten en
nog meer.
De bewoners die ons tot nu toe heb-

ben geholpen, kiezen samen met
ons de planten uit.
De GedachtenRoute en de bakken
zijn echt voor de buurt bedoeld
en het idee is dat bewoners ze onderhouden, dat is het verbindende
element.
De gedichten die de bewoners
samen met de dichters maken,
vormen de aankleding. Zo groeit

de GedachtenRoute letterlijk en
figuurlijk dankzij de betrokkenheid
van bewoners.
U bent van harte welkom op de Landelijke Zaaidag op 22 april. Op die
datum is er onder andere een live
talkshow.
 Wijkcoördinator, Shida Versteeg,
sh.versteeg @nieuwegein.nl
of Arnolda de Bruijn, info @allone.nl.

Hieronder had uw advertentie kunnen staan
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De uitgever, het Wijkplatform, wil
met de Wijkkrant de betrokkenheid
van de bewoners en saamhorigheid
binnen de wijken vergroten.

Juist ook kleine ondernemers en
zzp’ers zijn van grote waarde voor
de leefbaarheid in onze buurt.
U kunt dus een grote rol spelen.
Verspreiding
De Wijkkrant wordt 4x per jaar
verspreid over bijna 4.000 adressen.
We richten ons op alle bewoners,
ondernemers en bestuurders.

De krant wordt bezorgd bij geïnteresseerden binnen en buiten de wijk
zoals de bibliotheek en winkels.
Ook is de krant als PDF te lezen en
te downloaden vanaf de website
van het Wijkplatform.
Adverteren in de Wijkkrant is ‘over
de vloer komen bij uw buren’.

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in adverteren in de Wijkkrant, maak dan
een afspraak met de redactie van
de wijkkrant. Of vraag direct een
advertentiecontract aan met daarin
alle voorwaarden.
Stuur een mailtje aan:
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl

*Master Thesis: Consumenten en Streekeigen producten. Door Pieter Groen, Wageningen 09-09-2013
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Vergroot uw bekendheid én
de sociale waarde van uw bedrijf.

De Wijkkrant kan daar aan bijdragen. Deze mooie krant wordt huisaan-huis bezorgd bij alle bewoners
van de Nieuwegeinse wijken Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve.

©

Uit onderzoek* blijkt dat
consumenten graag lokaal hun
boodschappen doen. Respondenten beleven het ‘kopen in de buurt’
als van grote sociale waarde. Binnen onze woonwijk zijn bijna 200
ondernemers actief.

