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Van de Voorzitter

B

ij de voorbereiding van de tweede
Wijkkrant dit jaar realiseer ik mij
dat het een jaar geleden is dat ik
las dat het Wijkplatform een nieuwe
voorzitter zocht. Janine Lubberding
wilde er na zes enthousiaste jaren mee
stoppen.

Omdat mijn opleiding en werkervaring veel overeenkomsten hebben met
wonen, welzijn en zorg besloot ik te
reageren. Het leek mij een interessante
klus, waar ik wat kon brengen en halen.
Na enkele gesprekken met het bestuur
leidde ik in september de eerste vergadering van het Wijkplatform.
Ik kijk nu terug op een intensief jaar en
heb geen moment spijt gehad van deze
stap. Ik heb een betrokken bestuur en
veel geïnteresseerde deelnemers in het
Wijkplatform ontmoet. Het heeft mij
bovendien leuke contacten opgeleverd
met allerlei maatschappelijke partijen
zoals de wijkagent, de woningcorporaties, MOvactor en medewerkers van de
gemeente. Ik hoop dat ik ook wat heb
gebracht, maar het is aan anderen om
daarover te oordelen.
In de vergadering van mei trof ik een
betrokken bewoner van Huis de Geer en
ik hoop dat dit de verbinding met deze
wijk blijvend bevordert. Jammer genoeg
heeft een bewoner die belangstelling
had voor het advertentiebeheer van
deze Wijkkrant zich afgemeld, vandaar
dat u in deze editie opnieuw een oproep
tegenkomt.
Een bestuurslid liet tenslotte weten dat
zij niet langer haar privé-activiteiten
kan combineren met dit mooie vrijwilligerswerk, er is dus een vacature in het
bestuur waarvoor iedere wijkbewoner
zijn belangstelling kenbaar kan maken.
Maar wat u ook doet, ik wens u allen een
zonnige zomer toe!
Kees Mulder,
voorzitter Wijkplatform

Straks goed gevuld
Gezondheidsplein

O

Op een mooie zonnige dag ziet het verlaten verzorgingshuis er nog best aantrekkelijk uit

p de plek van het nu nog leegstaande gebouw van voormalig
verzorgingshuis Zuilenstein, zal
in 2020 het vijfde Gezondheidsplein van
Nieuwegein gerealiseerd zijn. De Wijkkrant wilde er graag meer over te weten
komen en interviewde Dennis Duiker,
directeur van MOvactor.

Wat is een Gezondheidsplein?
Om bij het begin te beginnen: Buurthuis Kerkveld gaat binnenkort gesloopt
worden en op die plek is woningbouw
gepland. In dit Buurthuis worden tal van
activiteiten voor buurtbewoners ontwikkeld en uitgevoerd door MOvactor.
Toen er overleg plaatsvond over een
nieuwe locatie voor het buurthuis kwam
al gauw het idee om de hoek kijken om,
net als in vier andere Nieuwegeinse
wijken, ook in Zuilenstein een centraal
ontmoetingspunt te creëren. Er ligt nu een
concreet plan: er wordt een zogenaamd
flexibel gebouw ontworpen, dat wil zeggen dat we daarin naar behoefte interne
aanpassingen kunnen doorvoeren.
Wat zal er te doen zijn?
Er komt een keukenruimte die aan alle
gangbare eisen voldoet. Daarmee wordt

Deze partijen komen bij elkaar in het nieuwe pand:
• Het EMC, de huidige huisartsenpraktijk Mondriaanlaan
• De huisartsenpraktijk aan de Diepenbrocklaan
• De psychologenpraktijk
• Het paramedisch centrum
• Saltro
• Een vestiging van Bibliotheek De Tweede Verdieping
• Een steunpunt van Geynwijs
• Het Buurthuis Kerkveld.
het mogelijk om kookcursussen te geven
en/of met buurtbewoners te eten.
Er komt een koffie- en theehoek, kortom
aan sociale gezelligheid wordt alle aandacht gegeven. Een echte ontmoetingsplaats dus, waar het voor iedereen prettig
verblijven is. We bekijken nog of de mogelijkheid bestaat het Gezondheidsplein
ook ’s avonds en in het weekend open te
laten zijn. Voor mensen die werken zou
dat prettig kunnen zijn.
Hoe ziet het gebouw er straks uit?
Het Gezondheidsplein wordt een drie- of
drieënhalflaags gebouw. Daarnaast, los
van het Gezondheidsplein, gaat woningcorporatie Mitros 29 sociale zorgwoningen
bouwen. De gebouwen komen duidelijk
zichtbaar langs de Diepenbrocklaan te
staan. Het achterliggende park Kokkebogaard blijft vanuit de wijk toegankelijk

Dennis Duiker, MOvactor

en de huidige toegangspaden blijven
zo veel mogelijk gehandhaafd. Er komt
voldoende parkeerruimte. De leegkomende ruimtes aan de Mondriaanlaan
worden verkocht en zullen waarschijnlijk
plaatsmaken voor nieuw te bouwen woningen. Dan blijft nog over de vraag hoe
de bushalte van de lijnen 74 en 71 gaat
heten, nu is dat nog Verzorgingstehuis
Zuilenstein.
Suggesties en adviezen? Geef ze door!
Adviezen en suggesties van wijkbewoners en belanghebbenden zijn heel erg
welkom. U kunt meedenken over de
invulling van het Gezondheidsplein door
een mail te sturen naar
info@movactor.nl. Over de voortgang
van dit project blijven wij u ook in deze
Wijkkrant informeren.
Door Cora de Bruijne

Advertentie(s)

Specialisten voor
jong onstuimig
Kleine vrolijke rakkers willen zich nog wel eens bezeren.
Maar dieren kunnen niet laten zien dat ze pijn hebben.
En het lichaam van een jonkie kan nog niet zoveel hebben.
Denk u dat er iets mis is? Wacht niet en bel ons even.
Wij nemen graag de tijd voor een kleine controle.

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747
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HylColumn
Held
oals ook voor de staande ovatie

Z

geldt, heeft het woord ‘held’ sterk
aan betekenis ingeboet. Zelfs de
antiheld kan de heldenstatus vergaren.
Mensen worden steeds sneller op een
voetstuk geplaatst.

Met hetzelfde gemak word je trouwens
snoeihard de grond ingeboord. Eenmaal
opgezadeld met de heldenstatus liggen je
foutjes onder een vergrootglas. Jaloerse
blikken zijn maar wat graag genegen ongelukjes breed uit te meten. Het heldenego mag vooral niet te groot worden.

Nieuwbouw
Cimbaal vertraagd
orgorganisatie Reinaerde heeft plannen voor nieuwbouw van de Cimbaal uit-

Z

gesteld. In april is duidelijk geworden dat de voorbereidingen voor de nieuwbouw meer tijd kosten. Het is daarom niet mogelijk nu een nieuwe planning te
geven.

Betere woonomgeving voor cliënten
Het bestaande gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en daarom komt er
toekomstbestendige nieuwbouw. In dit nieuwe pand zullen ouderen met een verstandelijke beperking komen te wonen.
Het gaat om 40 woonplekken, ruimte voor dagbesteding en behandel- en kantoorruimten. De nieuwe appartementen en studio’s bieden een betere woonomgeving voor de
cliënten.
Ook zullen buurtbewoners elkaar bij de Cimbaal kunnen ontmoeten en het gebouw
zal beter passen in de omgeving. Voor de ouderen die nu elders in Nieuwegein wonen,
duurt het langer voordat zij kunnen verhuizen naar een eigentijdse woonplek waar de
dagbesteding dichtbij is.
Door Joost Hamelynck, communicatieadviseur Reinaerde

Schrale
troost
eet u het nog? In de vorige

Landelijke opschoondag Blokhoeve
Illustratie van supportervanschoon.nl

Adoratie werkt hoogmoed in de hand. Persoonlijke verering neigt al snel naar verafgoding. Door mij als postbezorger tot held
uit te roepen komt de val dichterbij. Ter
compensatie tart ik ter plekke op geheel
eigen wijze naderend onheil. Zo mag dit
stukje dan mijn dertiende column voor de
wijkkrant zijn, op een foutje of ongelukje
heeft u mij nog niet kunnen betrappen.

Z

aterdag 25 maart om 14.00 uur
begonnen zes volwassenen enthousiast aan de klus om in Blokhoeve
afval op te ruimen, want het was landelijke opschoondag.

Ook veel kinderen uit de wijk hielpen mee
met opruimen. De schoonmaakploeg
ploos alle straten uit en veegde de groenstrook schoon. Uit de sloten kwam heel
veel afval, van speelgoed en kerstbomen
tot weggewaaid bouwafval. In totaal bleven er 22 zakken over, gevuld met rondslingerend vuil.
Bezig zijn voor je eigen buurt is leuk
Als afsluiting kregen de kinderen een
Donald Duck en dronken we samen een
drankje. Wat was het leuk om elkaar te
leren kennen en zo samen voor onze
buurt bezig te zijn! Volgend jaar doen we
weer mee en hopen we op nog meer hulp.
Heeft u zin om ook mee te organiseren?
Mail naar blokhoeveschoon@gmail.com.

Mensen die voor het ongeluk geboren
lijken te zijn en het leven desondanks
blijmoedig tegemoet blijven treden, bewonder ik in hoge mate, maar alleen wie
moedwillig zijn leven waagt voor dat van
een ander (mens of dier) verdient in mijn
ogen het predicaat held.
In levensreddende handelingen ben ik
verre van heldhaftig. EHBO-capriolen
zijn niet aan mij besteed. Bij gebrek aan
ongelukken was eerste hulp tijdens mijn
werk tot nu toe hoegenaamd overbodig.
Het nagenoeg foutloos afleveren van de
post resulteerde na vijf jaar trouwe dienst
in contractuitbreiding. Op zaterdag kon
ik mijn kunsten gaan vertonen in Huis de
Geer. Op een warm onthaal aldaar hoefde
ik waarschijnlijk niet te rekenen, maar het
idee een klaterend applaus te mogen ontvangen was egostrelend. Ik ging er zowaar
van naast mijn schoenen lopen. Zodoende
was u inmiddels getuige van een primeur:
een staande ovatie voor een held op sokken.

Door Deirdre Wirtz-Ypma, 'initiatiefneemster'

Kees Mulder,
voorzitter:

Wijkkrant
zoekt
advertentiebeheerder

door Hylco J. Tamminga

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 september 2017.
Inleveren kopij vóór 1 augustus 2017.

Adverteren: Voor informatie neem contact
op met de redactie.
Redactie: Onno van Geuns, Peer van
Halderen, Joke Kanis. 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.

W

Wijkkrant zochten we de eigenaar van de bovenstaande
speldjes. Het is gelukt. Toch is het geen
fraai verhaal.

Een wijkbewoner herkende de speldjes als
die van zijn goede buurman. Hij wist van
het landmachtverleden en het kon haast
niet missen of ze moesten van hem zijn.
Via via (en deze Wijkkrant) zijn ze dus
weer thuis.
De speldjes waren op straat beland na een
inbraak op oud-en-nieuw. Er is meer van
(emotionele) waarde uit de woning gestolen en, triest genoeg, alleen deze drie
prikkertjes zijn teruggevonden.
De familie wil de herinnering aan de
inbraak en de ellende eromheen graag
achter zich laten. Daarom noemen we
hier, uit respect, geen naam en adres. Dat
scheelt 'verhalen' in de buurt.
De ooit trotse drager van de speldjes kan
helaas zelf ook het raadseltje van het
kleine 'molentje' niet oplossen.
Dus die vraag blijft staan: wat stelt het
voor? Wie van onze lezers kan ons helpen?

Door de redactie

Deze mooie en informatieve Wijkkrant wordt vier keer per jaar verspreid onder alle inwoners van de wijken Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve. Ook bij die brievenbussen
waarop een nee-sticker is geplakt. De krant valt bij circa 3.250 adressen op de deurmat.
De redactie van deze Wijkkrant is verantwoordelijk voor de inhoud zoals u die voor u
ziet, zij doet dat op vrijwillige basis. Maar het maken van deze krant brengt natuurlijk
ook kosten met zich mee. Vormgeving, drukken, verspreiden: niet alles kan door vrijwilligers worden gedaan. Die kosten worden gedeeltelijk betaald uit het budget van het
Wijkplatform, dat haar middelen verkrijgt door subsidie van de gemeente en de woningcorporaties die betrokken zijn bij de wijken.
Het is onze bedoeling om de uitgifte van de Wijkkrant voor een zo groot mogelijk deel
te bekostigen uit advertenties van bedrijven van allerlei aard, die actief zijn voor inwoners uit onze wijken. Wij zoeken een wijkbewoner die zich (vrijwillig) wil inzetten voor
het advertentiebeheer van de Wijkkrant. Dat betekent naast het werven van mogelijke
nieuwe adverteerders, het contractbeheer en het opstellen van facturen voor de adverteerders. Bent u een ondernemend type en voelt u zich betrokken bij onze wijken? Heeft
u administratieve kennis en bent u zorgvuldig? Er is voldoende ondersteuning aanwezig
om u in te werken. Meldt u zich aan via redactie@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.

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.

Advertentie(s)
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Ik laat mensen
oparmen
wolkjes
lopen
van Arnhem is 45 jaar en

C

woont ongeveer twaalf jaar in
Blokhoeve. Ze werkt twee dagen
per week als bejaardenverzorgster en
doet dat al 28 jaar met veel plezier. Toen
ze veertig werd, ging ze nadenken over
een ander vak naast haar bejaardenwerk.

Carmen werd geboren in Utrecht en kwam
op haar vijfentwintigste in Galecop wonen
in een appartement. In de loop der jaren
kreeg ze drie kinderen (18, 13 en 7 jaar) met
haar man Pepijn en ze gingen op zoek naar
iets groters. Zo kwamen ze in Blokhoeve
terecht. Het is een fijne, rustige buurt en
ze heeft er geen spijt van.
Je krijgt een band met je klanten
Op mijn vraag wat ze het leukste aan haar
werk vindt, antwoordt Carmen: “De band
die ik opbouw met mijn klanten, het is namelijk best vertrouwelijk om je voeten aan
iemand anders over te laten. Ik stap als het

Carmen komt op verzoek ook bij u thuis langs

ware iedere keer in hun leven. Iedere klant
heeft zijn eigen verhaal en ik leer hen
goed kennen”.
Als ik vraag waar de naam van haar salon
(Pedicureschuur) vandaan komt, antwoordt ze met een lach: “Het is bedoeld
als knipoog. Vroeger was het een donker
hok: de schuur. Pepijn bouwde hem om
tot een mooie lichte werkplek voor mij.
Ik krijg veel opmerkingen over die naam,
maar ik ben er tevreden mee. Eerst werkte
ik op de tweede verdieping in ons woonhuis, maar dat was voor sommige klanten
te lastig”.
Onderscheidend door extra service
Carmen probeert altijd extra service te
verlenen, bijvoorbeeld als de klant overdag niet kan, dan kan het ook ’s avonds. Er
staat altijd iets lekkers klaar, ze heeft voor
iedere klant een hot towel en een korte
voetmassage na afloop. Hiermee probeert
ze zich te onderscheiden van anderen. Ze
zegt: “De tijd die ze bij mij zijn, is echt
voor hen. Ik laat mensen weer op wolkjes
lopen. Ik ga trouwens ook de deur uit als
mobiele pedicure bij mensen die zelf niet
naar mijn salon kunnen komen. Dat zijn
vooral 65-plussers die het erg waarderen
dat ik bij hen aan huis kom en ik vind het
leuk om te doen.”
Ik vraag of Carmen haar eigen voeten ook
doet. “Nee, dat is best moeilijk, lacht ze,
ik ga zelf ook graag naar een pedicure, ik
heb een vriendin bij wie ik terecht kan”.
Door Joke Kanis

Private Dining, vergadering of dansles...

Iedere gast is belangrijk

D

Restaurant De Middenhof, al 35 jaar een begrip in het uiterste hoekje van onze wijk

e redactie van de Wijkkrant sprak
met Hans Ultee, eigenaar van Restaurant de Middenhof. Aanleiding
was het 35-jarig jubileum van het restaurant dat onlangs gevierd werd. Hans
groeide op om de hoek, op de Sonatelaan
maar woont nu al heel lang in Benschop
met zijn gezin.

Van horeca naar informatica
De geschiedenis van Restaurant de Middenhof begint in 1982 als de boerderij
aangekocht wordt door de heren Dijkgraaf en Pinksteren. Hans begint er zijn
loopbaan als leerlingkok. Na het behalen
van zijn koksdiploma nam hij een radicaal
besluit en ging weg bij de Middenhof. Hij
keerde de horeca de rug toe en ging informatica studeren. “Computers waren mijn
grootste hobby in die tijd en daar maakte
ik mijn werk van”, aldus Hans. Hij werkte
twaalf jaar bij een grafische groothandel
in Nieuw-Vennep als technisch directeur
en startte daarna zijn eigen technisch
bedrijf gericht op de grafimediabranche.
Vrienden van de Middenhof
Hij was in die tijd nog altijd lid van de club
‘Vrienden van de Middenhof’, bestaande
uit oud-leerlingen van de Middenhof met
een eigen bedrijf die op vrijwillige basis
activiteiten organiseren. Zoals Koken met
Klank, een project van de Cliniclowns:
koken met kinderen van Mytylscholen.
Hierdoor had hij nog steeds een band met
de Middenhof.
Opnieuw begonnen
“Mijn vroegere baas had me, omdat de
zaak niet lekker meer liep, al een keer
benaderd om de zaak van de voorgangers
over te nemen en uiteindelijk besloot ik
het te doen”, zegt Hans. “Ik verving het
hele keuken- en bedieningsteam en begon
opnieuw. Ik heb onder andere Ramon Bos,
de voormalige sous-chef van sterrenzaak
‘de Hoefslag’ in Bosch en Duin en voormalig chef-kok van ‘Hermitage’ in Zeist
aangenomen, en hij bracht zijn rechter-

hand mee.
Dit resulteert erin dat ik weinig bemoeienis meer heb met de keuken. Ik houd me
vooral bezig met de voorkant: bediening,
sales, marketing en het hele commerciële
gebeuren eromheen.”

Verschil tussen dineren en hapje eten
“Ik gooide het roer helemaal om. Het
a-la-carte restaurant veranderde ik in
een laagdrempelig eetcafé (’t Voorhuis)
met eenvoudige, lekkere maaltijden voor
een betaalbare prijs. De vroegere bistro
heet nu Bistronomie (’t Zomerhuis), een
samenvoeging van de woorden bistro en
gastronomie.

Middenhof is overigens ook een officiële
trouwlocatie. Eens per maand op zondagmiddag is er jazz in het eetcafé. Hans
vertelt verder: “We hebben onlangs voor
de eerste keer een Meet & Dance georganiseerd, een avond vanaf 20.30 uur in het
pannenkoekenhuis met gezellig dansen
en live muziek. Er komen steeds meer
vaste gasten maar ik zie ook gasten van
vroeger, ze weten de weg weer te vinden.

Computers
waren mijn
grootste hobby

Je kunt er op niveau dineren in je spijkerbroek. De prijzen zijn hier iets hoger dan
in het eetcafé maar nog steeds betaalbaar.
In de Bistronomie dineer je, in het eetcafé
eet je een hapje. Wij werken met verse
producten, niets uit blik of pakjes.
Tenslotte is er het pannenkoekenhuis
(de Deel). Korenmolen de Windotter in
IJsselstein mengt speciaal voor onze pannenkoeken de bloem, wij bakken ze nog
gewoon in de pan, niet met een carrousel. Ik heb in de Deel ook het ouderwetse
boerenruitje teruggebracht en de rieten
stoelen. Het terras aan de voorkant (bij de
ingang) hoort nu bij de Bistronomie, het
achterterras bij het eetcafé is vergroot en
dat is bedoeld voor gasten van het eetcafé
en pannenkoekenhuis.”
Allerlei andere activiteiten
Bij de Middenhof kun je ook terecht voor
Private Dining, vergaderingen, cursussen
en feestjes. De bovenzaal wordt nu op
maandagmiddag gebruikt voor dansles,
een groepje ouderen komt er dansen. De

Hans met echtgenote Monic en de twee dochters

Iedere gast is voor mij belangrijk, het
maakt niet uit hoe vaak ze komen.”

Keihard werken, zes dagen per week
Hans heeft 38 mensen in dienst, twaalf
fulltimers en de rest werkt parttime. Hij
heeft zelf twee jaar lang zeven dagen per
week gewerkt, dat zijn er nu zes en straks
hoopt hij terug te kunnen gaan naar vijf
werkdagen.
Tot slot vertelt Hans dat de Bistronomie voor één keer meedoet mee aan
de AH-restaurantactie. Gasten kunnen
dan a-la-carte eten en het goedkoopste
voor-, hoofd- en nagerecht wordt van de
rekening afgetrokken (het 2e driegangenmenu). Hans: “Dit kost de horecaondernemer geld, AH betaalt zelf helemaal niets
en het restaurant moet zelfs per couvert
aan IENS betalen. Je doet het om je zaak
te promoten, ik zie het dan ook als pure
investering om zowel nieuwe als vaste
gasten kennis te laten maken met het
nieuwe concept van de Bistronomie.”
Door Joke Kanis

Advertentie(s)

DE PEDICURESCHUUR

Ze kwam uit op het vak pedicure, een
vriendin van haar deed dat ook en maakte
haar enthousiast. Ze volgde de opleiding, slaagde en begon haar eigen salon,
aanvankelijk op de tweede verdieping van
haar huis. Onder schooltijd en eventueel
’s avonds ontvangt ze haar klanten.

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

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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De klok
is soms
mijn
vijand

Met de kwast schilder ik mijn mooiste kleuren
van hemelsblauw naar liefdesrood,
met potlood teken ik mijn mooiste schetsen van zwarten en grijzen,
met inkt schrijf ik mijn mooiste woorden van ’t diepste gevoel.
© Anette van Ginkel
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KUNST IN DE WIJK
Interview door Peer van Halderen
Afbeeldingen en gedichten © Anette van Ginkel

A

nette van Ginkel schreef op de
lagere school al toneelstukken
die dan werden uitgevoerd bij de
weekafsluiting. “Meester Eijkelenborg
zei: ”Jij wordt journaliste of schrijfster.
Laat je nog eens wat van je horen?”. Al
heel vroeg moet creativiteit onder mijn
huid zijn gekropen.

Mijn tekenboeken waren snel vol en het
grote schoolbord had een enorme aantrekkingskracht op me. Op mijn achtste
tekende ik een complete verbouwing van
het oude huis van mijn oma, inclusief leidingen”, vertelt zij in deze vaste rubriek.
Heeft u een schildersopleiding?
Ik heb geen opleiding op de Kunstacademie gevolgd, wat ik wel graag wilde. Mijn
ouders vonden: een arme kunstenaar brengen wij niet groot, dat gold ook voor mijn
broer die beeldhouwer wilde worden. Ik
heb een enkele cursus gevolgd bij de Werkschuit in De Bilt om materiaalkennis op te
doen. Later kwam ik terecht bij Auke Rodrigo (kunstschilder en dichter), daar ontdekte ik dat acrylverf het beste bij mij paste en
ging ik los met mijn eigen stijl.
Wat doet u naast het schilderen?
Ik ben een pensionado en kan mij dus bezighouden met mijn passies. Maar ik kom
tijd tekort, de klok is soms mijn vijand. Ik
heb veel vrijwilligerswerk gedaan, waaronder aanwezig zijn bij terminale patiënten
in een hospice. Om bij zo’n intieme fase in
een mensenleven te mogen zijn heeft me
enorm geraakt, want het laat zien waar het
echt om gaat.
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voelt ernstig. Ik voel me dan ontregeld en
geamputeerd. Het begint langzamerhand
weer te komen en dan ga ik er weer voor.
Wat wilde u vroeger als kind worden?
Ik wilde ontwerpen, scheppen. Dat uitte
zich op jonge leeftijd vooral in ballet. Ik
werd als achtjarige meegenomen als soliste en wilde heel graag mijn eigen choWaardoor wordt u geïnspireerd?
reografie maken. Dat werd ten dele toeIk wandel graag in Amelisweerd en aan zee, gestaan. Op latere leeftijd heb ik een jaar
dat is een ‘must’ voor me. Het brengt rust schrijversschool gedaan en een jaar filosoen stilte, en die stilte is voor mij heilig. Zo fie. Recent heb ik een levensboek geschrestaat er een tekst op één van mijn schilde- ven voor een 90-jarige mevrouw. Daar heb
rijen: my religion is silence. Ik heb een ge- ik research voor gedaan en ik weet nu veel
dicht geschreven over de stilte:
van het vroegere vissersdorp Vreeswijk. Laten we het maar houden op het gedicht...
Wie het verstaan van de stilte kent
[op de linkerpagina, red.].
Weet van de innerlijke reis
Naar het landschap van de ziel
Wie is uw favoriete kunstenaar?
De aanraking met het Zelf
Wil Lof schildert fraaie vrouwfiguren in
Het geschenk van schoonheid
prachtige kleuren. De werkwijze van ZaOntroering en dankbaarheid
cher-Finet van haar abstracte schilderwerWant stilte heeft zijn eigen muziek
ken boeit mij erg. De Georgische schilder
Merab Gagiladze maakt heel aparte schilSchildert u intuïtief?
derijen met een mooi kleurgebruik, je blijft
Voordat ik met een nieuw schilderij begin, ernaar kijken.
weet ik de maat van het doek en de drie
hoofdkleuren. Daar kan dan nog een ac- Een gedicht van Adama van Scheltema: de
centkleur bij komen. Ook weet ik of ik glad wilgen met hun pruiken, heel geestig. Het
schilder of dat ik eerst structuur op het
gedicht van Neeltje Maria Min: mijn moeder is mijn naam vergeten. Het prachtige
gedicht van Liselore Gerritsen Wie heeft de
zon uit jouw gezicht gehaald.
De Italiaanse schrijfster Susanna Tamaro
heeft een mooie stijl in haar boek De stem
van je hart.

Stilte is
voor mij
heilig

Donna Tartt hield me in de ban met haar
doek aanbreng. Werken met kwast, doek boek De verborgen geschiedenis. Het boek
of paletmes, het kan allemaal. Ik zeg tegen van Joke Hermsen: Stil de tijd. Een prachtiedereen die me vraagt: hoe doe je dat? “Ik boek over het fenomeen tijd, waarin zij
doe maar wat”. Mijn werk ontstaat tijdens onderscheid maakt tussen kloktijd en inhet schilderen en dat maakt het zo leuk. En nerlijke tijd.
natuurlijk hoop ik dat er schoonheid zit in
vorm en kleur.
Tijd brengt
mijn heden in beweging
Wat geeft het u, wat doet het met u?
mijn verleden naar toekomst
Ik schilder altijd in een atelier met anderen. herinnering naar verbeelding
Wat ik nodig heb is rust en stilte in mijzelf. en laat de tijd mij los
En natuurlijk inspiratie en dat kan werkelijk dan is er eeuwigheid.
van alles zijn. Een mooi stuk muziek horen,
naar exposities gaan, musea, te veel om op Exposeert u en verkoopt u uw werk?
te noemen. Ik ben een observeerder en zie Ik heb meerdere keren geëxposeerd en
veel. Kortgeleden Silver en Pablo gezien in verkocht, de afgelopen maanden zelfs nog
de schouwburg, geweldige choreografie, twee schilderijen. Maar alles verkopen doe
muziek, decor, kostuums, werkelijk alles ik niet. Sommige schilderijen gaan nooit de
klopte. Dronken van zoveel moois te zien, deur uit, daar kan ik geen afstand van doen.
stap ik dan in bed.
Dat komt omdat elk schilderij uniek is, ze
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd in mijn lijken niet op elkaar. De schilderijen die qua
leven. Ik ben door een bekende nare ziekte maat en stijl in mijn huis passen, houd ik
niet in staat geweest te schilderen en dat voor mezelf, dan kan ik nog eens wisselen.
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Raad je straatje
Waar in onze wijk is de foto hiernaast
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 voor 1
augustus uw oplossing (liefst met anekdote) naar de redactie (adres zie colofon
op pagina 2). Vergeet niet uw eigen adres
te vermelden.
Over de uitslag van de loterij wordt niet
gecorrespondeerd.
Leuke anekdotes en de oplossing worden
geplaatst in de volgende Wijkkrant.

Samen aan tafel tijdens Eet mee! In je buurt. Foto: Inge Pont.

Eete gewone
meedagelijkse
metgroetuw
buurtgenoten
is een gemakkelijke eerste aanzet voor contact.

En de winnaar van de vorige keer is...
In de vorige Wijkkrant plaatsten wij een
foto in de rubriek ‘Raad je straatje’. Van
de inzendingen is Maarten van Hees de
gelukkige winnaar, hij stuurde ons de volgende oplossing:

D

Samen eten is vervolgens de ideale manier om elkaar beter te leren kennen.
Stichting Eet mee! biedt voor het zevende achtereenvolgende jaar deze mogelijkheid tijdens het evenement Eet mee! In je buurt.

Deze Wijkkrant verschijnt helaas net op de valreep van dit evenement. Maar het hele
jaar door zijn er zulke initiatieven. Zo matchen we van 26 juni t/m 30 juni weer internationals met Utrechtse studenten voor een gezellig etentje bij de Hollanders thuis.

Tijdens het lezen van de Wijkkrant viel
mijn oog op de foto van ‘Raad je straatje’.
Ik wist het meteen. Regelmatig fiets ik
hier langs en zie dan de zijkant van het
huis Harmonielaan nr. 46. De eend is in
het metselwerk afgebeeld in de muur, en
komt heel eigenwijs met z’n kopje boven
de heg uit.

Nodig iemand uit
Doe mee met Eet mee! In je buurt en nodig iemand uit bij u thuis of op een andere
leuke plek. U kunt er ook voor kiezen om het niet in uw eentje te doen, maar samen met
vrienden of buren. U kunt samen een etentje organiseren of uw gasten zelf iets lekkers
laten meenemen. Op eetmee.nl kunt u gratis kaarten aanvragen waarmee u uw gasten
kunt uitnodigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Jansen van
Stichting Eet mee! Tel.: (030) 221 34 98, e-mail: publiciteit@eetmee.nl.

Leuk dat je mee hebt gedaan en gefeliciteerd met je prijs, Maarten. Je hebt
ondertussen een cadeaubon ontvangen.

1 juli: Gra(ti)s festival in De Baten

Z

aterdag 1 juli is er het ‘GRAS
Festival’ in de binnentuin van De
Nieuwe Baten. Toegang is gratis.

De hele middag zijn er optredens, workshops en activiteiten van o.a. Orkest ’t
Jong, De Dansfabriek, JAMkids en Jeroen
van der Blom. (Programma op www.
debaten.nl). Het Festival start om 13.00
uur en wordt afgesloten met een gezellige
BBQ (deelname kost 5 10,- pp).
Kom gezellig feesten op Dukatenburg 1.

Puzzelmaker
stopt ermee

Kraak je Brein en Win
Zomerpuzzel

D
N
A
De woorden uit de lijst
E
kunt u horizontaal, verticaal, C
diagonaal, van links naar
O
rechts en achterstevoren
E
wegstrepen.
H
De letters die uiteindelijk
T
overblijven, vormen de
Y
oplossing.
B
E
K
A
C

AI SI EU TE PEGO
ALL SUMMER LONG
ALORS ON DANSE
BAILAR
BALADA
CAKE BY THE OCEAN
CHEERLEADER
CLUB TROPICANA

A
R
G
E
N
A
S
I
M
A
C
A
L
D
L

N Z A K U
R S T A R
G M E L T
Z N M A J
H O O I M
A E R L R
P A A S R
P B D A L
Y A A B I
D I L O H
E L A N D
I A B I N
E R H T O
A B M A L
U B T R O

DANZA KUDURO
HAPPY
FORCA
LA CAMISA NEGRA
LA ISLA BONITA
LAMBADA
MACARENA
OBSESION

D
T
S
R
E
D
A
E
L
R
E
E
H
C
P

U
A
N
E
R
A
C
A
M
E
J
J
O
A
I

R
S
U
M
M
E
R
I
S
M
A
G
I
C
C

O
R
E
M
I
T
R
E
M
M
U
S
F
R
A

Z
E
S
U
N
R
I
S
E
U
E
S
D
O
N

O
M
E
S
N
O
I
S
E
S
B
O
L
F
A

M
O
E
E
S
N
A
D
N
O
S
R
O
L
A

PARIJS
SUMMERHOLIDAY
SUMMER IS MAGIC
SUMMERJAM
SUMMERTIME
SUNRISE
ZOMER

Oplossing puzzel krant 1-2017 was: Volgens de regels der kunst.
En de winnaar van de vorige keer was Bert Feeburg. Van harte gefeliciteerd.
Onder de goede inzenders verloten we een cadeaubon.
Stuur uw oplossing met uw adresgegevens voor 1 augustus 2017 naar de redactie.
(ons adres staat in de colofon op pagina 2).
Over de uitslag van de loterij wordt niet gecorrespondeerd.

E
Z
N
O
G
E
P
E
T
U
E
I
S
I
A

Spektakel optredens (Foto van de-dansfabriek.nl)

Redactie zoekt...

E

en vaste puzzel was één van de
rubrieken die hoog op het redactiewensenlijstje stond bij het opstarten
van de Wijkkrant.

We legden de lat meteen lekker hoog:
de puzzel moest namelijk wel passen bij
een thema uit één van onze wijken. Een
oproep in de Wijkkrant leverde geen
geschikte puzzelmaker op, dus zochten
we verder in onze eigen omgeving. Dat
werkte: de buurvrouw van één van de redactieleden had er wel zin in om vier keer
per jaar een puzzel te maken.
Het eerste jaar was het redelijk eenvoudig
omdat ieder seizoen vanzelf een ‘nieuw’
thema met zich meebracht. Het tweede
jaar werd het al wat lastiger en zocht ze
ook woordinspiratie op internet.
Ruim twee jaar heeft ze met veel enthousiasme puzzels gemaakt en een aantal
lezers loste trouw ieder kwartaal de puzzel
op en stuurde de oplossing in. Vooral dit
laatste was leuk: zo kon ze in de nieuwe
krant lezen wie de prijs had gewonnen.
Onze puzzelmaakster heeft onlangs besloten ermee op te houden en de redactie
bedankt haar hartelijk voor alle breinkrakers die zij heeft gemaakt.
Door de redactie

(Eerste Letters:) . . . . . . . . . .
Bent u een fervent puzzelaar en lijkt het
u een mooie uitdaging om nu zelf puzzels
te gaan maken? De redactie van de Wijkkrant is op zoek naar een wijkbewoner die
het leuk vindt om puzzels te maken voor
de volgende edities. Stuur een mail naar
de redactie, dan nemen we contact met u
op.
Door de redactie
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Eindeloos veel keuze. Foto: Arend Bloemink (ook gebruikt in kop van deze krant)

Kledingbank Nieuwegein verhuisd

D

e Stichting K4N (Kledingbank
Nieuwegein) is verhuisd naar
Vredebestlaan 23 (in Jutphaas)
met een grotere winkelruimte op de begane grond. Hiermee is de Kledingbank
ook toegankelijk voor mensen met een
beperking. De medewerkers zijn heel
erg blij met de nieuwe locatie en zijn de
gemeente dankbaar.

u tijdens de openingsuren persoonlijk
afleveren of, goed verpakt in plastic, in de
buitencontainers doen die voor de deur
staan. De containers zijn duidelijk te herkennen aan de K4N-stickers.

De doelstelling van de Kledingbank is gratis kleding, schoeisel en linnengoed te verschaffen aan mensen met een stadspas of
doorverwijzing. Zo houden de bezoekers
van de Kledingbank geld over om dat op
een andere passende manier te besteden.

Vrijwilligers nodig
De Kledingbank is dringend op zoek naar
vrijwilligers die op dinsdag- en/of vrijdagochtend kunnen helpen met sorteren,
werkzaamheden in de winkel of in de koffiehoek. Heeft u interesse?
Meld u zich dan aan via
info@kledingbank4nieuwegein.nl.

De Kledingbank is afhankelijk van donaties. Kleding, linnengoed en schoeisel kunt

Buurtcamping
Nieuwegein

O

veral in Nederland zijn in de
zomermaanden buurtcampings
te vinden. Het is ongelofelijk leuk
om te zien hoe hele buurten met elkaar
op vakantie gaan in hun eigen stad en
zo elkaar op een andere manier leren
kennen.

Dit jaar is er voor het eerst een buurtcamping in Nieuwegein, op de Galecop-

Openingstijden
De kledingbank is open op dinsdag- en
vrijdagochtend van 09.00 – 12.45 uur.

Door Marion van Roessel, secretariaat

perzoom op 7, 8 en 9 juli. Het doel is om de
maatschappelijke samenhang in buurten
en wijken te verbeteren waardoor meer
vriendschappen en meer sociale interactie
ontstaan. Een droomcamping in Nieuwegein waar we met elkaar laten zien wat
vakantie vieren is. Doet u mee?
Meer informatie
Wilt u meer weten over de camping, wilt
u zich aanmelden als vrijwilliger of een
financiële bijdrage leveren? Kijk voor alle
informatie op de website: www.debuurtcampingnieuwegein.nl.
Door Bianca Jansen-Hatzmann
Advertentie(s)
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Een gaatje-maken-met-je-vinger gevolgd door het neerleggen-van-een-erwt-in-het-gaatje

Groenten en fruit uit de Proevtuin

N

et zoals veel lezers van deze Wijkkrant geniet ik al jaren van wandelingen
en fietstochten door Park Oudegein. Het Natuurkwartier aan de rand van dat
park is een mooie plek voor jong en oud om dichter bij natuur en natuureducatie te komen.

Afgevaardigden van andere Wijkplatforms in Nieuwegein en Stichting Duurzaam
Nieuwegein hebben samen de Stichting Proevtuin opgezet. Onze belangrijkste partner
is zorgorganisatie Reinaerde met wie we een ecologische voedseltuin zijn begonnen in
het Natuurkwartier. We verbouwen er groente en fruit zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest en zoveel mogelijk met duurzame materialen. Ook de
zaden die we gebruiken hebben een duurzame oorsprong.
Lekker buiten bezig zijn
De Proevtuin heeft een weiland vlakbij
het Milieu Educatie Centrum in gebruik
genomen. Het doel is lekker buiten bezig
zijn en groenten verbouwen op een verantwoorde biologische manier. We hopen
dat de tuin uitgroeit tot een ontmoetingsplaats waarbij het voedsel tot andere
gezamenlijke activiteiten leidt, zoals het
uitwisselen van recepten die we dan
vervolgens met de groenten en het fruit
klaarmaken.
De eerste resultaten hebben we al, want
de aardappeloogst was groot en we hebben verschillende soorten sla, andijvie en
radijs geoogst.
Komt u ons helpen?
Wat we nodig hebben, zijn extra handen
om ons te helpen: we zoeken vrijwilligers.
In de Proevtuin kunnen inwoners van
Nieuwegein en mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt of met een dagbesteding samen aan de slag.
We hebben nu zo’n 400 m2 grond in
gebruik en we hebben nog een perceel
van die afmetingen liggen dat nu nog
verwilderd is. Iedereen die ons wil helpen
is welkom, ook als u maar af en toe kunt
komen.
Contactgegevens
Iedere zaterdag tussen half tien en half
twee zijn we aan het werk in de Proevtuin,
Geinoord 9, achter het MEC.
Meer informatie leest u op
www.proevtuin.nl, daar vindt u ook een
wekelijks verslag van wat we gedaan hebben.
Mail met ons via info@proevtuin.nl.
Door Jan Willem Knop

Wijkplatform
Bezoek de
Wijkplatformvergaderingen

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
27 juni, 12 september, 24 oktober en
12 december.
De agenda voor de vergadering is te
vinden op de website
wijzijnelkaarsburen.nl.

Door het bestuur

Van Loon

Goed eten. Daar houden we van.
Bent u actief in onze buurt en wilt u
daarover vertellen of adverteren?
Stuur dan een mail naar de redactie en
wij nemen contact met u op. Wie weet
staat u dan in de volgende Wijkkrant!

Wij zijn elkaars buren

www.plusvanloon.nl
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Van de Wijkagent
Kom langs bij de Speelgoedbank

D

e Stichting Speelgoedbank Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie die (gebruikt en nieuw)
speelgoed inzamelt. De Speelgoedbank
geeft gratis speelgoed aan kinderen tot
twaalf jaar als hun ouders of verzorgers
om financiële redenen of een slechte
thuissituatie geen speelgoed kunnen
kopen.

Eenmaal per maand (met uitzondering
van de schoolvakanties) mogen ouders of
verzorgers met de kinderen op de Speelgoedbank speelgoed, spellen of puzzels
en boeken uitzoeken. Als de kinderen jarig
zijn, proberen we ze nieuw speelgoed te
geven.
Belangrijk voor kinderen
Speelgoed is belangrijk voor de ontwikkeling, fantasie, motoriek en creativiteit van
kinderen en is leerzaam. Om het (voor)lezen te stimuleren, krijgen de kinderen ook
altijd een aantal boeken mee. Speelgoed
maakt het makkelijker om met andere
kinderen te spelen en is daarmee goed

D

voor de sociale contacten.
Hoe komen we eraan?
Het nieuwe en/of gebruikte speelgoed
komt van sponsoren, bedrijven en vaak
ook van particulieren. Vrijwilligers controleren al het speelgoed op compleetheid en
of het werkt, eventueel voeren ze kleine
reparaties uit. Het ingeleverde speelgoed
wordt zo hergebruikt.
Openingstijden
Maandag tussen 18:30 en 20:00 uur en
vrijdag tussen 12:30 en 16:00 uur.
Adres: Vredebestlaan 23, Nieuwegein.
Bij het ophalen van het speelgoed moet
de ouder of verzorger altijd Stadspas of
verwijsbrief laten zien.
Telefonisch bereikbaar op maandag,
woensdag en vrijdag tussen 13:00 en
17:00 uur via 06 21 85 52 02.
We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken,
interesse? Bel of mail ons:
nieuwegeinspeelgoedbank@gmail.com
Door de redactie

Het touwtje uit de brievenbus is niet alleen voor uw kinderen makkelijk

e gelegenheid maakt de dief.
Vooral in de zomermaanden krijgt
de politie veel meldingen en
aangiftes van insluiping op klaarlichte
dag in woningen, scholen, kantoren en
verzorgingshuizen. De werkwijze van de
insluipers is even simpel als doeltreffend.

Zij weten dat veel mensen in de zomerperiode hun ramen en deuren overdag open
laten staan. Terwijl u bezig bent in de tuin
of even vijf minuutjes naar boven bent
gelopen, slaan de daders hun slag. Via
de achterdeur of schuifpui, een geopend
raam of via het balkon zien zij kans snel
naar binnen te glippen. Vervolgens grijpen
ze uw portemonnee van de keukentafel of
uw laptop, mobiele telefoon of flatscreen
uit de woonkamer. Alles wat van waarde
is en zo voor het grijpen ligt, verdwijnt in
hun zakken.
Als u ze betrapt, hebben ze altijd wel een
smoes bij de hand, bijvoorbeeld dat ze op
zoek zijn naar iemand. Ze deinzen er trouwens ook niet voor terug om iemand te
bedreigen als ze betrapt worden. Voordat
u het goed en wel in de gaten hebt, zijn ze



weer weg en mist u naderhand uw dure
spullen.
Een gewaarschuwd mens...
Onze waarschuwing aan u is: wees er alert
op dat dit kan gebeuren, vooral laat in de
middag en vroeg in de avond. Laat deuren
en ramen waar u geen zicht op heeft, al is
het nog zo warm, niet open staan.
Denk er ook aan dat een vliegenhor
simpel te verwijderen is. Sluit ook uw
schuur goed af, dure (brom)fietsen en
gereedschap zijn gewilde artikelen voor
een insluiper. Laat niet iedereen klakkeloos binnen die via de intercom bij de flat
aanbelt.

Als u een onbekend persoon op verdachte
wijze in uw omgeving ziet rondlopen en
u vertrouwt het niet, bel dan de politie!
Noteer kentekens en bijzondere kenmerken. En tot slot: houd er rekening mee
dat de verzekering doorgaans uitkeert bij
diefstal als er daadwerkelijk is ingebroken,
bij insluiping verschilt dit per verzekeraar.
Bel bij een verdachte situatie altijd 112.

Door Gert van Jaarsveld, wijkagent

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

Nieuwegein kleurt geel!

D

e zon komt door in Nieuwegein,
een plaats die bruist van enthousiaste bewoners en vrijwilligers. Het
is soms moeilijk elkaar te vinden, vaak
weten we niet van elkaar waar we mee
bezig zijn en dat is jammer, want samen
staan we sterk.

Stelt u zich eens voor hoe fantastisch het
zou zijn als we Nieuwegein geel kunnen
laten kleuren! Hoe? Heel eenvoudig: plant
een zonnebloempit en geef er twee weg
aan mensen die u in het zonnetje wil
zetten.
Geef een zonnetje door
Dit initiatief is begonnen met een paar
bewoners die het idee opvatten om Nieuwegein geel te doen kleuren. Waarom?

Gewoon omdat het kan, omdat het leuk
is en omdat mensen er blij van worden.
Met deze actie zetten mensen elkaar in
het zonnetje door overal en nergens zonnebloempitten te zaaien. De vraag is natuurlijk of we Nieuwegein zo geel krijgen
dat het iedereen opvalt? Misschien halen
we hiermee wel de landelijke pers!
Hoe werkt het?
Misschien krijgt u een zonnebloempit van
iemand anders, maar u kunt ze ook zelf
aanvragen. Als u mee wil doen aan deze
vrolijke actie, laat dan een bericht achter
op de Facebookpagina van Zonnig Nieuwegein. We nemen zo snel mogelijk contact met u op om de zaden bij u te krijgen.

Door Deirdre Wirtz-Ypma en Sabrina Eijk, buurtbewoners

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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