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Van de Voorzitter

Geen zilver en
geen brons

E

r zit eigenlijk niks tussen. Het
koperen en het zilveren jubileum
laten zich rekenkundig middelen op
18,75. In tijd: 18 jaar en 9 maanden. Ik ben
daar inmiddels voorbij, omdat ik in 1998,
precies 20 jaar geleden, als inwoner van
Nieuwegein werd ingeschreven.

Kerstbomen koop
je bij de kerk
B

ij de Nicolaaskerk aan de
Utrechtsestraatweg 8 worden door
vrijwilligers kerstbomen en kerststukjes verkocht. De opbrengst van deze
verkoop gaat naar de onderhoud van de
kerk.

Dat betekent voor mij dat ik meer dan een
derde deel van mijn leven in deze mooie
stad woon. Geen zilver, geen brons, maar
toch een periode om bij stil te staan.
Als geboren en getogen Utrechter bezocht
ik daar de middelbare school die later het
Oosterlichtcollege zou gaan heten. Toen
nog in Utrecht, op de Vliegend Hertlaan, met een andere naam: Christelijke
Scholengemeenschap Utrecht Zuid. Daar
leerde ik Jutphaas en Vreeswijk kennen,
omdat veel leerlingen daar vandaan kwamen. Zodoende heb ik veel vrienden en
vriendinnen uit deze dorpen leren kennen,
met wie ik nog steeds contact heb.

Hebt u ze
al gezien?

De kerk heeft 1700 bomen ingekocht
waaronder de Groene Den, de Omorica en
de Nordmann in verschillende soorten en
maten, met en zonder kluit. Een boom kopen kan tot en met donderdag 20 december of zolang de voorraad strekt.

Door Karin Beenen
Nellie en Rina verkopen kersstukjes vanuit de keet
En de mannen hieronder, Hans, Kobus, Theo, Rein en Fons verkopen de kerstbomen

"Wat zou
ik gezien
moeten
hebben?"
Echt? Niet
opgevallen?
Hebt u wel
goed gekeken?
Voor het eerst
zijn er zeven
verlichte kerstbomen in onze
wijken geplaatst.
Om het donkere
jaargetijde rond de
kerstdagen en jaarwisseling wat op te
vrolijken,
zoals de hanging baskets
in de lente en zomer.

Pas later ontstond Nieuwegein. Op de
prachtige plek waar ik nu woon, waren
toen nog geen nieuwe stenen gestapeld.
Oude boerderijen die gelukkig bewaard
zijn gebleven, herinneren mij aan hoe het
toen was.
Toen ik twintig jaar geleden uit Utrecht
vertrok, wist ik zeker dat ik er zou terugkeren. Als de kinderen het huis uit zijn, als de
verplichtingen om te werken afnemen, als,
als, als… Maar deze jaren in Nieuwegein
hebben mij opnieuw doen wortelen.
De kinderen zijn hier opgegroeid, naar de
basis- en middelbare school geweest. De
ouders van hun vrienden en vriendinnen
heb ik leren kennen en met hen sloot ik
vriendschappen. Ik leerde mensen kennen via sportverenigingen en via andere
sociale contacten.
Natuurlijk weet ik niet of ik het zilver zal
bereiken. Maar ik weet zeker: inmiddels
ben en blijf ik een Nieuwegeiner!

Door Kees Mulder, voorzitter Wijkplatform

2014
2018

Wijkkrant

r dit lustrum

In het volgende nummer uitgebreid aandacht voo

Het is een spontane actie
van het bestuur van uw
Wijkplatform, dat ook de
kosten betaalt.
Het Wijkplatform doet dit
voor alle wijkbewoners van de
wijken Zuilenstein, Huis de Geer
en Blokhoeve.
Het bestuur wenst u goede kerstdagen en een fijne jaarwisseling en
wellicht tot ziens op de vergadering
van 20 januari 2019.

Adverteer in het volgende nummer van de Wijkkrant. Bereik 3.500 buren huis-aan-huis. Neem contact op met de redactie en vraag naar de opvallend lage kosten en de voorwaarden

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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HylColumn

Abacadabra

D

ingen omdraaien, daar houd ik
van. Zo kocht ik ooit een stereoset die onleesbare tekens op het
display te zien gaf en neem ik figuurlijk
bedoelde zaken graag letterlijk.

Wellicht ten overvloede gemeld dat dit
stukje alle kanten op kan vliegen, want
omdenken kent vele gradaties en dubbele
bodems zijn snel gelegd. Een blik op de
klok zal u niet wijzer maken, behalve dat
het jaar 2019 met rasse schreden nadert.
Terug naar de stereoset. De symmetrie van
het apparaat had me op het verkeerde
been gezet. En hoewel onleesbaar, was de
abacadabra gelukkig niet voor tweeërlei
uitleg vatbaar gebleken. Het apparaat
stond op z’n kop.
Ook tijdens mijn werk word ik soms bijna
het bos ingestuurd, terwijl daar toch
weinig te bezorgen valt. Zo bracht een
poststuk voor de Vosseweide mij op een

Gedachtenroute Blokhoeve

S

amen met ondernemers en buurtbewoners van alle leeftijden willen
we de wijk Blokhoeve mooier maken.
Het gaat om een deel van de looproute
Middelhoeve/Boshoeve. De deelnemende bewoners en ondernemers krijgen
een dichtworkshop van een (lokale) dichter aangeboden en met elkaar maken zij
een buurtgedicht.

Dit gedicht wordt op plantenbakken in de
openbare ruimte op de looproute aangebracht. Het gedicht wordt zo op de plantenbakken aangebracht, dat het jaarlijks
vervangen kan worden door een nieuw

buurtgedicht. De plantenbakken worden
gemaakt in een workshop met deelnemers
van het Inspiratiehuis Nieuwegein.

Inspiratie door buurtgedicht
Deze activiteit is een antwoord op de
vraag van buurtbewoners om meer groen
in de openbare ruimte. Al lopend worden
zij dagelijks geïnspireerd door het buurtgedicht. Een klein beetje verstilling op
een plek waar continu gebouwd wordt en
weinig groen is.
De bedoeling is dat de gemeente zorgt
voor bewatering van de plantenbakken

en de bewoners en ondernemers voor de
aanschaf van de planten en de beplanting.
U kunt hiervoor een bijdrage aanvragen
bij het Wijkplatform.
AllOne verzorgt de eerste keer deze activiteit in samenwerking met workshopleiders en betrokken bewoners en ondernemers. Het idee is dat de buurt het daarna
zelf overneemt.
Meer weten?
Wilt u meer weten of wilt u meedoen?
Stuur dan een e-mail naar
Barbara van AllOne: info@allone.nl.
Door Barbara del Court König

Ik begon met kraampakketten. Mijn eigen
ervaringen heb ik erin gestopt. De shop is
gegroeid en nu verkoop ik pakketten voor
elke gelegenheid. In de webshop staan
standaard pakketten. Maar het leukst vind
ik als klanten mij bellen of appen en ik een
pakket op maat kan maken."
Anne-Sophie vindt het leuk om mensen
blij te maken. "Iedereen is uniek. Je bent
het waard om een cadeautje te krijgen dat
met aandacht is gemaakt en dat je niet in
de winkel kunt kopen. Het is leuk om te
zien als mijn klanten hun vrienden of familie blij kunnen maken met een passend
cadeaupakketje."

dwaalspoor en wees nader speurwerk uit
dat dit adres nu aan een beverwei toebehoort. En soms kom ik een brief tegen
waarvan de afzender middels een machinecode abusievelijk als geadresseerde is
aangemerkt.
Pas enkele jaren geleden kwam ik erachter dat Zuilenstein een handvol straten
kent waar niemand woont. En recentelijk
ontdekte ik dat mijn eigen Bugelhof een
huisnummer ontbeert. En waar geen post
bezorgd kan worden, ben ik snel klaar.
Maar wat mijn werk uniek maakt, is dat
het gaandeweg uit mijn handen glipt. Dat
heeft als voordeel dat de laatste loodjes
het lichtst wegen. Bovendien kan ik mijn
werk nooit mee naar huis nemen. Sterker
nog, dat mag niet eens. Gelukkig maar.
Wat mij minder blij maakt zijn poststukken waar ik speciaal voor terug moet
lopen. Mezelf omdraaien is dan nog één
ding, maar als ook mijn postkarretje niet
aan een ommezwaai ontkomt, is de keerzijde van mijn liefhebberij pas écht bereikt.
Door Hylco J. Tamminga

Anne-Sophie: Ik wist niet dat ondernemen in mij zat

Ik ben op mijn plek in de wijk

A

vanuit huis. Op dat moment had ik nog
geen idee wat dat zou gaan worden. Dat
ik een webshop zou beginnen, dat had ik
nooit gedacht."

Anne-Sophie: "Ik merkte dat ik graag thuis
wilde zijn bij de kinderen. Daarom ben
ik gestopt met werken in het ziekenhuis.
Ik wilde wel iets blijven doen, maar dan

Cadeautjes met aandacht
Haar man Gerco gaf haar een mooie uitdaging. "Hij zei: hier heb je honderd euro.
Kijk maar of je het kan verdubbelen. Ik ben
gaan nadenken over ik wat ik kon gaan
doen. Ik ben creatief en ik maakte altijd
al cadeaupakketjes voor vrienden met
verjaardagen. Ik heb een plan geschreven
en een webshop opgezet.

nne-Sophie van de Kraats woont
met haar man Gerco en hun twee
kinderen aan de Bazuinlaan in
Nieuwegein. Tot voor kort was ze kinderverpleegkundige in het Sint Antonius
Ziekenhuis.
Nu houdt ze zich bezig met het verkopen
van cadeaupakketjes met haar webshop
www.uniekcadeautje.nl.

Colofon en Verantwoording
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.
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.

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

Oplage van 3.500 exemplaren.
Volgende nummer: De volgende Wijkkrant
verschijnt in maart 2019.
Inleveren kopij vóór 1 februari 2019.

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.

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

Op mijn plek in deze wijk
Anne-Sophie woont nu twee jaar in de
wijk Zuilenstein, daarvoor woonde ze in
de Doorslag. Ze voelde zich gelijk welkom
toen ze hier kwam wonen. "Hier zegt
iedereen elkaar gedag. Daardoor voelden
wij ons gelijk thuis. Er zijn meer nieuwe
mensen in de straat.
Daarom hebben we samen met nog een
ander stel uit de straat de burendag georganiseerd, om elkaar beter te leren kennen.
Dit was heel geslaagd. Het weer zat niet
mee, maar ik heb heel veel nieuwe buren
gezien en gesproken. Waarschijnlijk krijgt
dit in het voorjaar een vervolg want er
was veel enthousiasme."
Anne-Sophie heeft haar draai dus wel
gevonden. "In de wijk ben ik helemaal op
mijn plek. En het ondernemen vind ik ook
heel leuk. Ik had niet gedacht dat dit in
mij zat."
Door Karin Beenen

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
Of bel 14030
om een registratienummer van
BuitenBeter App Vraag
uw melding. Als u vindt dat het heel lang
U kunt uw melding doen via de BuitenBeter App, u kunt daarmee direct een foto
meesturen. Wel zo makkelijk!

duurt voordat uw klacht opgelost wordt,
kunt u met dat nummer navragen hoe het
met de afhandeling staat.
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Nieuwe wijkwethouder: Hans Adriani

De Kokkebogaard
is prachtig
O

Hans Adr

p 6 juni is het nieuwe college van
burgemeester en wethouders
geïnstalleerd. Voor onze wijken
betekende dit een afscheid van wijkwethouder Peter Snoeren. Hans Adriani
neemt het stokje van hem over. Hans, 49
jaar, woont sinds 1989 in Nieuwegein.
Hij is getrouwd en samen hebben ze vier
kinderen in de leeftijd van 17 tot 21 jaar.

"Ik heb twee keer in de wijken gewoond,
aan de Orpheuslaan in Zuilenstein en aan
de Utrechtsestraatweg in Huis de Geer",
vertelt Hans. Hij is een ervaren wijkwethouder. Het is zijn derde collegeperiode en
hij is hiervoor wijkwethouder geweest in
andere wijken. "In de eerste periode was
ik wijkwethouder in Centrum, Merwestein

Park Kokkebogaard in fraaie herfstkleuren

en de Doorslag. In de tweede periode was
ik dat voor Fokkesteeg, Vreeswijk, Hoog
Zandveld en de Lekboulevard. Nu ben ik
naast wijkwethouder voor Zuilenstein,
Blokhoeve en Huis de Geer ook nog wijkwethouder van Batau Zuid. Zelf woon ik in
Batau Noord."
Verbinding
Wat is nou eigenlijk de rol van de wijkwethouder? Hans: "Ik ben de verbinding
tussen het college en de inwoners van
de wijken. Dit werkt twee kanten uit.
Vanuit de wijk breng ik signalen naar de
gemeente en vanuit de gemeente breng
ik informatie richting de wijken. Dat doe
ik voornamelijk via het bijwonen van de
vergaderingen van het wijkplatform. Maar
ik probeer ook zoveel mogelijk wijkevenementen te bezoeken."
Hans doet dit niet alleen. "Ik werk hierbij
nauw samen met wijkcoördinator Shida
Versteeg. Inwoners kunnen bij ons allebei
terecht.

iani:

De moois
in Nieuw te drie plaatsen
eg
een keer ein, waar je echt
moet gaa
n kijken:
1
Kasteel R
ijnhuizen
2
De Beatrix
sluizen
3
Een wit h
uis aan h
et einde v
Dorpss
an
Dit kijkt z traat in Vreeswijk. de
o mooi uit
over de L
ek.

Mensen mogen ons altijd mailen of aanspreken tijdens de wijkplatformvergaderingen. Heeft u bijvoorbeeld een klacht of
opmerking over het groenonderhoud dan
kunt u die beter doorgeven via de website
van de gemeente of via het telefoonnummer 14030. Maar denkt u: ‘Nou, we komen
hier zo niet uit’ of ‘Ik heb een mooi idee
voor onze buurt’, dan mag u Shida of mij
altijd een e-mail sturen.
Veel mensen weten waarschijnlijk niet
dat als ze iets willen doen voor hun buurt,
de gemeente vaak kan helpen. Samen
kunnen we dan altijd kijken wat we kunnen bereiken. Mijn boodschap is daarom:
‘Neem vooral initiatief!’.
U kunt mij bereiken via mijn mailadres
h.adriani@nieuwegein.nl."
Ontwikkelingen in de wijken
In de komende jaren staan er nog wat
grote veranderingen in onze wijken op
de agenda. "In de wijk Blokhoeve wordt
het stuk met de naam ‘Blok West’ afge-

Hans Adriani volgde Peter Snoeren op als Wijkwethouder

bouwd. Ook moeten in die wijk de hoogspanningskabels onder de grond worden
gebracht. Dat is een groot project. Daarna
kan de wijk verder worden afgebouwd. Dit
is nog niet helemaal in kannen en kruiken.
We zijn hierbij afhankelijk van Tennet. Dit
is de eigenaar van de leidingen. Dat het
gaat gebeuren, dat is al afgesproken. Maar
zij bepalen wanneer wij aan de beurt zijn.
Ook komt er op de plaats van het oude
zorgcentrum Zuilenstein een nieuwe
gezondheidscentrum en buurtplein. Ik
verwacht dat dit in 2020/2021 helemaal
klaar is. Aan de Cimbaalsingel staat een
nieuw pand gepland voor Reinaerde. En
wat ook belangrijk is, is de vernieuwing
van de tramremise.
Mogelijk hebben de inwoners van de
wijken daar wat minder mee te maken.
De Uithoflijn wordt straks doorgekoppeld
naar Nieuwegein. Er gaan nieuwe trams
rijden, daarom moeten alle perrons in
Nieuwegein omlaag. Ook het perron van

tramhalte Zuilenstein. Om die reden moet
ook de remise worden vernieuwd."

Dubbelrol
Een aardige uitdaging dus in de komende
jaren voor onze nieuwe wijkwethouder.
Naast het aanspreekpunt voor onze
wijken heeft Hans ook verschillende aandachtsgebieden, de zogenaamde portefeuilles. "Ik ben wethouder van bouwen en
wonen, ruimtelijke ordening en financiën.
Bij de ontwikkeling van Blokhoeve heb ik
dus een soort dubbelrol. Ik ben als wijkwethouder het aanspreekpunt voor de
inwoners en als ‘vakwethouder’ ben ik er
ook inhoudelijk mee bezig."
Tot slot praat ik met Hans nog even over
de mooie plekken in onze wijk. "De drie
wijken zijn echte woonwijken met veel
groen. Ik vind Park Kokkebogaard met de
oude boomgaard prachtig", aldus Hans.
Door Karin Beenen

Boek nu voor uw
collega's een workshop

Het kan
altijd
anders
zeker in 2019

Daar kun je mee aankomen!

uniekcadeautje.nl
Bazuinlaan 45
Nieuwegein

06-4201 5439

DE PEDICURESCHUUR

Advertenties

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

KOMT U BIJ ONS ETEN?
Het Horeca & Toerisme College heeft een leerrestaurant waar onze studenten leren in de praktijk.
Een kopje koffie met taart? Een zakelijke lunch of een
diner met vrienden? U bent bij ons van harte welkom!
Onze studenten serveren heerlijke gerechten, helemaal
zelfgemaakt. Samen met ervaren docenten
ontvangen zij u met alle goede zorgen.
Benieuwd naar ons menu en actuele openingstijden?
Kijk op horecaentoerisme.nu
Horeca & Toerisme College | Newtonbaan 12
3439 NK Nieuwegein | (030) 754 25 00

Pagina 4

De Wijkkrant is een uitgave van Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve | Nummer 4, Jaargang 5, december 2018

Nieuwbouw
Cimbaal met
buurt besproken

H

et oude gebouw van zorginstelling
de Cimbaal wordt vervangen door
een nieuw gebouw. Een nieuwe
functie daarin is wonen met zorg.
Daarom moet het bestemmingsplan
aangepast worden. Stichting Reinaerde
van de Cimbaal zoekt in overleg met de
buurtbewoners naar de beste oplossing,
die goed past in de buurt.

Zo’n 25 buurtbewoners bezochten de
inloopavond op 15 november. Hun reacties
op eerdere plannen leidden al tot aanpassingen. In het concept bestemmingsplan
gaat het om één compact hoofdgebouw
met drie woonlagen. Daarbij is rekening
gehouden met de ligging van huizen en
tuinen van direct omwonenden.

Zo jaag je
mensen weg!

Z

e zit er al, de dame op het bankje in
de Kokkebogaard als ik met mijn
rollator door het park wandel. De
weerman op de radio zei vanmorgen dat
dit wel eens de laatste mooie herfstdag
zou kunnen zijn.

,

Dat zeggen ze al bijna een week lang, dus
ik trek er gewoon op uit om te genieten
van de prachtige herfstkleuren en de heerlijke zon. "Goedemiddag", knik ik tegen de
bankzitster. Ik ken haar wel van gezicht,
we babbelen wel eens met elkaar. Ze kijkt
altijd vrij nors en begint zelf nooit een
praatje. Ik parkeer mijn rollator en gebruik
hem als zitplaats. Mijn eigen stoel.
"Genieten maar zo lang als het kan", begin
ik. Een vaag instemmend hoofdgebaar
is het antwoord. "Zit u hier al een tijdje?"
vraag ik. Ze kijkt op haar polshorloge: "een
minuut of tien". "Mooi zijn de kleuren,
hè, dat geel lijkt wel goud zo met de zon
erop", merk ik op. Ze haalt haar schouders
op. "Het zal wel gauw afgelopen zijn, als
er wind komt en regen is het zo gebeurd.
Dan gaan we de winterschuit weer in.
Lang leve de winter!" Het klinkt bepaald
niet vrolijk.
Het norse gezicht wordt zo mogelijk nog
onvriendelijker. "Ach ja, maar wat we nu
hebben, hebben we en dat is toch fijn?
Hoe vaak kunnen we midden oktober nog
zo heerlijk in het park zitten?". Ik probeer
haar wat op te monteren, maar spraakzamer wordt ze niet. Zwijgend zitten we
een poosje naast elkaar. Blijkbaar heeft
ze geen behoefte aan een praatje en dat
respecteer ik. Boven ons is een dakje van
takken met vuurrode lijsterbessen. Vogels
vliegen af en aan om de vruchten eraf te
snoepen. "Bah", klinkt het afkeurend naast
me, "die vieze beesten. Ze schijten je helemaal onder als je niet oppast". Ik schiet
in de lach. Het valt best mee wat ze laten
vallen, vind ik. We zitten ook niet in de
vliegroute. De dame maakt aanstalten om
op te staan, maar bedenkt zich dan weer.
"Heerlijk rustig is het nu nog, maar straks
komen die kinderen weer. De scholen
gaan steeds vroeger uit lijkt het wel".
Ze begint zowaar een gesprek.
Schuin aan de overkant op het grasveld
staat een klimtoren voor kleine kinderen.
Erbij staan bankjes voor de ouders. Als ik

Maar er zijn ook bijgebouwen nodig,

noodzakelijke ruimtes voor fietsen,
scootmobiels en dergelijke, net zoals het
schuurtje bij uw eigen woonhuis. Zulke
bijgebouwen staan nooit op een bestemmingsplan en veel buurtbewoners voelen
zich hierdoor overvallen. Ze maken zich
zorgen over de grootte en de plek van
deze ruimtes.
Reinaerde zegt toe begin volgend jaar de
plannen voor de bijgebouwen te presenteren. En zij blijft in gesprek met de buurt,
ook voor zaken buiten het bestemmingsplan om.

Door Wim Geurts

er wel eens langs loop op andere tijden
is het er meestal gezellig druk. Maar dat
vindt mijn gesprekspartner niet en ze
begint een klaagzang over ‘de jeugd van
tegenwoordig’. Ineens stopt ze haar betoog. Ze recht haar rug en staat resoluut
op. "Daar is hij ook. Nou ben ik weg. Die
kwal", zegt ze boosaardig. Merkwaardig fit
ineens wandelt ze weg.
Ik zie wie de ‘hij’ is. Een alleraardigste
oudere heer. Ik ontmoet hem wel vaker
onderweg. Mooi-weer-en-lange-dagengesprekjes voeren we en ik weet dat hij
Harry heet. Hij stopt als hij mij ziet en
wuift met zijn hand in de richting van de
weglopende dame. "Goed dat zij weg is,
want dan was ik hier vast niet neergestreken. U vindt het toch wel goed dat Harry
hier komt zitten?"
Ik lach vriendelijk en zeg dat de hele bank
voor hem is. Ik heb mijn eigen meubilair.
Breeduit gaat Harry zitten. Hij praat altijd
in de derde persoon enkelvoud en noemt
talloze keren zijn eigen naam. Dat was me
al vaker opgevallen. Daarom weet ik hoe
hij heet. "Zei ze wat?" vraagt hij, doelend
op de dame die nu geheel uit zicht is en
zonder antwoord af te wachten vervolgt
hij: "nee naturlijk niet. Laatst zat Harry
hier ook en toen kwam ze naast hem zitten, maar ze deed haar mond niet open.
Wat Harry ook probeerde, ze leek wel doof.
Maar dat is ze niet hoor. Weet je hoe Harry
dat weet? Nou, hij probeerde het uit door
een harde scheet te laten. En toen waren
de rapen gaar. Ze ging me te keer. En Harry
maar lachen gieren brullen. Ze ging er als
een speer vandoor.
Een paar dagen later komt Harry haar
weer tegen en wat denk je? Ze draait zich
om en maakt zich snel uit de voeten. Vindt
u dat geen goeie? Zo jaag je mensen weg
die je niet mag. Maar u mag Harry wel
hoor. U praat tenminste en u doet normaal. Geniet u ook zo van het mooie weer
en die schitterende kleuren? Leuk hè, die
vogels die van de bessen snoepen? Het
mag van Harry wel tot kerst zo blijven." Ik
knik instemmend. We praten en lachen en
hopen allebei dat het morgen weer mooi
weer zal zijn. We zullen elkaar wel weer
eens tegenkomen. Alleen de norse dame
zal het wel laten afweten.
Door Cora de Bruijne

Gezellig samen
eten en praten

I

n een tijd waarin mensen steeds vaker
op ‘eilandjes’ leven, is samen eten een
mooie manier om elkaar in huiselijke
sfeer te ontmoeten. Stichting Eet Mee
maakt in Nieuwegein matches op maat
tussen eetadressen en gasten.

Iedereen kan gratis meedoen, oud en jong,
in het bijzonder senioren en vluchtelingen.

graag willen ontvangen! Bent u pas komen wonen in deze buurt? Een etentje is
dan een leuke manier om nieuwe buurtgenoten te ontmoeten.
Coördinator met warm hart gezocht
Eet Mee zoekt een coördinator voor Nieuwegein. Bent u goed in organiseren, wilt u
werkervaring opdoen en draagt u dit initiatief een warm hart toe? Neem contact
met ons op.

Eetadres zoekt gast
Hoe leuk is het om gezellig samen te
eten, met elkaar te praten en zo nieuwe
Meer informatie of aanmelden: www.eetmensen te leren kennen. Want aan tafel
mee.nl, info@eetmee.nl, 030-2213498.
ontstaan de mooiste gesprekken. De eten- Door Annelies Kastein, directeur Eet mee
tjes van Eet Mee zorgen al tien jaar voor
Foto: Thaeer Muhreez
nieuwe contacten en zelfs vriendschappen.
U kunt meedoen als eetadres én als gast.
Advertentie
Bij de aanmelding geeft u uw wensen en
mogelijkheden op en daarmee maakt Eet
Mee een match op maat voor een etentje
in een gezellige, huiselijke sfeer.
Bent u een vluchteling? Dan is zo’n etentje
niet alleen gezellig maar ook een goede
manier om de taal te oefenen en uw netwerk uit te breiden. Bent u een senior en
vindt u alleen eten niet gezellig of wordt
uw kringetje zo klein? Dan kunt u één of
twee keer per maand bij een vaste buurtbewoner aanschuiven voor een lekkere
maaltijd en een praatje tijdens het eten.
Als oudere bent u altijd te gast, dus u
hoeft het eetadres niet terug te vragen.
Er zijn in uw buurt eetadressen die u heel

Drilleveld 1, Tel. 030 603 12 09
Winkelcentrum Galecop, Tel. 030 604 23 00
www.sterkbroodbanket.nl
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Creatief in de Wijk
Mathilde Kenter

Ik verdiende
maar 40 gulden
Mathilde Kenter, getrouwd, moeder van vier kinderen en oma van zeven kleinkinderen.
Op de basisschool tekende ze heel erg graag. Als kind woonde Mathilde in Veldhoven,
een kleine gemeenschap met een openbare basisschool van hooguit 22 kinderen en
met z’n allen in één klas. Elke groep kreeg onderwijs op het eigen niveau, gezamenlijk
werden er liedjes gezongen en luisterden ze naar verhalen.

M

Mathilde Kenter bij een figuratieve schilderij. Ze maakt ook abstracte werken (zie hier onder)

athilde: "Tussendoor mocht je
tekenen. Achter in de klas lagen
voorbeeldplaten en die tekende
ik dan na. Dat vond ik altijd erg leuk. Op
de basisschool was weinig aanbod, ik
was goed in rekenen maar ook dyslectisch, en dat heeft invloed gehad op mijn
ontwikkeling. Vroeger wilde ik verpleegster worden, in een ziekenhuis, door de
doktersromannetjes die ik las."

Creatief met bloemen
Na de basisschool ging ik naar het LHNO
(Lager Huishoud- en Nijverheids Onderwijs; Huishoudschool in de volksmond).
Naailes vond ik ontzettend leuk, daar heb
ik leren koken en goed leren naaien, ik was,
en ben nog steeds, heel precies. Daarna
heb ik een opleiding gedaan op de Sierteelt Vakschool in Vught. Ik werd alleen
toegelaten als ik een stageplek had, en
nog net voor de grote vakantie begon en
de school sloot, vond ik een stageplek bij
Oogenlust, een exclusieve bloemenzaak in
Veldhoven.
Vijfenhalve dag werken, één dag in de
week naar school, alleen op zondag was
ik vrij. Daar heb ik eerst twee jaar stage
gelopen, het waren leuke mensen. Ik heb
er heel hard gewerkt en ik verdiende toen
maar 40 gulden per maand! Ik kreeg wel
de bloemen gratis mee die ik voor school
nodig had. Met bloemen kon ik ook creatief zijn, iets scheppen.
Breien, haken en kleding maken
Ik ontmoette mijn huidige man, we zijn
getrouwd en verhuisd naar IJsselstein voor
zijn baan in het onderwijs. Ik heb nog gewerkt in de bloemen tot ik zwanger werd
en ben daarna thuis gebleven. Ik hield
erg van creativiteit. Voor mijn man, mijn
kinderen en mijzelf heb ik altijd de kleding
gemaakt, dat vond ik leuk om te doen. Ook
breien en haken, en poppen maken van
fimo-klei.
Op een gegeven moment heb ik de
penseel ter hand genomen. Ik begon met
olieverf en stapte over naar aquarel. Dat
vond ik heel leuk, en daarna ben ik gaan
experimenteren met acryl.
Een tijdje heb ik samen met een groep
geschilderd als inspiratie, bij elkaar kijken
wat anderen deden, hoofdzakelijk om mijzelf te ontwikkelen. Een jaar of zeventien
geleden wilde ik bij Buurthuis Kerkveld in
een schildersgroep maar daar was geen
begeleiding meer en ik heb toen aangeboden het zelf te doen. Nadat ze mijn werk
bekeken hadden en een gesprek met mij
voerden, zei men dat ik het mocht doen. Ik
kreeg gelijk twee groepen. Ik was er eerst
vrijwilliger en later ben ik er als ZZP’er aan

de slag gegaan.
Ik werk de laatste vijf jaar ook voor Kind
en Co, ik geef schilderworkshops op
scholen voor de buitenschoolse opvang na
schooltijd.

In stilte werk ik
op mijn best
Kleuren en vormen in de natuur
Ik ondersteun de leden van de schildersgroep met materiaalgebruik en ideeën,
daag ze uit verschillende schildertechnieken te gebruiken. Thuis bereid ik voor,
oefen wat met ideeën, maak voorbeelden.
Ter inspiratie ga ik steeds bewuster kijken
in de natuur naar kleur, vormen. Onderweg zijn op vakantie naar Frankrijk de
warmte en de sfeer soms ontroerend mooi.
Ik maak foto’s onderweg, geen schetsen.
Ik heb dan acryl en aquarel bij me, en kijk
ter plekke waar ik zin in heb. Ik vind het
trouwens ook fijn om met potlood, pastelkrijt, oliepastel, ecoline, acryl en aquarel
te werken.

doe. Mijn ervaring is dat het toch heel
vaak lukt om er een mooi geheel van te
creëeren. Met veel verschillende emoties.
Iedereen mag er in zien wat hij wil, ik zeg
nooit wat ik er zelf in zie.
Loslaten in stilte
Ik kan goed in de stilte werken. Buurthuis
Kerkveld bestaat niet meer, we zitten
tegenwoordig in De Baten, daar draai ik
wel eens rustige klassieke muziek. Maar
het liefst werk ik zelf in stilte. In stilte kom
ik tot mijzelf, kom ik mijzelf tegen, kan ik
mijzelf afvragen of het wel iets is wat ik
maak en of het wel goed is. In de stilte leer
ik loslaten en kan ik tegen mijzelf zeggen:
Mathilde, je geniet ervan, je hebt het naar
je zin, en het gaat om mij en niet om wat
een ander ervan vindt. In stilte werk ik op
mijn best. Maar in de groep vind ik het
prettig in die rustige muziek te werken,
doe ik gewoon mee.
Genieten van schilderen
Ik geniet en kan ontroerd zijn van hoe een
ander werk heeft gemaakt. Onze zoon
is heel creatief, hij kan echt heel fijntjes
schilderen, dat doet hij als hobby. Mijn

moeder heeft in het verleden veel geschilderd, olieverf had haar voorkeur, bloemen,
landschappen. Dan kon zij even het huis
uit voor een ontmoeting met andere
mensen. Zij kon er ook erg van genieten
om even iets voor haarzelf te kunnen doen.
Schilderen geeft mij ontspanning, wat
er tot stand is gekomen kan mij erg blij
maken, ik kan mij er helemaal in geven,
ervan genieten. Een tijd lang exposeerde
ik om de drie maanden in instellingen,
bejaardenhuizen, dokterspraktijken. Het
is ontzettend leuk als ook anderen ervan
kunnen genieten, anders ligt mijn werk
hier maar in de kast. Bij onze andere zoon
in het bedrijf waar hij werkt, zijn ook schilderijen van mij te zien.
Een paar werken heb ik verkocht, die
hangen nu in Frankrijk en Zwitserland.
Eén werk heb ik in bruikleen gegeven
aan iemand die zich herkende in een van
mijn werken, het herinnerde hem aan een
periode in zijn leven. Ik maak wel eens een
werk in opdracht. Mijn buren zijn verhuisd
en wilden graag een schilderij van mij.

Door Peer van Halderen

Advertentie

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

Muziek en andere mooie dingen zoals een
oud muurtje of een gebouwtje inspireren
mij. Of robuuste grote bomen met hun
geweldige bladerdak en de mooie schors
die ze als jas hebben. De prachtige herfstkleuren, rotspartijen en stenen, ik word er
helemaal blij van.
Bij abstract werk laat ik me inspireren
door wat er op dat moment door me
heen gaat. Dat kan vreugde zijn, maar ook
verdriet, soms zelfs boosheid, onmacht
en onzekerheid of ik het wel kan en goed

Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20
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Crisiskaart in
Nieuwegein

Wat gebeurt er achter die deur

M

ensen met psychische klachten
voelen zich soms gespannen
omdat ze bang zijn een crisis
mee te maken of verward te raken. Dan
kunnen kleine dingen, zoals een bezoek
aan de supermarkt, al voor stress zorgen.

I

Kinderdagcentrum Skippy,
opvang voor kinderen met een beperking

n 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 Kinderdagcentrum Skippy van Reinaerde aan de
Van Anrooylaan 1a. De redactie praat
met manager Erwin van Schaik en begeleider Harriëtte Bonestroo.

Bij Skippy worden ongeveer 48 kinderen
van 0 tot 12 jaar opgevangen in 7 verschillende groepen. Er werken ongeveer 35
medewerkers, van wie de meeste parttime.
Erwin: "We vangen hier kinderen op met
een verstandelijke beperking en/of een
ontwikkelingsachterstand. Soms hebben
ze ook een lichamelijke beperking. Deze
kinderen kunnen niet naar een regulier
kinderdagverblijf of naar een basisschool.
Soms stromen kinderen met een jaar of 4
of 5 jaar door naar een vorm van speciaal
onderwijs. Ze krijgen hier dagbehandeling,
zodat de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Dit betekent dat ze allerlei activiteiten
aangeboden krijgen om zich om verschillende gebieden te ontwikkelen."
"De kinderen krijgen therapieën aangeboden, bijvoorbeeld logopedie, muziektherapie, psychomotore therapie, fysiotherapie
en ergotherapie", vult Harriëtte aan.
De kinderen zitten verdeeld over 7 groepen in verschillende ruimtes. "Bij De
Evenaar (een school voor speciaal basisonderwijs) huren wij nog een ruimte. Daar
zit één groep van ons.
En er is een samenwerkingsgroep, een
combinatie van zorg-onderwijs die wij
samen leveren. Daarnaast bieden wij nog
naschoolse opvang of vakantieopvang,
voor kinderen die bij ons worden opgevangen, maar ook voor andere kinderen
bijvoorbeeld vanuit het speciaal onderwijs.
En we hebben om de week zaterdagopvang. Dit is bijvoorbeeld voor kinderen
met een verstandelijke beperking die niet
naar een gewone sportclub kunnen gaan.
Deze kinderen kunnen hier allerlei activiteiten doen."

Bovenstaande foto: Frederique en Lorena in de speelruimte

Skippy: "We zijn op zoek naar iemand die regelmatig voor ons wat klusjes kan doen."

Als je bij Skippy gaat kijken, kom je verschillende ruimtes tegen. Hariëtte: "We
hebben lokalen die lijken op een gewoon
schoollokaal en lokalen waar kinderen
worden opgevangen die meer zorg nodig
hebben. Daar staan ook bedjes en allerlei
kussens waar ze op kunnen liggen.

Vrijwilligers
Dan hebben we buiten een speelplein en
in het midden van ons pand zit een ruimte Bij Skippy zijn zo’n 10 vrijwilligers actief.
"Deze vrijwilligers hebben wij hard nodig.
waar de kinderen binnen kunnen spelen.
Ze helpen bij de activiteiten of gaan mee
Daar staat een groot speeltoestel waar ze
met het zwemmen. Het zijn onze extra
kunnen klimmen en klauteren.
paar ogen en handen waardoor we wat
En we hebben snoezelruimtes. Dit zijn een extra’s kunnen doen voor de kinderen. We
kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiruimtes waar kinderen kunnen ontspanken. We zijn vooral op zoek naar iemand
nen, met lichtjes en geluid, en kunnen
liggen op een warm waterbed. In de ‘natte’ die regelmatig voor ons wat klusjes kan
doen; een plankje ophangen, fietsjes repasnoezelruimte kunnen ze spelen met wareren of de televisie instellen.
ter en ontspannen in het warme bad."
Ook voor het zwemmen op de donderdagochtend zijn wij op zoek naar vrijwilligers.
Dagindeling
Op de vraag hoe een dag van een kind
Fancy Fair
bij Skippy eruit ziet, vertellen Erwin en
Jaarlijks houdt Skippy een Fancy Fair.
Hariëtte: "Om 9 uur komen de kinderen
Iedereen is dan van harte welkom. Er zijn
binnen. We starten dan in de groepen. We
allerlei activiteiten en er wordt geld ingegaan bijvoorbeeld liedjes zingen en een
zameld om extra dingen te kunnen doen
boekje lezen en fruit eten. Daarna volgen
met de kinderen. Voor buurtbewoners een
verschillende activiteiten. Dat kan wismooi moment om eens even binnen te
selen. Buiten spelen, gymmen, dingen om
kijken. Helaas is de Fancy Fair van dit jaar
te leren en dingen om de kinderen uit te
net achter de rug.
dagen.
Rond 11.30 of 12.00 uur gaan we lunchen.
Daarna is er voor veel kinderen een rustmoment. Het kan zijn dat ze even gaan
slapen of lekker even op de bank zitten
en wat televisie kijken. Daarna volgt het

Wijkplatform

Belangstellenden die meer informatie
willen over vrijwilligerswerk bij Skippy
kunnen contact opnemen via
skippy@reinaerde.nl
Door Karin Beenen

corporatie zitten ook steeds aan tafel.
Dus kom langs als u mee wilt praten over
nieuwe plannen voor onze wijken. U bent
van harte welkom.

Praat mee met
het Wijkplatform

H

middagprogramma, ook weer met verschillende activiteiten. Door de dag heen
zijn er voor de kinderen ook verschillende
vormen van therapie. Ieder kind heeft zo
zijn of haar eigen dagindeling met eigen
doelen. Deze zijn afgestemd met de
ouders.

Vergaderdata en -tijd
We vergaderen in 'Hapje en Drankje',
naast de achteringang van de Plus bij
winkelcentrum Nedereind.

et 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.

maken? Of voor activiteiten in de buurt?
Ziet u knelpunten in de wijk of heeft u
juist een oplossing voor deze knelpunten?
U kunt dit bespreken tijdens één van onze
vergaderingen.

Heeft u ook ideeën voor onze wijk? Bijvoorbeeld om het mooier en veiliger te

De gemeente Nieuwegein, welzijnsorganisatie MOvactor, de politie en de woning-

22 januari, 5 maart, 16 april, 28 mei, 9 juli,
17 september, 29 oktober, 10 december.
De vergaderingen beginnen om 20.00 uur.
Meer informatie en de agenda voor de
vergadering vindt u op
www.wijzijnelkaarsburen.nl

Door het bestuur

Tijdens een crisis kan het gebeuren dat iemand zijn wensen en gevoelens niet goed
onder woorden kan brengen en zo de
controle kwijtraakt. Dat is een vervelende
situatie voor de persoon in kwestie, maar
ook voor de mensen die willen helpen.
Zo groot als een pinpas
Een Crisiskaart kan in zo’n geval helpen.
Het is een persoonlijk document waarop
staat hoe iemand in een crisissituatie
wil worden opgevangen. De kaart is een
gebruiksaanwijzing voor hulpverleners en
omstanders. Er staat op wat omstanders
en hulpverleners moeten doen of juist
laten.
Wie ze kunnen bellen, wat voor medicijnen iemand gebruikt en welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld
behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. Het is een uitvouwbare
kaart zo groot als een pinpas.
Meer weten?
U kunt uw eigen Crisiskaart gratis laten
maken bij het Inspiratiehuis van Lister in
Nieuwegein. U maakt de kaart zelf, onder
begeleiding van een crisiskaartfacilitator.
Kijk voor meer informatie op
www.crisiskaart.nl
of www.inspiratiehuisnieuwegein.nl.
Door de redactie

Halloween op
de Griezelhoeve

O

p de avond van 31 oktober was
nieuwbouwwijk Vlierhoeve
omgetoverd in de Griezelhoeve.
Maar liefst vijftig kinderen hadden zich
met hun ouders aangemeld voor het
Halloweenfeest en ze hadden hun meest
griezelige outfit aangetrokken.

Vijfendertig huizen waren omgetoverd
in ‘trick or treat’ huizen. Wat hadden de
kinderen een lol! Na afloop mochten ze
marshmallows roosteren boven een lekker
warm vuurtje onder het genot van een
drankje met wat lekkers. Het begon als
een klein idee van een paar bewoners en
werd uiteindelijk een groots spektakel!

Door Jan en Chantal Jongerius en Michel en
Christa Scholte
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Peter Bakker: Weet u waar een AED hangt?

ieuwegein moet hartveilig worden. Dat wil zeggen dat er overal
genoeg AED’s beschikbaar zijn
én voldoende mensen die weten hoe ze
moeten reanimeren en de AED kunnen
gebruiken.

Stelt u zich eens voor dat u een hartstilstand krijgt, als er dan binnen zes minuten
wordt begonnen met reanimeren, is uw
overlevingskans aanzienlijk. Alleen al
daarom zouden alle wijken genoeg AED’s
moeten hebben om die dekking van zes
minuten te kunnen halen.
Wat is een AED?
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het
hartritme kan herstellen bij een hartstilstand. De AED dient een elektrische schok
toe aan het slachtoffer en daardoor kan
het hart weer normaal gaan kloppen. Bij
een hartstilstand staat het hart meestal
helemaal niet stil, dat lijkt alleen maar zo.
De hartkamers worden chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Een AED helpt dan om het hart als
het ware te resetten en dat noemen we
defibrilleren. U hebt een geldig reanimatiediploma nodig om een AED te kunnen
bedienen. Hiervoor kunt u een training
volgen bij de lokale EHBO-vereniging of
het Rode Kruis. Het Vrijwilligershuis Nieuwegein start in 2019 met gratis reanimatietrainingen.
Wat kost een AED?
Een AED met buitenkast kost € 1.500,-. Dat
is veel geld, maar als 60 wijkbewoners elk
25 euro inleggen, is het bedrag bij elkaar.
Hoe meer mensen in een buurt meedoen,
hoe goedkoper het wordt. Daarom roep
ik u, bewoners en ondernemers in Zuilenstein, Blokhoeve en Huis de Geer, op om in
actie te komen. Stel uw gevel beschikbaar
voor de plaatsing van een AED of maak

Lichtjesavond op
begraafplaats
Noorderveld

R

uim 1.150 mensen bezochten vrijdag
9 november 'Licht op Noorderveld'.
Op de begraafplaats konden zij
overleden mensen herdenken, stil zijn,
tot bezinning komen of luisteren naar
muziek.

De begraafplaats was verlicht met fakkels
en vuurschalen. Er waren muzikale optredens van doedelzakspeler Johan Terlouw,
Tinto, SavannaJoy, trio Wieger-AnouskaEsther en Alive Gospel Choir.
Licht op Noorderveld werd georganiseerd
door de gemeente Nieuwegein in samenwerking met crematorium en uitvaartcentrum Noorderveld en de Rouwgroep
Nieuwegein.
Door de redactie
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Maak onze wijk hartveilig

het bekend als u al een AED heeft en sluit
u aan bij het netwerk van openbare AED’s
via hartslagnu.nl.

Burgerhulpverleners
HartslagNu is een landelijk platform van
de Hartstichting waar mensen geregistreerd staan die kunnen en willen reanimeren als dit nodig is.
Deze mensen worden burgerhulpverleners
genoemd. Bij een (mogelijke) reanimatie
krijgen zij een oproep om naar het slachtoffer te gaan en te reanimeren totdat de
professionele hulpverlener er is.
De oproep om te gaan reanimeren komt
binnen met een sms of via de HartslagNu
app. Door inzet van burgers zijn er minder

Stel uw gevel
beschikbaar voor
een AED
sterfgevallen, u werkt mee aan de overlevingskansen van mensen die een hartstilstand krijgen. Bij een reanimatie verleent
u eerste hulp totdat de ambulance er is.
Het Wijkplatform en AED in Blokhoeve
Het was al een tijd een wens van het Wijkplatform om een wijkdekkend netwerk te
hebben van AED’s in Zuilenstein, Huis de
Geer en Blokhoeve. De AED’s die er nu al
zijn, hangen binnen bij bedrijven en zijn
hoofdzakelijk bedoeld voor intern gebruik.
Het dagelijks bestuur van het Wijkplatform heeft daarom besloten een aantal
AED’s mede te financieren.

In Blokhoeve loopt een crowdfundingactie. Los daarvan heeft het Wijkplatform
besloten een wijkdekkend AED netwerk
voor alle wijken in ons gehele Wijkplatform te initiëren. Het idee is om de AED
centraal te plaatsen in Blokhoeve, aan de
gevel van het appartementengebouw aan
de Middelhoeve; mooi centraal voor de
hele wijk. Er zijn verschillende hulpverleners in de wijk die de AED kunnen bedienen als dit nodig is. Voor informatie over
deze actie, of om een donatie te doen, kijk
op http://bit.ly/aedblokhoeve.

Stel uw gevel beschikbaar
Het is natuurlijk ook belangrijk dat er
bewoners zijn die een plekje op hun gevel
beschikbaar willen stellen,
liefst in de buurt van een
stroomaansluiting (zoals een
deurbel). AED’s hebben in
de zomer namelijk koeling nodig en in de winter
verwarming. Mensen die
een AED aan hun gevel
(hebben) hangen, zijn niet
per se degenen die gaan
reanimeren. Wilt u met steun van het
Wijkplatform een AED aanschaffen of wilt
u uw gevel beschikbaar stellen? Stuur dan
een mail naar bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl, of doe het op onze website
www.wijzijnelkaarsburen.nl.
AED in Zuilenstein
Anneke en Ton uit de Fagotlaan in Zuilenstein zitten al jaren bij een caravanclub
met veel oudere leden. Hartritmestoornissen en andere aandoeningen komen voor
onder de leden en op verzoek van hun
bestuur hebben zij een cursus reanimeren
gedaan. De opgedane kennis en vaardigheden wilden zij ook inzetten voor hun

Er is nu maar één AED in Zuilenstein. Dat
is bij de gymzaal aan de Lohengrinhof.
eigen buurt. Ze zijn daarom lid geworden
van de Hartstichting. Maar als zij een
oproep via de app krijgen, is er geen AED
beschikbaar binnen enkele minuten in de
buurt.
Er hangt er één aan de gevel
van Huisartsenpraktijk Mondriaan en één bij de Lidl, achter glas.
Uit zorg, interesse voor wat leeft
er in de buurt, en uit enthousiasme vroegen Anneke en Ton zich
af of hun mede-buurtbewoners
met elkaar een AED zouden willen
kopen. Hij kan bij hun aan de voorgevel hangen, goed zichtbaar en beschikbaar voor iedereen.
Daarom stelden zij een brief op en bezorgden deze bij bewoners van enkele straten
rondom hun huis, met de vraag om een
financiële bijdrage.
Een week later gingen ze langs de deuren,
ontvingen ze positieve reacties voor hun
initiatief en ontdekten ze dat er verschillende EHBO-ers en een BHV-er in hun
buurt wonen.
Door de redactie, met dank aan Peter Bakker

PS - In de volgende Wijkkrant meer over
deze AED-acties in onze wijken.
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Van de Wijkagenten
Wijkkrant zoekt
opnieuw twee
vrijwilligers

H

et voortbestaan van deze krant
hangt opnieuw aan een zijden
draadje. We zoeken met spoed
twee vrijwilligers voor de redactie.
Met name een advertentiebeheerder.
Iemand die adverteerders werft, contact
onderhoudt en het contractbeheer doet.

Ook als u houdt van teksten schrijven en
heeft u ideeën over de inhoud van deze
krant horen we graag van u. Stuur een email met uw motivatie naar
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl en we
nemen zo snel mogelijk contact met u op.
We komen vier keer per jaar bij elkaar om
de krant voor te bereiden, de rest van het
werk doen we gewoon vanuit huis.
Valt het doek?
Aarzel niet langer en stuur ons een bericht
met uw aanmelding. Dit is het vijfde jaar
dat we de krant maken en hoe zonde is
het als dit het allerlaatste nummer is,
toch?
Door de (te kleine) redactie

Pompoenplein

M

et een financiële bijdrage van
het Wijkplatform organiseerden
wij een Halloweenfeest voor
onze buurt. Op 27 oktober liepen in Zuilenstein 70 kinderen met hun ouders of
begeleiders een spookachtige speurtocht
langs 21 huizen.

De Ravelstraat werd voor één avond omgedoopt tot Pompoenplein. Het werd een
heel gezellige maar ook griezelige avond.
Alle deelnemers hadden enorm hun best
gedaan om er een succes van te maken.
We zagen prachtig verklede en geschminkte kinderen, spookachtig versierde
huizen met hier en daar een spannende
act en een feestelijk aangekleed Pompoenplein. Wij kijken terug op een geweldige avond en we zien al uit naar Halloween 2019!
Alle informatie over en foto’s van deze
avond kunt u vinden op onze Facebook
pagina Halloween Zuilenstein.

Door Petra Baars, van het Halloween burenteam

I

Alaa Mahmoud

Zoiets wil ik ook graag opzetten in Blokhoeve samen met andere bewoners van
onze mooie wijk.
Blokhoeve sociaal staat voor gratis events,
ontmoetingen, activiteiten en buurthulp.
Ik zoek graag de samenwerking op om
met elkaar leuke activiteiten voor jong en

oud te organiseren en uit te voeren. Dus
lijkt het je leuk om bijvoorbeeld pianoles
of schilderles te geven of heb je andere
ideeën? Laat het mij weten!
Kijk voor meer informatie op facebookpagina Blokhoeve sociaal of stuur een mail
naar blokhoeve@nieuwegeinsociaal.nl.
Door Alaa Mahmoud

H

et gebeurt de laatste tijd steeds
vaker in Nieuwegein en we merken dat senioren regelmatig het
slachtoffer worden. We hebben het over
babbeltrucs en de gevolgen daarvan.

Een paar voorbeelden van een oplichtersof babbeltruc: "Kan ik geld lenen voor
benzine? Ik sta met een lege tank en heb
geen cent op zak." Of: "Mag ik me even
voorstellen? Ik ben de nieuwe buurvrouw
en woon een paar huizen verderop. Is het
mogelijk dat ik even binnenkom en kijk
hoe het er bij u uitziet?".
Geraffineerde types
Oplichters en dieven zijn zo geraffineerd
dat ze mensen van alles op de mouw
spelden, weten wijkagenten Marleen
van Velzen en Gert van Jaarsveld. "Ze zijn
vaak goed gekleed en komen vriendelijk
en vertrouwenwekkend over. Ze hebben
goed nagedacht over welke smoes ze
gaan vertellen en klinken daarom ook zo
geloofwaardig.
Ze doen zich voor als meteropnemer,
iemand van een zorginstelling of een
nieuwe buur. Ook kinderen en zwangere
vrouwen spelen hun spel mee. Maar pas
op: ze willen maar één ding en dat is bij
u binnenkomen! Sommige oplichters zijn
zelfs zo brutaal dat ze aanbellen en zeggen dat er een ernstig ongeluk is gebeurd
en dat ze 112 willen bellen.

Blokhoeve Sociaal
zoekt ideeën en vrijwilligers

k ben Alaa Mahmoud, 31 jaar, getrouwd en moeder van Laila van zes.
Al een tijdje organiseer ik in Galecop
activiteiten voor jong en oud. Ik bemande bijvoorbeeld de Egyptische keuken op
het Multi-culti-festival.

Babbeltruc en
senioren

Trap er niet in
Laat ze niet binnen en zeg dat u zelf het
alarmnummer belt. Misschien voelt u dat
iets niet in de haak is, maar vindt u het
onbeleefd om iemand niet te woord te
staan of binnen te laten. "Hoe onaardig u
het ook vindt, laat onbekenden nooit binnen. Ze hebben geen goede bedoelingen",
benadrukken de wijkagenten.
"Oplichters opereren vaak met z’n tweeën.
De één belt aan, lokt u naar binnen en



leidt u af met een praatje. De ander ziet
kans om ongemerkt uw geld, sieraden of
bankpas te stelen. Echt, ze zijn heel geraffineerd".

Bij twijfel niet opendoen
Wat kunt u het beste doen als een onbekende aanbelt? De wijkagenten adviseren
om altijd eerst via de deurspion of een
raam te kijken wie voor de deur staat. Kan
dat niet, houd dan de kierstandhouder op
de deur.
Staat er een meteropnemer of een
reparateur voor de deur, vraag dan altijd
naar een legitimatie- en identiteitsbewijs.
Bedenk dat veel bedrijven en instanties tegenwoordig een brief of mail sturen met
de datum en het tijdstip dat ze komen. Ze
komen nooit zomaar bij u aan de deur.
Uw bankpas
Bankmedewerkers komen nooit aan de
deur en nemen nooit telefonisch contact
op om uw pincode te vragen. Geef dus
nooit uw bankpas of pincode af. Ook niet
aan mensen die zeggen dat ze van de
politie zijn.
Blijf rustig
Wat moet u doen als iemand zich toch uw
huis binnen weet te praten? De wijkagent
legt uit dat u het beste niet in paniek kunt
raken. "Blijf rustig en probeer met praten
de persoon de deur uit te krijgen. Zeg
bijvoorbeeld dat een familielid of buurman elk moment thuis kan komen. Soms
schrikt dit de oplichter af.
Kijk goed hoe de persoon er uitziet en
probeer dat te onthouden. Zijn ze de deur
uit, kijk dan door het raam waar ze heen
lopen. Stappen ze in een auto, noteer dan
direct merk, kleur en kenteken, desnoods
een gedeelte ervan. Bel daarna direct 112".
Door Marleen van Velzen en Gert van Jaarsveld,
wijkagenten

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