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Buurtfeest
Huis
de Geer
aterdag 1 juli hielden de bewoners

Van de Voorzitter

Z

A

ls ik dit schrijf, ben ik net terug
van mijn vakantie, die ik graag
doorbreng op de camping. Het
is altijd weer een feest om mijn vouwwagen na zo’n elf maanden rust uit de
stalling te halen. En om nieuwsgierig te
kijken wat er ook alweer allemaal inzit,
dan begint het vakantiegevoel al.

Fietsen in orde maken, spullen pakken,
kleding uitzoeken voor warm, koud en nat
weer. Je weet immers nooit wat je tegenkomt. Ik houd er van om niet te veel te
plannen. De bestemming hangt dan ook
meestal af van de weersverwachting voor
de komende dagen.

Wat een mooie plek om thuis te komen

Dit jaar werd het Italië, mijn favoriete vakantieland. Wel altijd een heel eind rijden,
maar dan heb je ook wat. Prachtige en
afwisselende natuur, meestal aangenaam
weer, leuke mensen en heerlijk eten. Het is
fijn om een paar weken weg te zijn en het
gewone ritme van werk, huis en sport te
onderbreken. En om weer nieuwe ervaringen op te doen.
Maar hoe leuk ook, ik vind het ook altijd
weer fijn om thuis te komen. Om veilig en
wel de afslag Nieuwegein te nemen na
duizenden kilometers achter de wielen te
hebben. Want wat hebben we toch een
mooie plek om weer thuis te komen. Het
groen, de bomen, het water: niks mis met
Nieuwegein! Als de vouwwagen weer
op de oprit staat, ben ik altijd een beetje
weemoedig. Uitpakken, schoonmaken,
en weer terug in de stalling. “Tot volgend
jaar”, denk ik dan. Of misschien toch nog
een lekker weekendje tussendoor? Wie
weet.
Kees Mulder

van de De Bruijnstraat en een deel
van de Utrechtsestraatweg en de
Doctor Nolensstraat voor de 28e keer hun
jaarlijkse buurtfeest.

Tramhalte Zuilenstein dichter naar de scholen toe verplaatsen, is dat een goed idee?

Projectleider vraagt uw mening

Tramhalte
verplaatst naar
betere plek
I

n 2020 worden alle tramhaltes in
Nieuwegein geschikt gemaakt voor
lagevloertrams omdat de bestaande
tramlijn gekoppeld wordt aan de
nieuwe Uithoflijn. De tramperrons worden dan verlaagd en verlengd. Dit geeft
de mogelijkheid om direct naar een oud
idee te kijken.

Verplaatsen tramhalte Zuilenstein
Rondom de tramhalte Zuilenstein vinden
nu al allerlei ontwikkelingen plaats. Zo komen er extra bedrijven in de wijk Blokhoeve en worden er meer woningen gebouwd.
Al langer is er de wens om de tramhalte
dichter bij de scholen VMBO Anna van Rijn
en ROC Midden-Nederland te plaatsen.
De gemeente wil deze wens graag ondersteunen en de tramhalte 200 meter naar
het oosten verplaatsen. Op het kaartje is
dit schematisch weergegeven. De halte
zou aan de andere kant van de Symfonielaan komen (dus meer richting Utrecht),
ter hoogte van de scholen.
De gemeente heeft Adviesbureau Goudappel Coffeng gevraagd om te onderzoeken of dit het gewenste resultaat brengt.

Het begon met een groepje buren op
de oprit van één van de huizen in de De
Bruijnstraat. Geleidelijk aan groeide dit
uit tot een jaarlijks evenement waaraan
nu ruim vijftig bewoners uit ook enkele
aangrenzende straten meedoen.
Een paar jaar geleden is de BBQ veranderd
in een Proeverij, het betekent dat ieder
deelnemend gezin een gerecht kookt en
meeneemt naar het feest. De aankleding
met tenten, (sta)tafels en verlichting is

Wat is uw mening over dit plan?
Wij zijn benieuwd wat u vindt van het
idee om de tramhalte Zuilenstein 200
Zelfgemaakte gerechten op de Proeverij-tafel
meter te verplaatsen naar de andere kant
afkomstig uit de buurt en iedereen neemt
van de Symfonielaan?
zelf zijn bord, bestek en drinken mee.
Geef uw mening, liefst met onderbouZodoende is het een feest van ‘met elkaar
wing, door aan het Wijkplatform. U helpt - voor elkaar’ en kunnen we de kosten laag
met uw mening of idee het onderzoekshouden.
bureau en de gemeente.
De adresgegevens vindt u in de colofon op Tuinenronde in de middag
pagina 2. U kunt reageren tot 9 oktober.
Traditioneel is er ook een middagprogramma. Dit jaar brachten we ’s middags een
Hoe verder?
bezoek aan elkaars tuinen. Van tien huizen
Het Wijkplatform verzamelt de meningen waren de tuinen opengesteld. Er volgde
van u en andere bewoners en bespreekt
een gezellige rondwandeling waarbij veel
deze, inclusief zijn eigen mening, met
tuinideeën werden uitgewisseld.
de gemeente Nieuwegein. De gemeente
heeft toegezegd rekening te houden met
Goede organisatie
de onderzoeksresultaten.
Ieder jaar staat er een nieuw organisatiecomité klaar. Via een briefje in de bus
Provincie Utrecht
wordt vroeg in het jaar al geïnventariseerd
Op basis van alle argumenten adviseert
wie mee willen doen aan het buurtfeest.
de gemeente dan (vermoedelijk aan het
Daarna geeft ieder deelnemend adres
einde van dit jaar) de provincie Utrecht en drie favoriete gerechten op om te maken.
die beslist uiteindelijk over de eventuele
Daaruit maakt het organisatiecomité een
verplaatsing van de tramhalte.
selectie. Dit zorgt voor veel variatie in de
gerechten van de Proeverij.
Hendrik Bouwknegt van Goudappel Coffeng
Projectleider studie Verplaatsing tramhalte

Door Dicky, Gerben, Marleen en John

Advertentie(s)

Specialisten voor
vals en knorrig
Dieren kunnen niet laten zien als ze ergens last van hebben.
Vaak veranderen ze van gedrag en zoeken rust. Opeens zijn
ze niet gezellig meer. Denkt u dat uw huisdier niet goed
in haar vel zit? Kom dan langs voor controle en advies.
Wij nemen graag de tijd voor een goed gesprek.

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747
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HylColumn
World
Post Day
erk heet niet voor niets werk.

W

Voor velen is het geen hobby,
maar een noodzakelijk middel
de nodige centjes bij elkaar te sprokkelen, een vervelende onderbreking van
schaarse vrije tijd.

Dat ons werk iets zegt over wie we zijn,
maakt het nog niet tot onze identiteit. Een
mens is immers veel meer dan zijn werk
alleen. Zo ben ik behalve postbezorger ook
zanger, cabaretbezoeker en fietsfanaat.
Wie zijn werk en zichzelf niet al te serieus
neemt, kan het arbeidsethos met een
glimlach gadeslaan. Dat de kwaliteit van
de broodwinning daar niet onder te lijden
mag hebben, spreekt voor zich. Maar u
kunt mijn brievenbusklepperij natuurlijk
wel een stukje makkelijker (en daarmee
leuker) maken.

Laat de auto in
de spits thuis

Wist u dat u leuke cadeaus, kortingen of
loterijprijzen kunt winnen als u de auto in
de spits laat staan op de drukste routes in
de provincie Utrecht en in plaats daarvan
met het OV reist? Staat u regelmatig
in de file in de regio Utrecht? Probeer
het OV en spaar voor cadeaus of kansen
in de maandloterij. U registreert uw OVritten handig met de ov-dag app. Voor uw
eerste OV-dagen ontvangt u 5 20,- retour.
Aanmelden is heel eenvoudig en meer
informatie vindt u op www.ovdag.nl.
Reist u al met OV?
En nu denkt u misschien: allemaal leuk en
aardig maar ik reis al jaren met het OV en
daar ben ik nog nooit voor beloond.... Voor
u is er MyOV.
Op sommige trajecten in Nederland zijn
de treinen erg druk. Verschillende vervoerders in Nederland proberen initiatieven
uit om dit probleem op te lossen. MyOV
is één van die initiatieven met als doel
reizigers te informeren en te verleiden om
rustiger treinen te nemen. Door minder
drukke treinen te kiezen, óók in de spits,
spaar je punten die in te wisselen zijn voor
leuke cadeaus. NS haalt alles uit de kast
om te proberen de drukte op de treinen te
spreiden. Lees er meer over en meld u aan
op www.myov.nl.
Door de redactie

Tuin van Cor en Conny Stekelenburg

Tuinwedstrijd ‘Het Schoffeltje’

Na de vooraankondiging in de Wijkkrant van maart hield ik er rekening mee dat de
aanmeldingen binnen zouden stromen, echter niets is minder waar. Slechts twee tuineigenaren en één jurylid meldden zich aan, en ondergetekende was beschikbaar. De
broodnodige hovenier en de drie waarderingsvrijwilligers bleven onzichtbaar. Hierdoor
kon de aftrap voor deze tuinwedstrijd niet gegeven worden, wat heel erg jammer is.
Misschien dat er volgend jaar meer animo is?
Overigens stuurden de kandidaat-prijswinnaars mooie tuinfoto’s mee waarvoor zij
eigenlijk al een prijsje verdiend hebben. Maar het blijft hier bij een ‘eervolle vermelding’
voor Rik en Gerdie Kuyk en Cor en Conny Stekelenburg.
Door Ton Visser, secretaris Wijkplatform ZHGB

voorwerp uit om het vervolgens in een
van zijn stuurtassen te proppen.

Ik stel het zeer op prijs als ik mij niet door
een half oerwoud hoef te ploegen om
bij uw brievenbus te komen. Ik waardeer
het in hoge mate als uw gleuf mijn post
soepeltjes binnenlaat. Ik ben zeer in mijn
nopjes als uw stoep en/of tuinpad zich als
een snelweg aan mij ontvouwt. Ik prijs
mijzelf gelukkig als uw tuinhekje automatisch openklapt zodra het binnen mijn
handbereik is.
Op ‘World Post Day’ is er wereldwijde
aandacht voor het werk van posterijen.
Een uitgelezen kans uw postbezorger in
het zonnetje te zetten. Maar helaas, het is
onbegonnen werk deze dag met eerdergenoemde suggesties tot mijn feestje te
maken. U zult mij op de bewuste datum
(9 oktober) namelijk niet in uw straatje
zien. Op maandag wordt er immers niet
bezorgd en vier ik nog weekend.
Misschien maar goed ook. Werkplezierverhogende acties kunt u beter niet overdrijven. Zodra ik mijn vrije tijd als een inspiratieloos aftreksel van mijn werk ga zien, is
mijn Wijkkrantcolumn op sterven na dood.
door Hylco J. Tamminga

Loopfietsje
tussen
afval
anmorgen stonden ze weer op de

V

stoep: de volle zakken met plastic
afval. Klaargezet om te worden
opgehaald door de reinigingsdienst. Een
man kwam bedaard aangereden op zijn
fiets. Hij keek naar links en naar rechts
om tenslotte af te stappen bij de zakken
plastic. De man viel mij op, niet alleen
door zijn observerend gedrag, maar ook
door de bagage die hij meevoerde.

Met open armen ontvangen
Hij vertelde dat hij onlangs een plastic
loopfietsje bij het afval had gevonden
dat hij met ander plastic kinderspeelgoed
naar een kinderdagverblijf had gebracht.
“Ik werd bijna met open armen ontvangen”, zei hij. Hoe gemakkelijk gooien
mensen overbodig geworden speelgoed
weg. Plastic bij plastic, weg ermee. ‘Als
Het stuur van zijn fiets was behangen met ik er niets meer aan heb, dan een ander
zakken en op de bagagedrager was een
ook maar niet’, schijnt men te denken.
behoorlijke hoeveelheid ingepakte spullen Ook trof hij keer op keer zakken aan die
te zien. Hij keek naar de zakken, zette zijn
nauwelijks gesloten waren. “Vaak neemt
fiets op de standaard en begon de ene
men niet eens de moeite om behoorlijke
na de andere afvalzak te openen en te
knopen in de bindlinten te leggen”, zei hij.
onderzoeken. Af en toe haalde hij er een
Na zijn doorzoekingen sloot hij de zakken

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 december 2017.
Inleveren kopij vóór 1 november 2017.

Op zoek naar herbruikbare spullen
Ik wilde wel eens weten wat hij daar
precies deed en stapte op hem af. Zeer
welwillend beantwoordde hij mijn vraag:
“Ik zoek naar dingen die ik nog kan gebruiken”. Zonder dat ik verder hoefde te
vragen vertelde hij zijn verhaal. Hij deed
dit al heel lang, het vinden van vaak bruikbare materialen maakte hem blij, maar
tegelijkertijd ook wel een beetje verdrietig en bezorgd. Hij kon nog steeds niet
begrijpen dat de mensen zo achteloos en
gemakzuchtig met hun afval omgaan. De
meeste zakken aan zijn fietsstuur zaten
vol met zogenaamde Petflessen, waarvoor
men statiegeld krijgt bij inlevering in de
supermarkt.

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.

nauwkeurig af en zette hij ze weer netjes
in het gelid terug.
Met de neus op de feiten
Ik hoorde dit alles aan en kon me zijn bezorgdheid wel indenken. Mensen gooien
inderdaad veel weg wat eigenlijk best een
tweede leven zou kunnen krijgen. Iedereen zal het daarmee eens zijn, maar in
werkelijkheid springen we erg gemakkelijk om met onze ‘overbodige spullen’.
Het is wel eens goed dat we met de neus
op de feiten worden gedrukt. Juist in deze
tijden van bezuinigingen en subsidies die
worden ingetrokken, blijft behoefte bestaan aan (her)bruikbare of tweedehands
voorwerpen. De Kringloopwinkels en het
Repair Café bestaan niet voor niets.
Gemak dient de mens....niet altijd
Maar ja, er bestaat nou eenmaal ook een
gezegde dat luidt ‘gemak dient de mens’.
Is het gemakkelijker om je spulletjes weg
te gooien dan om ze elders aan te bieden,
zodat anderen er nog iets mee kunnen
doen en ze terecht komen bij gezinnen en
instellingen die er blij van worden? Of is
dat te veel gedoe?
Het is natuurlijk heel fijn dat niet iedereen
zijn afval zomaar in de grijze kliko gooit,
en de moeite neemt om het plastic eruit
te halen en apart aan te bieden. Denkt u
nog eens goed na voor u uw plastic afvalzak buiten zet? Wie weet zitten er nog
bruikbare spulletjes tussen waar u een

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.
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Geslaagde eerste Buurtcamping Nieuwegein

Kamperen met de buren

Een derde van de kampeerplekken is voor
betalende gasten, een derde voor vrijwilligers en een derde voor mensen die om
financiële redenen niet op vakantie kunnen. De Buurtcamping brengt groepen die
elkaar normaal niet zo snel ontmoeten
met elkaar in contact.
Dit jaar was de Buurtcamping voor de
eerste keer in Nieuwegein.
Buikdansen op exotische muziek
Op het evenemententerrein De Middengaarde, achter de Galecopperzoom
en omsloten door de A2 en de A12 is de
Buurtcamping Nieuwegein te vinden. Er
staan wegwijzers om je naar de ingang te
brengen. Het is een gezellige drukte als ik
op zaterdagmiddag aan kom lopen.
Ik word hartelijk ontvangen door een vrijwilliger, degene met wie ik een afspraak
heb is even weg om ijs te halen.
Rob neemt me daarom alvast mee en laat
me het terrein zien en ondertussen legt
hij van alles uit.
Allemaal vrijwilligers
Vrijdag 7 juli om 12 uur ging de camping
open, zondag 9 juli om 12 uur sloot hij
weer. In de tussentijd is er van alles te
doen. Als ik over het activiteitenterrein
loop met Rob wordt er net een buikdansworkshop gegeven door Zinnenprikkels,
een vrijwilligersorganisatie die mensen
bijeen brengt om zonder stigma elkaar te
supporten en te prikkelen.
Ik zie een grote groep vrouwen en kinderen (en ook een paar mannen) met
rinkelende-belletjes-sjaals om hun middel
op Arabische muziek buikdansen. Dat
voelt vertrouwd, ik heb zelf een paar jaar
buikdansles gehad.
Rob vertelt dat er ook een workshop Tai
Chi is gegeven die ochtend en later in de
middag komt er een zanger optreden. De
hele Buurtcamping draait op een stuk
of vijftien vrijwilligers die in herkenbare
t-shirts over het terrein lopen en praatjes
maken met de gasten.

Wat in 2013 begon met een Buurtcamping
in het Amsterdamse Oosterpark is inmiddels uitgegroeid
tot een succesvol initiatief door heel Nederland.

De Buurtcamping vierde deze zomer zijn vijfjarig bestaan
in veertien parken door het hele land. Parken en terreinen
worden omgetoverd tot gemoedelijke campings
waar buren elkaar leren kennen. Voor 20% van de
kampeerders is het weekend de enige vakantie.
Foto's bij dit artikel door Petrov Jansen en Zinnenprikkels

Tentenveldjes
Rob neemt me mee naar twee veldjes
waar de tenten staan, een stuk of veertig
in totaal. Dat is niet slecht voor de eerste
keer, maar er kunnen er best nog meer bij!
Sommige mensen zitten voor hun tentje
gezellig met elkaar te kletsen, ik zie ook
twee mensen zonnebaden op een luchtbed, anderen zijn op het activiteitenterrein bezig.

Trots laat Rob me het sanitairgebouw zien
dat eergisteren is aangesloten. Afgelopen
week is er in allerijl riolering aangelegd
op het terrein zodat er een gebouwtje kon
komen met toiletten en douches. En zo
kan de Buurtcamping hier de komende

jaren terugkomen. De eigenaar van het
terrein, 2Kg, heeft een vergunning tot
2030 om hier evenementen te organiseren.
Verbinding tussen de mensen
Ondertussen heb ik Ellen ontmoet, degene
met wie ik de afspraak had gemaakt. Zij
is een bevlogen vrijwilliger en ze stelt
me aan verschillende mensen voor. En
onderweg vertelt ze enthousiast over al
het werk dat is verzet voordat de camping
open kon gaan. Het terrein moest begaanbaar gemaakt worden, riolering moest
worden aangelegd, en natuurlijk moest op
het laatste moment nog van alles gedaan
worden. Ze loopt op haar tandvlees wegens slaapgebrek en is tegelijkertijd ape-

trots dat het allemaal goed gaat en dat
de kampeerders het naar hun zin hebben.
“Je hebt hier zo contact met elkaar”, zegt
ze, “het is anders dan in je eigen straat of
buurt”.
Activiteiten
Er zijn tal van activiteiten: een buikglijbaan, boogschieten, laserquest, de
kleintjes zijn aan het verven onder een
afdakje, de workshops van Zinnenprikkels,
eind van de middag is er een BBQ en een
kampvuur. Tot 23.00 uur mag er muziek
gemaakt worden, daarna moet het rustig
zijn.
Er is een kraam waar je drankjes kunt
kopen en pannenkoeken. Je betaalt met
muntjes, die je in de receptietent bij de
ingang kunt kopen.
Winkeliers sponsor Buurtcamping
Ellen vertelt dat veel Nieuwegeinse winkeliers hebben gesponsord met prijzen
of andere materiële zaken. Zo kregen ze
bijvoorbeeld van IJsmakerij Schep vier
bakken ijs en een kar om het gekoeld in te
bewaren. Het geld dat ze met de verkoop verdienen wordt teruggestort in de
organisatiepot omdat ze nog niet weten
hoe ze er financieel uit komen. Een van de
subsidieverstrekkers liet namelijk verstek gaan op het laatste moment en dat
scheelt een hoop geld. Dat proberen ze nu
via andere wegen terug te verdienen.
Na anderhalf uur en allerlei gesprekken
met vrijwilligers en bezoekers neem ik
afscheid. Ik verheug me nu al op de Buurtcamping van volgend jaar! Wie weet ga ik
er zelf wel staan met een tentje...
Door Joke Kanis

Advertentie(s)

DE PEDICURESCHUUR

O

p deze gelegenheidscampings
worden veel activiteiten georganiseerd: van BBQ tot bingo en van
boogschieten tot kampvuur. Door samen
de camping op te bouwen of met elkaar
een activiteit te doen, leer je de buren
beter kennen. En dat is precies de bedoeling.

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

Support us

Blijf niet aan de kant staan.

Adverteer in het
volgende nummer:
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl

Drilleveld 1, Tel. 030 603 12 09
Winkelcentrum Galecop, Tel. 030 604 23 00
www.sterkbroodbanket.nl
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Gezondheidshuis Zuilenstein

Michelle Boogaert: "Ik merk dat ik elke week wel weer wat nieuws leer en me blijf ontwikkelen"

Het Inspiratiehuis:

Durf te dromen!

H

et leven bestaat uit vallen en
opstaan. Om na het vallen weer op
te kunnen staan, en om na het opstaan weer in balans te komen is herstel
nodig. Dit herstel staat centraal in het
Inspiratiehuis, hier zijn we bewust bezig
met herstel. We leren van elkaar en inspireren elkaar, we geven elkaar wat en
ontvangen wat van elkaar, we delen onze
verhalen en zoeken daarin de verbinding.
Ieder doet dat op zijn eigen manier en in
zijn eigen tempo.

Begin juli is in de wijk Galecop het Inspiratiehuis geopend. De naam zegt het
al: het is een plek waar u zich kunt laten
inspireren en waar u wellicht ook anderen
inspireert. Tijdens de inloopuren kunt u
gewoon binnen lopen voor een kop koffie
of thee of om een praatje te maken. Ontmoetingen inspireren tot ontwikkeling,
bijvoorbeeld door met gelijkgestemden
zelfstandig een initiatief te ontplooien, of
door uw eigen ervaringen te gebruiken
om anderen te inspireren.
Voor en door deelnemers
Het Inspiratiehuis is een plek voor en door
deelnemers. U mag hier komen leren,
groeien, uzelf ontwikkelen vanuit het
principe van wederkerigheid. Dat betekent
dat als u iets komt ‘halen’ (bijvoorbeeld u
wilt een pop-up bedrijfje beginnen met
behulp van het Inspiratiehuis, of u komt
een training volgen), u ook iets ‘brengt’, in
de vorm van vrijwilligerswerk of een klus
doen voor het Inspiratiehuis.
Het gaat er om dat u kunt ontdekken wat
voor u belangrijk is in het leven en waar
u zich goed bij voelt. Zodat u handvatten
vindt om zelf vorm en inhoud aan uw
leven te geven.
Hoe ben je hierbij betrokken geraakt?
De redactie sprak met wijkbewoner Nico
Pierik over het Inspiratiehuis.
Het begon in december 2016, op de jaarafsluiting van de Ervaringscoaches Houten.
Het leven bestaat uit vallen en opstaan.
Als ervaringscoach steun ik anderen met
een soortgelijke ervaring bij het weer
opstaan en in balans komen, dat doe ik
als vrijwilliger. Tijdens die bijeenkomst
sprak ik Michelle Boogaert die vertelde
dat er een Inspiratiehuis in Nieuwegein
zou komen. In het voorjaar van 2017 heb
ik contact met het Inspiratiehuis opgenomen en gevraagd of ik dit vrijwilligerswerk
dichterbij huis kon doen.
Wat betekent het voor jou?
Het is een plek om tot rust te komen en
waar ik mezelf kan zijn. Een plek waar ik

een bijdrage aan onze samenleving kan
geven, door mijn kwaliteit van geduld
en aandachtig luisteren in te zetten. Als
gastheer met ervaringskennis deel ik
samen met mensen onder het genot van
een kopje koffie of thee ervaringsverhalen.
Het doet me goed om te zien dat zij zich
hierdoor gehoord en gezien voelen.

Daarnaast voer ik secretariële werkzaamheden uit, waaronder notuleren en het
opzetten van een roostersysteem. Ik vind
het belangrijk dat er ruimte en ondersteuning is voor reflectie op het vrijwilligerswerk, daarmee werk ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling. En ik merk dat ik elke
week wel weer wat nieuws leer en me blijf
ontwikkelen.
Bij de opening van het Inspiratiehuis heb
ik mijn zelfgeschreven liedje ‘Voor de wind’
gezongen, op Youtube bekend onder de
titel: ‘Voor de wind - cover NL Green Day
Time of your life / Good riddance’.
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Inmiddels is de sloop van het oude verzorgingshuis in volle gang

n de vorige Wijkkrant stond op de
voorpagina een interview met Dennis
Duiker van MOvactor over het te
bouwen Gezondheidsplein. De redactie
legde hem nog een aantal vragen voor.
Hieronder leest u zijn antwoorden.

De afgelopen maanden zijn drie werkgroepen een paar keer bijeen geweest.
Hun conclusies worden verwerkt in het
ontwerp, dat op dit moment nog de
werktitel Gezondheidshuis Zuilenstein
draagt. De gedachte daarachter is dat het
in het centrum draait om de lichamelijke
en mentale gezondheid van de bezoekers,
patiënten en inwoners.
Met interessante programma's wil MOvactor bijdragen aan die mentale gezondheid en veerkracht. De artsen, therapeuten, para-medici, gedragsdeskundigen en
apotheek zorgen ervoor dat de mensen
zo snel mogelijk weer beter worden. De
verandering is dat er meer dan vroeger

Meer weten?
Het Inspiratiehuis is te vinden op Kempenaerpark 2. Kijk op
wwww.inspiratiehuisnieuwegein.nl voor
meer informatie, zoals openingstijden,
activiteiten en cursusaanbod.

Door Joke Kanis

In het oude verzorgingshuis wonen vleermuizen

aandacht uitgaat naar gezond blijven (preventie). Nieuwe samenwerkingsverbanden in een nieuwe inspirerende omgeving
moeten daar flink aan bijdragen.
Onderlinge samenwerking
Daarom is een eerste werkgroep gestart
die gaat over de onderlinge samenwerking tussen de (para-)medische professionals en de sociale professionals van
MOvactor. De start van die samenwerking,
de verdere ontwikkeling ervan en de manier van samen optrekken in een aanpak
van gezondheid op individueel en op
wijkniveau, is in die werkgroep onderwerp
van gesprek.

"Van links
naar rechts"
Dankzij deze leeuw in de voortuin

van de familie Van Maurik in
de Carillonlaan werden onze
voetbalvrouwen Europees kampioen!
Foto: Cora de Bruijne

Voorbeeld van een 'volumeschets'

Gebouw
Er is een werkgroep Gebouw, hierin zitten
ook vertegenwoordigers van de verschillende betrokken Wijkplatforms. Deze
werkgroep werd uitgenodigd om te 'dromen' over hun centrum van de toekomst.
“Veel licht”, zei de een.
“Een grote ontvangsthal met een grote
trap, net als in een hotel”, zei de ander.
Veel licht, veel groen, verbinding en toch
privacy en een centrale entree, zijn punten
die we beslist meegeven aan de architecten.
Architenten aan de slag
Die architecten zijn al aan de slag. Nog
niet heel concreet aan het tekenen, maar
ze halen wel hun informatie op bij de toekomstige gebruikers. Voor het ontwerp is
de toekomstverkenning met professionals
en bewoners een belangrijke bron van
informatie en inspiratie. Inmiddels gaan er
al tekeningen rond, dit zijn 'volumeschetsen' die moeten uitwijzen of een gebouw
van ca. 3.000 m2 vloeroppervlak op de
locatie past.
Een ontwerp van het gebouw is er nog
niet. De komende periode zijn vervolggesprekken gepland met kandidaten
(bedrijven) voor de ontwikkeling van het
nieuwe centrum.
Buurthuis Kerkveld
Buurthuis Kerkveld maakt volgend jaar
plaats voor nieuwbouw van woningen.
Met ingang van januari 2018 worden de
huidige activiteiten elders ondergebracht,
daarover zijn gesprekken met mogelijke
verhuurders.
De komende tijd wordt bekend op welke
locatie(s) de activiteiten vanaf januari onderdak vinden. Vanzelfsprekend proberen
we om alles in de wijk of zo dicht mogelijk
bij de huidige locatie onder te brengen.

Digitale dienstverlening
Vleermuizen
De tweede werkgroep gaat over ICT.
“Waarom gebeurt er niets met het oude
Iedereen weet dat ICT een steeds groter
gebouw van Zorgspectrum?” werd mij
deel uitmaakt van ons werk en ons (privé-) gevraagd. Naar verluidt is een bijzondere
leven. Dus moeten we bedenken hoe we
bewoning van het oude verzorgingshuis
ervoor kunnen zorgen dat ICT systemen
de reden dat het nog niet tegen de vlakte
makkelijk en veilig met elkaar commuis gegaan.
niceren. Op welke manier kunnen en
Een inventarisatie van vorig jaar al toont
mogen we digitaal patiënten en bewoners aan dat Zuilenstein bewoond wordt door
van dienst zijn? Welke (infra-)structuur
rosse vleermuizen, ruige en gewone
moeten we aanleggen om al die digitale
dwergvleermuizen.
diensten goed en vlot te kunnen leveren?
Door de redactie
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l jarenlang verzorgt Joke de
gemeentetuinen bij de Tristanlaan
en Romeolaan. Ze doet dat vrijwillig en steekt daar erg veel tijd in. Daarom
verdient ze het om eens in het zonnetje
gezet te worden. Mirjam, die in dezelfde
buurt woont, sprak met haar. In dit
artikel maakt u nader kennis met beide
dames.

Hoe ben je er toe gekomen om dit te
gaan doen?
Jaren geleden stonden er alleen wat
kornoelje struiken, aangewaaide vlierbessen en ligusters. Drie meter hoog, je kon
er niet doorheen of overheen kijken. De
gemeente deed er weinig aan, volgens
de regels mag 30% onkruid blijven staan.
Ik begon mij er ook steeds meer aan te
ergeren dat kinderen uit de buurt het als
speelplek gebruikten. Op een dag ben ik
begonnen het onkruid weg te schoffelen
en die struiken tot bolletjes te knippen,
dat was meteen al een ander gezicht. Dat
het vier keer per seizoen moest gebeuren
om het in toom te houden was minder,
maar ik wilde me inzetten om het aanzien
van deze groenstrook in onze wijk te verbeteren. Heel langzaam begon het ergens
op te lijken en zo zijn er vijf bloeiende
tuinen ontstaan.

Vijf bloeiende
(gemeente)tuinen
Joke: "Van veel planten weet ik nog precies van wie ik ze gekregen heb"

struiken die ik afgelopen najaar van
iemand kreeg. Ik hoorde dat deze meneer
kortgeleden plotseling is overleden. Hij
heeft gelukkig nog wel gezien dat de
planten zijn aangeslagen, al had hij daar
een hard hoofd in toen hij ze bracht.

Hoe waren de reacties van de buurtbewoners?
In het begin kreeg ik nog wel eens opmerkingen die niet echt positief waren, maar
ik stoorde me daar niet aan en ging gewoon door met wat ik in mijn hoofd had.
Maar toen men zag hoe de tuinen stapje
voor stapje een ander aanzien begonnen
te krijgen, spraken steeds meer mensen
hun waardering uit. Het bijhouden van

Al met al is het veel en zwaar werk, hoe
houd je dat vol?
Nu de tuinen steeds voller met planten
komen te staan heb ik er ook meer werk
aan, maar zo lang mijn gezondheid het
toelaat, ben ik regelmatig in de tuinen
te vinden. Het biedt mij ook afleiding in
tijden dat het wat minder met me gaat.
Ik hoop het nog heel lang vol te kunnen
houden, want ik beleef er ook plezier aan.
Ik ben veel buiten en in contact met mensen en dat doet me ook goed.

Tuinieren is niet
mijn hobby
deze tuinen heeft ook een beetje een sociale functie, want hoewel ik hier al vanaf
het begin woon, kende ik weinig buurtbewoners. Steeds vaker zagen de mensen
mij in de tuinen aan het werk en maakten
ze een praatje. Maar ook heel vreemde
mensen, die toevallig langs wandelden
of fietsten, bleven even stil staan om de
tuinen te bewonderen.
Is tuinieren een hobby van je?
Regelmatig krijg ik die vraag en je zou
het niet denken maar tuinieren is niet
mijn hobby. Ook vraagt men mij vaak of
ik het helemaal alleen doe en dat doe ik
inderdaad, hoewel ik sinds kort hulp heb
gekregen van een naamgenoot die een
van de perkjes onder haar hoede heeft
genomen. De meeste mensen werken en
hebben nauwelijks tijd om hun eigen tuin
bij te houden. Dan moet je niet verwachten dat ze ook nog eens in het plantsoen
komen helpen en als je niets verwacht valt
het ook niet tegen.
Maar het resultaat van al dat werk en de
tevredenheid en waardering van buurtgenoten, het verbeterde aanzicht van dit gedeelte van de wijk en mijn eigen uitzicht,
daar doe ik het voor. Bovendien draag ik zo
bij aan een beter en gezonder milieu: veel
groene en bloeiende planten waarin bijen,
vlinders en vogels altijd wel iets van hun
gading vinden.
Iedere maand staan andere planten in
bloei, hoe krijg je dat voor elkaar?
In het begin kocht ik zelf wel eens een
paar plantjes en kreeg ik stekjes van
mensen die ik goed kende. Ook zette ik
een paar van mijn eigen tuinbeeldjes in
het plantsoen om de boel een beetje op
te vrolijken. Toen ik steeds meer contact
kreeg met buurtbewoners vroeg ik of ze

drinkplaats voor dieren met dagelijks vers
gevulde bakken. Honden, katten, vogels,
ze maken er allemaal gebruik van en ik
geniet daar ook weer van.
Wil je tot slot nog iets zeggen?
De aanblik van de tuinen is niet alleen
aan mij te danken, want zonder alle hulp
en gratis planten was het nooit zo mooi
geworden. Daar bedank ik iedereen hartelijk voor. Ik heb steeds meer kennis van de
diverse planten gekregen. Als ik een plant
krijg die ik niet ken, zoek jij die op google
voor mij op. Jij bent trouwens een van
mijn grotere leveranciers van stekken. Ook
sta jij me vaak met raad en daad terzijde
en zo vullen we elkaar aan. Ik ben daar
heel blij mee want zo zijn we min of meer
samen gekomen tot de tuinen, zoals die er
op dit moment bij staan.

Met een fleurige groet van Joke en Mirjam

overbodige plantjes, stekjes of wat dan
ook aan mij wilden geven voor het plantsoen om zo meer variatie te krijgen in de
beplanting. Sommige planten geef ik in
het begin meteen bijvoeding en één keer
per jaar strooi ik een paar zakken mestkorrels in de perken. Dat werkt beslist mee
aan sterkere en mooiere planten.
Zo kreeg ik van lieverlee steeds meer aangeboden, zoveel dat ik ook oude struikjes
in andere perken gedeeltelijk kon vervangen. Van veel planten weet ik nog precies
van wie ik ze gekregen heb en die mensen
genieten ervan als ze zien dat ze het goed
doen.

Je hebt regelmatig de sproeier aan
staan. Is dat echt nodig?
Ja, dat is echt heel hard nodig, allereerst
om alle jonge aanplant goed aan te laten
slaan. Maar ik heb ook de pech dat er een
aantal heel oude grote bomen in de perken staan met enorme dikke wortels, die
veel vocht opnemen, waardoor de planten
sneller gaan hangen. Ook blijft het onder
die bomen als het regent nog lang droog.
Daardoor ben ik wel veel geld kwijt aan
water, maar de boel laten verdorren is voor
mij geen optie.

Aan sommige planten houd ik een speciale herinnering, zoals aan de vijf grote

En nu we het toch over water hebben:
met trots wijs ik jullie op mijn gezellige
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Raad je straatje

Vliegenoverlast

W

I

aar in onze wijk is de foto
hierboven 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 november 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.

edere zomer staan er stinkende kliko’s vol met maden en vliegen. Dat is echt niet
nodig als u weet hoe u met etensresten om moet gaan. Hoe we ons afval moeten
scheiden, weten we zo langzamerhand wel, dat wordt duidelijk aangegeven door
RMN. Dat ook bereide etensresten bij het GFT mogen zal best, maar gooit u het dan
alstublieft niet zomaar in de groene of grijze bak.

Tips voor een schone kliko
Bewaar een afsluitbare bak of plastic zak speciaal voor etensresten in uw vriezer en
verzamel daar uw etensresten in. Gooi ze op de ophaaldag pas in de container (in de
groene bak natuurlijk zonder de plastic zak) en we zijn van een hoop viezigheid af. De
bewoners van het huis dat grenst aan de aanbiedplaats zijn er blij mee, want u wilt
toch zelf ook niet in de stank en vliegenoverlast zitten? Kortom, het is een kleine moeite
en dat kunnen we toch voor elkaar en voor het milieu over hebben?
Door de redactie

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 Wim Geurts de gelukkige winnaar, hij stuurde ons de volgende
oplossing:
Beste redactie,
Herkende het meteen: het Klarinetlaantje. Best bijzonder zo'n woning boven een
tunneltje. Vraag me altijd af hoe 't is om
mensen onder je daar te zien lopen en
fietsen.
Groeten, Wim Geurts

Langer in eigen woning blijven

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

S

Door de redactie

Crypto en Win

Tegenwoordig zijn er veel mogelijkheden om uw huis aan te passen aan de wensen die
u heeft in een bepaalde periode van uw leven. Met de zogenaamde Blijverslening wordt
de financiering van deze aanpassingen ook voor u mogelijk. Het is een hypotheek tegen
gunstige voorwaarden en bedoeld voor ouderen met een eigen woning die graag langer
zelfstandig willen wonen en daar extra financiën voor nodig hebben. De gemeente
Nieuwegein helpt u daarbij.

H

et woord 'cryptogram' komt van
het Griekse woord "kryptos", dat
'verborgen' betekent. De omschrijving van het te vertalen woord is op een
cryptische (verborgen) manier gemaakt.
Door hierover na te denken en te associëren kan men tot de oplossing komen.

Om tot een oplossing te komen is het
belangrijk alle woorden van de zin apart
op al zijn betekenis(sen) of synoniemen en
homoniemen te bekijken en niet zozeer te
kijken naar de vreemd geformuleerde zin
als één geheel.

Vrij naar Wikipedia.org

tel uzelf eens de vraag: is het huis waarin ik nu woon geschikt als ik oud ben?
En wat kan er dan aangepast worden in mijn woning om ervan te blijven genieten?

Geld voor groene
buurt-ideeën
Werkt u als bewoners- of vrijwilligersgroep aan een groen initiatief in uw
buurt of wijk? Dan kunt u vanaf 21
augustus 2017 een voucher ‘Beleef en
bewonder’ aanvragen ter waarde van
5 500 of 5 1.000.

Cryptogram van deze keer:
Tijdschrift dat in het najaar verschijnt
Vul hieronder de oplossing in (10 letters).

Dit bedrag moet worden besteed aan een
fysiek project in de provincie Utrecht dat
groen in de brede zin van het woord realiseert. De vouchers worden gefinancierd
met subsidie van de provincie Utrecht.

And the winner is...
Oplossing puzzel krant 2-2017 was: Z
 omer
start met een zomerliedje in je hoofd.
De winnaar van de vorige keer was José
van Kerkhoff.Van harte gefeliciteerd.
Onder de goede inzenders van het cryptogram verloten we ook een cadeaubon.
Stuur uw oplossing met uw adresgegevens
voor 1 november 2017 naar de redactie.
Ons adres staat in de colofon op pagina 2.
Over de uitslag van de loterij wordt niet
gecorrespondeerd.

Kleine lokale initiatieven stimuleren
De provincie vindt het belangrijk dat
burgers meer betrokken raken bij hun
eigen groene woonomgeving en dat het
natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan.
Via de website www.groenaandebuurt.
nl kunt u vouchers aanvragen. Op deze
site vindt u meer informatie over de voorwaarden en de aanvraagprocedure.
Door de redactie

Levensloopbestendig wonen
Veel mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven. Soms moet een
woning daarvoor worden aangepast en dat heet een levensloopbestendige woning. De
woning verandert mee met de wensen en behoeften van de bewoner. Een voorbeeld
hiervan is een verlaagde drempel en een traplift. Ook zijn er mogelijkheden voor domotica, technische snufjes waardoor u bijvoorbeeld met een kastje de gordijnen open en
dicht kunt doen. Met een Blijverslening wordt dit voor veel huiseigenaren mogelijk.
Meer informatie?
Als u hier meer over wilt weten of als u zich wilt aanmelden, kijk dan op
www.nieuwegein.nl/woneninnieuwegein/blijverslening/. U vindt daar ook een folder
over het onderwerp.
Door de redactie

Oorverdovende
bladblazers symfonie
Wat mis ik
het fluisterzacht gekras door
gras
©Tineke van Grol
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Kunst in de Wijk

Z

e was vier jaar oud, zag andere
kinderen op school op een minipiano spelen en voelde diep in haar
hart dat ze dat ook wilde. Thuis heeft ze
onmiddellijk haar ouders verteld dat ze
piano wilde spelen.

"Zij waren nogal verbaasd omdat ik een
stil en verlegen kind was dat zelden vroeg
om dingen, en ze realiseerden zich op dat
moment dat muziek belangrijk voor mij
was. Toen hebben ze me ingeschreven op
de Yamaha Piano School."
Heeft u een opleiding in de muziek
gevolgd?
Tijdens mijn bachelor studie op het Bowdoin College in de Verenigde Staten heb ik
een major in Biologie en een minor in Muziek gehaald. Op het Prins Claus Conservatorium in Groningen heb ik mijn bachelor
in Klassieke Piano gehaald, en mijn Master
Klassieke Piano op het Utrechts Conservatorium. Voordat ik naar het Conservatorium ging heb ik privéles gehad.
Is dit uw beroep?
Ja, ik werk als pianiste. Ik geef pianoles
thuis, en nu ben ik bezig een online Piano
Academie te ontwikkelen. Studenten
over de hele wereld kunnen zich daar
inschrijven om piano te studeren via mijn

Pianiste van veel markten thuis

Rio Watanabe

Rio Watanebe: "Mijn lessen zijn leuk, makkelijk te volgen en aangepast aan het niveau en de interesse van de individuele student."

dering voor vrouwen die deze stap durven
te zetten en tegelijkertijd hun leven in balans weten te houden. Mimi inspireert mij
omdat ze een gezond en actief leven leidt
met haar gezin. Haar carrière is onderdeel
van haar leefstijl en brengt haar geluk in
plaats van stress. Ze leert mij om elke dag
dankbaar te zijn en om waardering te hebben voor gezondheid, vrede in mezelf en
liefdevolle relaties met anderen.

website riowatanabe.com. Mijn plan is
om de academie in de herfst te lanceren.
Ik vind het heel spannend dat studenten
zo overal mijn ‘op-verzoek’, vooraf opgenomen video's kunnen bekijken en piano
leren spelen.
Componeert u zelf, doet u research voordat u begint?
Soms schrijf ik liedjes met anderen. Ik begin met inspirerende woorden en songteksten te verzamelen en op te schrijven. Ik
ben onderdeel van de band ‘Not About Me’
(notaboutme.co) en wij spelen moderne
Rio Watanebe
christelijke muziek. Wij zijn enthousiast
Wat heeft u nodig om dit te doen en
voor ons eerste optreden in Utrecht in
wat doet het met u?
oktober!
Wanneer ik naar mooie muziek luister,
krijg ik altijd een warm gevoel van binWat of wie inspireert u?
nen dat mij inspireert om zelf muziek te
Eén van de meest inspirerende personen
spelen. Ik krijg dan nieuwe ideeën, maar ik
die ik ken is Mimi Ikonn. Ze is een suchoud er ook van te ontdekken waarom de
cesvol ondernemer en eigenaar van het
muzikanten of componisten besloten hebinternationale bedrijf Luxy Hair. Omdat ik
ben zich op een bepaalde manier in hun
zelf ook ondernemer ben, heb ik bewonAdvertentie(s)

Wij zijn elkaars buren

Treedt u op, kunt u er van leven?
Ik geniet van het lesgeven en ik vind het
spannend dat mijn online Piano Academie
dit najaar van start gaat. Ik hoop dat veel
studenten ervan genieten om met deze
cursus piano te leren spelen. Ik kijk ook
erg uit naar het optreden met onze band
in oktober! Ik hoop dat wij vaker gaan
optreden.
Wie is uw favoriete muzikant of componist en waarom?
Mijn favoriete klassieke muzikant/componist is Claude Debussy. Ik houd ook van
impressionistische kunst, en ik schreef ik
mijn master scriptie over hoe de kunst en
muziek van de 19de eeuw elkaar hebben
beïnvloed. Ik houd van zowel hoe muziek
als schilderijen de schoonheid van het
'moment' vangen. Mijn favoriete bands
zijn Hillsong en Bethel. Hun muziek inspireert mij altijd.

Wanneer ik
naar mooie
muziek luister,
krijg ik altijd een
warm gevoel
van binnen

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!

muziek uit te drukken. Ik voel dat muziek
diepe menselijke emoties overbrengt die
bijzonder zijn voor de muziek zelf.

Is een specifiek werk van deze componist favoriet?
Mijn favoriete werk van Debussy is ‘La
Mer’, dit stuk is geschreven om door een
orkest uitgevoerd te worden. Ik speelde de
versie die is bewerkt voor twee pianisten
op één piano. Het is verbazingwekkend
te ontdekken hoe je de verschillende
geluiden van de instrumenten in het
orkest kunt uitdrukken in verschillende
welluidende tonen op de piano. Ik heb dit
stuk een jaar lang gespeeld, en telkens
ontdekte ik tijdens het spelen een andere
schoonheid.
Wat wilde u vroeger worden toen u
klein was?
Toen ik klein was wilde ik muzikant worden of dierenarts. Uiteindelijk heb ik zowel
muziek als biologie gestudeerd omdat ik
geen keuze kon maken! Ik voel dat ik in essentie zowel wetenschapper als muzikant
ben, er zijn zoveel overeenkomsten tussen
de studies van muziek en wetenschap. In
wetenschappelijk onderzoek ben ik altijd

op zoek naar patronen en structuren om
bepaalde verschijnselen in de natuur te
verklaren. In de muziek zoek ik naar structuur in de uitdrukkingen en de samenklanken, de verschillende combinaties en
patronen lokken uiteenlopende emoties
bij de luisteraars uit. Ik vind dat het proces
van muzikaal en wetenschappelijk onderzoek veel overeenkomsten heeft!
Door de redactie

Wijkplatform
Kom langs op 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
24 oktober en 12 december.
De agenda voor de vergadering is te
vinden op de website
wijzijnelkaarsburen.nl.

Door het bestuur
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Van de Wijkagent

Pluto in de Wijk

Ze zijn er weer:

I

Klussende
oplichters
en
insluipers

n Nieuwegein zijn ze weer gesignaleerd: klussende Engelssprekende
oplichters die vaak rondrijden in
bestelbusjes. Ze bieden aan de deur hun
diensten aan, bijvoorbeeld het schoonmaken of renoveren van de gevel of het
dak, het ophogen van de oprit of tuinwerkzaamheden.

Ze voeren de werkzaamheden niet goed
uit en meestal maken ze het werk niet
af. Vervolgens presenteren ze u een hoge
rekening die u contant moet betalen. De
politie kan met informatie van gedupeerden en ook van bewoners die deze
klussers signaleren, deze klusjesmannen
aanpakken.
Bel de politie als u ze ziet
De politie krijgt regelmatig meldingen
over deze Engelssprekende klussers die
slecht werk leveren voor te hoge prijzen.
Heeft u deze opdringerige personen in de
buurt gezien of bent u zelf het slachtoffer



van deze klussers, bel dan direct de politie
via 0900-8844. Noteer altijd signalementen of kentekens of maak foto’s. Als ze u
bedreigen, bel dan 112. Denk niet alleen
aan uzelf maar let ook op alleenstaanden
of ouderen in uw wijk of buurt, want deze
onbetrouwbare figuren gaan heel geraffineerd te werk en kiezen hun slachtoffers
zorgvuldig.
Tips ter voorkoming van oplichting
Ga nooit in zee met klusbedrijven die aan
de deur hun diensten aanbieden. Zoek zelf
een bedrijf en maak goede (schriftelijke)
afspraken over de omvang, de kwaliteit
en de prijs van het werk. Weet met wie
u te maken hebt, vraag na of een bedrijf
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zoek op internet naar het bedrijf,
vraag om referenties en neem daarmee
contact op. Op die manier verkleint u de
kans behoorlijk op teleurstelling of zelfs
oplichting.
Door Wijkagent Gert van Jaarsveld

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

Dit duo
ruimt
alles op
A

l bijna 55 jaar heb ik Engelse
Cocker Spaniels, dat zijn jachthonden waar ik vele jaren mee heb
gewerkt. Met elke nieuwe pup deed ik
dan ook jachttraining, een soort gehoorzaamheidstraining afgestemd op het
werken met de hond.

Want willen werken zit er van nature in,
dat doen ze met veel plezier. Ook nu ik
niet meer echt met hen kan werken, willen ze toch altijd iets voor je doen en wat
is er leuker dan van alles apporteren?
Zo zijn het perfecte ZAPpers (Zwerf Afval
Pakkers). Als ze ergens een blikje, leeg
flesje ofzo zien liggen, pakken ze het op

Plasticzak waait niet weg

H

et Wijkplatform heeft zogenaamde kroonringen te verdelen over de
drie aangesloten wijken. Dit zijn
kunststofringen met haken waaraan u
de lus van uw plasticverzamel-zak kunt
hangen, de zakken waaien dan niet weg.

Verdeling over de wijk
De verdeling over de drie wijken vindt
het Wijkplatform best lastig. Wij vragen
daarom aan u, lezer van de Wijkkrant, of

De kroonring wordt bevestigd aan een
lantaarnpaal, het is een eenvoudige en
vriendelijke oplossing.
Veel wijkbewoners meldden het bestaan
van de kroonringen al bij het Wijkplatform
via de ideeënbus, waarvoor dank.

u in uw straat een kroonring zou willen
hebben. De aanmeldingen bundelen we

en nemen het mee, zoals meerderen in de
buurt al eens hebben gezien. De vele dennenappels op de hoek ruimen ze regelmatig op.
Rond Oudjaar komen ze echter ook met
vuurwerkrestanten aan, dat vind ik wat
minder geslaagd, maar ook dan zijn ze
heel erg braaf. Dode vogels horen er ook
bij. Aanpakken, belonen en snel wegwerken. Daar zijn de poepzakjes dan handig
voor.
Ook als ik in mijn tuin bezig ben, dragen
ze graag hun steentje bij. Ze brengen op
verzoek van alles bij me: borstel, snoeischaar, handschoenen, schepje, noem
maar op. Echt genieten. En als er niets te
doen is vermaken ze zich met kijken naar
de kikkers in de vijver, het muisje dat af en
toe voorbij schiet, de vogels die aan het
badderen zijn, de bijen, vlinders en libellen die rondvliegen. Er is altijd wel wat te
beleven.
Ik kan me geen leven zonder Cockers
voorstellen, ze houden je in beweging, je
hebt contact met mensen en je hebt er
ongelooflijk veel plezier van en mee.

Door Mirjam

per straat en bij te veel aanmeldingen
verloten we de kroonringen; als het nodig
is kunnen we er meer bestellen.

Aanmelden voor de loting
Stuur een mail naar
bestuur@wijzijnelkaarsburen.nl of stuur
een kaartje naar het postadres (zie colofon). Op onze website vindt u een wijkbericht met meer details over de kroonringen en hoe u zich kunt aanmelden. Houd
dus de website www.wijzijnelkaarsburen.
nl in de gaten!
Door Ton Visser, secretaris wijkplatform ZHGB

Foto's van website kroonring.nl

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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