
Corona vertraagt opening

Met jou wordt de Groote Hond nog leuker

Specialisten voor 
kleine ongelukjes
Vrolijke rakkers doen wel eens wat doms. En dat kan pijn 
doen. Maar dieren kunnen niet laten zien als ze ergens last 
van hebben. En bij dieren zijn ook kleine zaken belangrijk. 
Ongelukje? Wacht niet en bel ons even.

Wij staan altijd klaar voor u en uw dier.
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Mijn stoelpoot zakt weg in het 
zand. Ik tuimel bijna achterover. 
Om mij heen een flinke ploeg 
wijkbewoners, keurig op coro-
na-afstand. Ook zij wiebelen 
een beetje op hun stoelen. We 
zitten niet op het strand maar 
binnen, in De Groote Hond.

Bijna klaar voor gebruik
Iedere veertien dagen be-
spreekt het overlegteam hoe 
het staat met De Groote Hond. 
Welke klussen we moeten aan-
pakken, wat er nog moet wor-
den georganiseerd en wie wat 
gaat doen. Er is al heel veel 
gedaan in en om de oude hou-
ten schuur. Door fantastisch 
snoeiwerk is het hele pand nu 
vanaf de straat te zien. Het 
binnen-schilderwerk is op een 
paar streken na gedaan, een 
pui met openslaande deuren is 
geplaatst, een tweede toilet is 
aangelegd en de elektriciteit is 
op orde.

Aan de binnenboel wordt nog 
hard gewerkt: stoelen, tafels, 
deurmatten, sfeerlampjes, een 
kleedje misschien, gordijnen? 
Er moet nog veel gemaakt, ge-
kocht en gekregen worden.
Buiten op het terras maken we 
een podium. Misschien krijgen 
we hier nog leuke optredens 
te zien. Onder de vloer van het 
podium is een egel-huis aan-
gelegd en er is ruimte gelaten 
voor kikkers, padden en andere 
kruipende parkbewoners.
Tot voor kort lag in De Groote 
Hond een vloer van straatste-
nen. Dat was niet echt gezellig 
en zou te koud zijn in de win-
ter. We hebben er daarom voor 
gekozen een geïsoleerde hou-
ten vloer te maken. Buiten ligt 
daarom een grote stapel hout. 
De balken en platen slepen we 
na de vergadering naar binnen. 
En waarschijnlijk is de vloer al 
klaar nu je dit artikeltje leest. 
Met zo’n ploeg super-enthousi-
aste vrijwilligers verbaas ik me 
nergens meer over. Alles lukt.

Opening
Sinds de vorige Wijkkrant is er 
veel veranderd. Corona lijkt het 
leven te bepalen. We schreven 
dat we binnenkort open zouden 
gaan en dat willen we op een 
1,5 meter-manier nog steeds. 
Waarschijnlijk stellen we het 
echte openingsfeest uit, een 
precieze datum laten we je nog 
weten.

Nog leuker met jou
Straks is het zover, dan kun je 
een kopje koffie bestellen aan 
de rand van het park. Met je 
buurtgenoten afspreken om 
iets gezamenlijks te doen, uit-
rusten na het sporten op het 
sportplein of je huurt met je bu-
ren het zaaltje voor een activi-
teit. Of je wordt zelf vrijwilliger 
bij De Groote Hond.
Sluit je aan bij een team en-
thousiaste wijkbewoners. Je 
levert zo een fantastische bij-
drage aan de leefbaarheid van 
je eigen buurt en je leert veel 
nieuwe mensen kennen.

Er is voor jou ook een leuke en 
nuttige taak, klein of groot… of 
we verzinnen ’m samen. Denk 
aan de rol van gastheer of gast-
vrouw of aan het onderhoud 
van het gebouw, het terras en 
de tuin. De keukenploeg, het 
activiteitenteam, een groep die 
zich met de PR bezighoudt. Met 
jou wordt De Groote Hond nog 
leuker. 

Stuur nu je mailtje aan  
info@degrootehond.nl.

Door Onno van Geuns

Bedankt!
Beste Anette, Angela, Annelies, Dieke, Esther, Ineke, Joke, Mirjam, 
Yvonne, Bert, Harry, Martin, Martien, Roel en Frits, hartelijk bedankt 
dat jullie als vrijwilliger de Wijkkrant in mei alsnog huis-aan-huis 
bezorgd hebben!

Onze vaste bezorgers konden de krant niet bezorgen, de vormgever 
maakte de krant geschikt voor digitale verspreiding en we verspreid-
den de Wijkkrant aanvankelijk via onze Facebookpagina, de mail, 
Whatsapp en onze website. Daar waren we niet gelukkig mee want 
we maken juist een papieren krant voor álle wijkbewoners van jong tot 
oud. En eigenlijk is dit format ongeschikt voor digitale verspreiding. De 
redactie zocht naar een oplossing en besloot de bezorging zélf te or-
ganiseren. We benaderden mensen uit onze eigen netwerken en von-
den vrijwilligers van binnen én buiten onze wijken. Onze vormgever 
bewerkte de Wijkkrant opnieuw en maakte hem geschikt om te laten 
afdrukken. De schuur van een kennis van een redactielid, fungeerde als 
distributiepunt voor de bevoorrading van de vrijwillige bezorgers die 
vooraf bepaalde bezorgstraten meekregen. Het bleek een tijdrovende 
organisatie te zijn. Maar dat hadden we er graag voor over!

Door Joke Kanis

Een boorinstallatie in werking

Het overlegteam vergadert, op gepaste afstand, in De Groote Hond. Tekening door Onno van Geuns.

Wij zijn elkaars buren.nl
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Flow
Het in 52 weken streng selecte-
ren, grondig construeren en lis-
tig positioneren van 260 stukjes 
tekst beschouwde ik niet als 
een wonder, dat was simpel-
weg pure magie. Daar had zelfs 
Hans Klok nog een stevig punt-
je aan kunnen zuigen. Ik reeg de 
(on)gerijmdheden aaneen als 
ware het een eindeloze sliert 
spaghetti.

Ik verkeerde in een ‘flow’, een 
staat van zijn die door psycho-
loog Mihaly Czikszentnihalyi 
omschreven wordt als ‘een in-
tense concentratie op een be-
paalde activiteit, die gepaard 
gaat met bijna extatische ge-
voelens’. In mijn geval lag het 
iets complexer.

Zo moest ik – mede bij absen-
tie van extra handen en een als 
slaaf aanstuurbare dubbelgan-
ger – de aandacht tussentijds 
verleggen naar het leefbaar 
houden van mijn appartement, 
het inslaan van boodschappen, 
het scherp houden van mijn 
collega’s, het afspreken met 
vrienden, hand- en spandien-
sten voor een goede vriendin, 
het bereiden van maaltijden, 
het verzorgen van mijn dwerg-
papegaaitjes, het bewaken van 
mijn potentie en het bezorgen 
van poststukken, daarbij aan-
getekend dat elk moment van 
aandachtverslapping tijdens 
bovengenoemde activiteiten 
werd aangegrepen om legio 
nieuwe aanknopingspunten als 
(deels verse) wijsheid in mijn 
stukjes te puzzelen (zonder dat 
ik mij in die ‘wegdenkfase’ in de 
luren mocht laten leggen door 
opspelende telefoons, kwette-
rende vogeltjes en vage acties 
van om mij heen opduikend 
gespuis), wat behalve met ‘bij-
na extatische gevoelens’ ook 
gepaard ging met de nodige 
hoofdbrekens, de nodige kopjes 
koffie en de nodige verwaarlo-
zing, waarbij het mezelf ertoe 
dwingen alles uit de kast te ha-
len rijkelijk beloond werd met 
sublieme vondsten en het vast-
houden van de flow.

Nu dit ei gelegd is, mag de 
boodschap zich ongebreideld 
verspreiden. Aangezien de in-
houd alle kanten opvliegt, was 
de titel een abc’tje: ‘Vice Versa 
in Optima Forma’. Signeersessie 
vóór afloop.

Door Hylco J. Tamminga

Jacqueline Bang kwam ander-
half jaar geleden vanuit Ba-
tau-noord in Blokhoeve wonen. 
Om een beetje wegwijs in de 
wijk te worden, kreeg ze de tip 
van een actieve buurtbewoner 
om eens naar een vergadering 
van het Wijkplatform te gaan. 

Tijdens één van hun vergade-
ringen ging het over budgetten. 
Hier hoorde ze dat er te weinig 
geld was en dat er een keuze 
gemaakt moest worden tussen 
hanging baskets en kerstbo-
men in de wijk. De keuze viel op 
kerstbomen. Jacqueline heeft 
toen gezegd dat ze wilde kij-
ken of de hanging baskets op 
een andere manier gefinancierd 
konden worden. Het bestuur 
vond dat een leuk idee. Zo is het 
begonnen. Jacqueline ging op 
zoek naar sponsoren, maar die 
vond ze niet. In onze wijken zijn 
geen geïnteresseerde bedrijven.

Ludieke actie
Toen heeft ze zelf een plan be-
dacht om het alsnog voor elkaar 
te krijgen. Omdat de gemeente 
allerlei voorwaarden stelt aan 
de hanging baskets, kreeg ze 
hulp van Shida, de wijkcoör-
dinator. Via het Wijkplatform 
kreeg ze de gegevens van de  
de leverancier en zo ontstond 
een ludieke actie: de baskets 
worden ter adoptie aangebo-
den. Het ene bedrijf (Cityflo-
wer) levert de basket, inclusief 
bloemen en onderhoud; er zit 
een sensor in de basket die sig-
naleert als er water nodig is. 
Cubord Signmaker, een contact 
uit haar eigen netwerk, maakt 
het bordje dat stormvast wordt 
bevestigd onder de basket als 
teken van adoptie.

Doe een basket cadeau
De baskets kunnen aan alle lan-
taarnpalen in de wijken Zuilen-
stein, Huis de Geer of Blokhoeve 
opgehangen worden. Het leuke 
is dat de zomerbloemen wel tot 
oktober bloeien en daarna kan 
er wintergroen in de baskets ge-
daan worden. Je kunt een bas-
ket aan de lantaarnpaal voor je 
huis laten bevestigen, of je kunt 
er een cadeau doen aan iemand 
in de wijk. 

Hanging Baskets

Op Jacqueline’s website adop-
tiebasket.nl vind je alle informa-
tie die je nodig hebt. De factu-
rering verloopt via het WPF en 
daarom staat het initiatief van 
Jacqueline ook op hun website.
Na publicaties op de Facebook-
pagina’s van Blokhoeve en een 
artikel in de Molenkruier kreeg 
Jacqueline veel leuke reacties 
en bestellingen, zelfs van bui-
ten de wijk. Helaas verdwijnen 
er ook af en toe baskets, ook al 
hangen ze op drie meter hoogte 
en zijn ze bevestigd met speci-
aal materiaal. Volgens de le-
verancier gebeurt dit alleen in 
Nieuwegein.

Door Peer van Halderen

Jacqueline bij een van de baskets.

Een geadopteerde basket.

Pluto in de Wijk

Dick vertelt: “Van kleins af aan 
heb ik iets met auto’s. Op mijn 
vierde jaar was ik er al gek op 
en herkende ik ze volgens mijn 
ouders aan hun lampjes. Van 
huis uit heb ik dat niet meege-
kregen, hoewel mijn vader wel 
een sportieve klassieke auto 
had. Toen ik een jaar of twaalf 
was, maakte ik al met een ana-
loge camera foto’s van auto’s bij 
een duur hotel in mijn geboor-
teplaats, alleen van de buiten-
kant. Nu fotografeer ik voorna-
melijk klassieker-evenementen, 
bijvoorbeeld de authentieke 
dag in Vreeswijk. Daar komen 
veel mensen op af. Mijn foto’s 
deel ik dan op Facebook en op 
mijn eigen website www.auto-
pics.nl.”

Lekker centraal
“Sinds ik papa ben geworden, 
doe ik alleen nog evenementen 
in de buurt. Voor die tijd was 
ik vaak hele dagen weg in het 
weekend, naar allerlei evene-
menten in het hele land. Ik ben 
van 2000 tot 2010 persfoto-
graaf geweest in de rallysport. 
Dat zijn (legale) wedstrijden 
met hele snelle auto’s op zoge-
naamde  klassementsproeven, 
op gewone wegen, inclusief 
gemeentelijke vergunningen, 
zoals bv. de Zuiderzeerally. Het 
leuke aan het wonen in Nieu-
wegein is dat het centraal ligt, 
binnen een half uur rijden zijn 
er veel evenementen te vin-
den.” Dick heeft veel contacten 
op het gebied van auto’s en 
evenementen en hij volgt aller-
lei groepen op social media. Hij 
heeft zelf geen oldtimer; daar-
voor moet je geld hebben én 
twee rechterhanden.

Speciale zoomlens
Het leuke van deze hobby is het 
buiten zijn. Dick groeide op in 
Garderen, op de Veluwe, waar 
hij enorm kon genieten van 
de bosrijke omgeving. Door de 
coronacrisis zijn alle auto-eve-
nementen dit jaar afgelast en 
doorgeschoven naar volgend 
jaar. Hij maakte al vaker foto’s 
van vogels maar had daar de 
goede lens niet voor. Pas gele-
den heeft hij daar een speciale 
lens voor gekocht. “Buiten zijn, 
in de natuur, zeker in deze co-
ronatijd, veilig, niemand om je 
heen”, aldus Dick. “In de buurt 
van de Plofsluis zitten veel vo-
gels en zie je verder niemand, 
superleuk.”

Anderen genieten ook
Tijdens het interview wijst hij 
op een voorbijrijdende auto, hij 
ziet meteen dat het een Aston 
Martin is, en dat ie een paar ton 
kost. Even later rijdt er een Por-
sche voorbij waarvan hij in één 
oogopslag het type weet. “Mijn 
vrouw vindt het prima en fijn 
als ik ergens van geniet. Door 
de coronacrisis werk ik nu thuis 
en heb ik minder reistijd en dus 
wat meer vrije tijd. In het week-
end ga ik als mijn zoontje slaapt 
er even op uit en ‘s avonds is het 
ook steeds langer licht.” 

Dick heeft er plezier in om an-
deren mee te laten genieten en 
plaatst zo nu en dan wat foto’s 
op Nieuwegeinse Facebook-
groepen, andere social media 
groepen en op oypo.nl.

Door Peer van Halderen

De redactie sprak met wijkbewoner Dick Groen, 44 jaar. Zijn 
hobby is het fotograferen van auto’s tijdens (old-timer) rally-eve-
nementen, sinds kort fotografeert hij ook vogels.

Een Opel C Kadett in vlucht.

Een rally is een snelheidsrace op klassementsproeven over daar-
voor afgesloten openbare wegen, met speciale auto’s, meestal 
klassiekers en oldtimers. Rally’s bestaan uit verschillende proe-
ven verspreid rondom de startplaats. De teams rijden vanaf 
de start naar de eerste proef en tussen de proeven door over 
openbare wegen waar de verkeersregels gelden. Op de proeven 
wordt de eigenlijke wedstrijd verreden. De winnaar is het team 
met de snelst gecombineerde tijd op de proeven.

Kneu, vinkachtige zangvogel.
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NIEUW IN DE SALON! 
Me-line, het merk tegen alle vormen van  

hyperpigmentatie. Heeft u last van pigment-
vlekken en wilt u er vanaf bel of mail dan voor 

meer informatie of een gratis consult naar:

Nereusburg 14, Nieuwegein
T 030-6044406

M info@schoonheidssalonpaula.nl
www.schoonheidssalonpaula.nl 

SCHOONHEIDSSALON
-Instituut voor huidverbetering-

Iets niet in orde in de 
wijk? Bel 14030

Bijna gestruikeld over een 
scheve stoeptegel?

Overhangende takken 

op je auto? 

Bel de servicelijn van de 

gemeente.

Bewoners ongerust
Waarom zijn buurtbewoners 
ongerust over het winnen van 
aardwarmte onder onze woon-
wijken? Ze zijn vooral bang 
voor het ontstaan van schade 
aan hun woningen door on-
dergrondse trillingen en aard-
bevingen bij het boren naar 
aardwarmte. Niet alleen voor 
het dekken van zulke schade, 
maar ook voor waardedaling 
van woningen is geen risico-
fonds beschikbaar. Iedereen 
weet hoe het met betalen van 
schade in Groningen gaat. Daar 
zit niemand in Nieuwegein op 
te wachten. Ook zijn er opnieuw 
alarmerende berichten over lek-
kende boorpijpen. Bacteriën 
lossen het metaal van de pijpen 
op en daar zijn nog geen deug-
delijke oplossingen voor ge-
vonden. Dat milieurisico loopt 
Nieuwegein straks ook als hier 
aardwarmte gewonnen gaat 
worden. In Twente wordt zelfs 
vervuild opgepompt zout wa-
ter uit Schoonebeek (Drenthe) 
in de bodem teruggepompt. 
Tot aan de Provincie toe vinden 
lokale instanties geen gehoor 
bij Minister Wiebes van Econo-

mische Zaken en Klimaat voor 
de risico’s. Bezwaren worden 
gewoon weggewuifd. En als in-
woners van Nieuwegein straks 
bezwaar willen maken tegen de 
vergunningverlening voor een 
proefboring, is dat ook bij deze 
Minister. 

Historie
Tijdens de informatieavond 
voor de Gemeenteraad op 6 fe-
bruari door Warmtebron (con-
sortium van 13 partijen voor 
winning van Aardwarmte in 
Nieuwegein) bleek een behoor-
lijke kennisachterstand over 
aardwarmte bij de gemeente-
raadsleden. Op die avond in-
formeerde niet alleen Warmte-
bron de raadsleden, maar ook 
verontruste wijkbewoners. Tij-
dens deze bijeenkomst deelde 
de verantwoordelijk wethou-
der Marieke Schouten mee dat 
er een pas op de plaats moest 
worden gemaakt. De gemeente 
had zich onvoldoende gereali-
seerd wat de impact was op de 
gepresenteerde planning en de 
belangen van de bewoners van 
Nieuwegein. 

Aardwarmte Hoe is het nu?
Inmiddels zijn we (begin juni) 
al weer vier maanden verder en 
de wethouder heeft nog geen 
nieuwe plannen gepresenteerd. 
Wel heeft ze ons advies over-
genomen om de plannen en 
onderzoeken van Warmtebron 
door een onafhankelijke or-
ganisatie te laten beoordelen. 
De gemeenteraad steunde dat 
advies. Het Informatie- en Con-
sultatieorgaan (ICO) heeft het 
Nieuwegeinse College van B&W 
geadviseerd haar afwachtende 
houding te laten varen, zich ac-
tiever op te stellen en duidelijk 
positie te kiezen waar het staat. 
Ook adviseerde het ICO om de 
burgers meer te betrekken bij 
het informatie- en participa-
tieproces. Helaas lijkt het erop 
dat de gemeente de betrokken 
wijkbewoners niet vooraf bij de 
planvorming betrekt. Jammer, 
want daarmee zou zij in een 
vroeg stadium een breder ge-
dragen aanpak krijgen. Ook is 
er nog steeds geen reactie van 
het College van B&W op het 
visiedocument dat bezorgde 
bewoners eind februari naar de 
wethouder hebben gestuurd. 
Daarmee komt het gesprek tus-
sen de wethouder en bewoners 
ook inhoudelijk niet op gang. 
Gelukkig vinden we wel gehoor 
bij de gemeenteraadsfracties in 
Nieuwegein.

Kerngroep BAN
Vanuit een groep van onge-
veer dertig verontruste wijk-
bewoners is de kerngroep BAN 
ontstaan (Bewonerscollectief 
Aardwarmte Nieuwegein). Deze 
kerngroep telt zeven leden. BAN 
heeft de afgelopen maanden 
hard gewerkt om veel informa-
tie en rapporten door te lezen 
en met elkaar te bespreken. 
Door de Corona was overleg 
best lastig en hebben de leden 
tuin- en Zoomvergaderingen 

Even voorstellen…
Ik ben Shida Versteeg, wijkcoördinator van de wijken Zuilen-
stein, Huis de Geer en Blokhoeve. In die functie ben ik het 
aanspreekpunt voor bewoners en bewonersorganisaties, 
zoals bijvoorbeeld het Wijkplatform. Daarnaast ben ik het 
contact tussen de gemeente en professionele organisaties 
in de wijk zoals buurtwerk, jongerenwerk, politie, woning-
bouwverenigingen en zorginstellingen.

Heb je een idee voor de straat, buurt of wijk maar weet je 
niet hoe je het moet aanpakken? Ik help je verder en ik kan 
je in contact brengen met de juiste personen. Wil je bij-
voorbeeld samen met de buren dat het speeltuintje in jouw 
straat opgeknapt wordt of wil je een andere, slimmere, in-
richting van het parkeerterrein in jouw straat? 

gehouden. De kerngroep voert 
met vertegenwoordigers van 
alle betrokken partijen gesprek-
ken en brengt de belangen en 
zorgen van de bewoners vooral 
onder de aandacht bij de ge-
meenteraadsfracties. Want die 
moeten straks beslissen of er 
in Nieuwegein geboord mag 
worden. Er zijn schriftelijke vra-
gen gesteld bij de gemeente, 
Warmtebron, het ICO en het 
Staatstoezicht op de Mijnen. De 
beantwoording laat nog op zich 
wachten.

Wil je weten waar moet je zijn bij de gemeente om zoiets 
voor elkaar te krijgen? Ik kan je daarbij helpen.
Een ander onderdeel van mijn werk is veiligheid en overlast. 
Ik maak knelpunten in de wijken bespreekbaar en speel een 
actieve rol in de aanpak hiervan. 

Meer informatie
Je kunt mij mailen of bellen: sh.versteeg@nieuwegein.nl; 
030 - 607 13 85 en 06 - 46 00 47 99. Mijn werkdagen zijn 
dinsdag tot en met vrijdag.

Je kunt ook contact opnemen met onze wijkwethouder, 
Hans Adriani: h.adriani@nieuwegein.nl.

Door Joke Kanis

Verontruste bewoners vinden gehoor bij gemeenteraad…. maar 
het blijft opvallend stil in de hoek van het Nieuwegeinse College 
van B&W. 

Een boorinstallatie in werking.

Shida Versteeeg

Website BAN
De kerngroep BAN heeft een 
nieuwe website: www.ban-
groep.nl, waar je onder meer 
de laatste stand van zaken en 
ontwikkelingen kunt lezen. 
Ook kun je er vragen stellen. 
Verder zijn alle beschikbare 
onderzoeksrapporten, kran-
tenberichten en internetin-
formatie over aardwarmte 
te lezen en te downloaden.

Door de kerngroep BAN
Het onderzoek spitst zich toe op de hoek van Symfonielaan en 
A.C. Verhoefweg bij het Eneco warmteoverdrachtstation.

https://www.jackofalltrades.nl
mailto:info%40schoonheidssalonpaula.nl?subject=
http://www.kcmiddennederland.nl
mailto:sh.versteeg%40nieuwegein.nl?subject=sh.versteeg%40nieuwegein.nl
mailto:h.adriani%40nieuwegein.nl?subject=h.adriani%40nieuwegein.nl
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Je ziet niet alleen opvallende 
uiterlijke verschillen, maar ook 
andere constructies. Zoals de 
naam al suggereert is de woon-
boot ook echt een schip met 
een metalen onderkant en op-
bouw als een huis. Die onder-
kant vraagt nogal wat onder-
houd. Daarvoor moet de boot 
naar een werf worden gesleept, 
dus een hele operatie. Dat zal 
ook wel de reden zijn dat hier 
maar twee woonboten liggen. 
Heel bijzonder is de construc-
tie van een ark, die heeft een 
betonnen casco dat maar een 
beetje boven water uitsteekt 
met daarop het woongedeelte. 
Alle waterwoningen zijn aange-
sloten op de nutsvoorzieningen 
en riolering, bewoners parkeren 
de auto voor de deur en hebben 
de bus op loopafstand.

Zelf een ark bouwen
Ik start bij Jan Smallenburg, die 
helemaal achteraan de Utrecht-
sestraatweg vlakbij Utrecht op 
zijn zelfgebouwde ark woont. 

Ik heb veel vragen voorbereid 
maar als Jan eenmaal begint te 
vertellen dan hoef je bijna niets 
meer te vragen. Hij vertelt me 
zelfs zoveel interessante din-
gen dat ik daar in een volgende 
Wijkkrant nog op terugkom. Jan 
heeft samen met zijn gezin en 
vele anderen in 1995 de basis 
gelegd voor de ark waarop hij 
nog steeds woont. Ze hadden 
toen nog hun varende schip uit 
1928, waarop ze konden wonen 
met hun drie kinderen. Het be-
gon met het maken van twee 
betonnen casco’s van ieder 12 
meter lang, 2,5 meter hoog en 
80.000 kilo zwaar (wanden 
van 20 cm en een vloer van 30 
cm dik). Dat deden ze op een 
voormalige scheepswerf in 
Vreeswijk in drie maanden tijd: 
zelf bekisting maken, ijzervlech-
ten en betonstorten. Na twee 
maanden drogen in het wa-
ter laten takelen en de casco’s 
met elkaar verbinden. Daarna 
konden ze beginnen met de op-
bouw. Maar de tijd drong, want 

Wie wonen er op het water langs de Utrechtsestraatweg?

Een inkijkje 
bij een paar bewoners en hun drijvende woning

Als ik door mijn straat fiets langs 22 verschillende arken en woonboten, denk ik wel eens: “zou dat 
ook wat voor mij zijn?”. Nu woon ik al meer dan 30 jaar tegenover deze woonhuizen op het water. 
Dus de hoogste tijd om dat eens te onderzoeken. 

Een overzicht van een paar ligplaatsen.

Het buitenterras van Dorenda.

Jan bij zijn ark.

van de gemeente Nieuwegein 
moesten zij met hun schip weg 
van hun ligplaats op Pletten-
burg. Dus met een sleepboot 
en duwend met hun eigen 
schip werd dit lange, logge ge-
vaarte naar de ligplaats aan de 
Utrechtsestraatweg gevaren. 
Daar hebben ze nog geruime 
tijd aan de verdere afbouw ge-
werkt. Het resultaat? Een ark 
van ruim 24 meter lang en 5,5 
meter breed met, op de raam-
pjes na, de slaapkamers en bad-
kamer onder water.

De ark is nooit af
Op de begane grond: net zo-
als in een gewoon huis de hal, 
woonkamer, toilet, keuken. En 
dan ook nog een compleet ap-
partement in het achtergedeel-
te. Toen ik benedendeks langs 
de slaapkamers liep, viel mij iets 
op, want ik kon niet van het ene 
eind naar het andere eind van 
de ark lopen. Beide onderkan-
ten hebben een eigen trap naar 
boven. Jan vertelt: “Als je wilt 

dat de ark blijft drijven en niet 
zinkt, maak dan vooral geen 
doorgang door de twee beton-
bakken. Die liggen wel strak 
tegen elkaar aan, maar het wa-
ter loopt er ook tussendoor!”. 
In de afgelopen vier jaar is de 
hele bovenbouw weer gestript 
en opnieuw opgebouwd met 
hoogwaardige en duurzame 
materialen. Het dak is voorzien 
van zonnepanelen. Er is bo-
vendien ook nog een dakterras 
gemaakt. De verbouwing is zo 
goed als achter de rug en Jan 
kan eindelijk zijn materiaal en 
gereedschap opruimen.

Woonark Dorenda
Op zoek naar een jong gezin 
dat op het water woont, be-
landde ik bij Mike, Carolien en 
hun dochtertje Jane op een zeer 
ruim buitenterras boven het 
water. De zon scheen heerlijk 
en ook hier had ik een mooi uit-
zicht op een groene oase met 
het gezang van de vele vogels. 
Hun ark Dorenda is 17 meter 

lang en ruim 4 meter breed. Hij 
heeft een betonnen casco uit 
1947, maar dat is niet diep ge-
noeg (1,40 meter) om rechtop 
te staan. Dus het is meer een 
kelderruimte, maar dan wel een 
hele grote en erg handig om 
spullen op te slaan! Deze ark 
is niet zo groot, hij heeft een 
woonkamer, twee slaapkamers, 
een badkamer en een berging. 
“Dat is nog wel een puntje bij 
eventuele gezinsuitbreiding” 
merkt Carolien op. Mike vertelt 
dat hij met zijn gezin en hond 
hier begin van dit jaar is komen 
wonen. Hij kent deze plek heel 
goed want hij is op de boot er-
naast, waar zijn ouders nog 
wonen, geboren. Carolien vult 
aan: “Zulke buren zijn ook heel 
praktisch voor het oppassen”. 
Ze woonden eerst aan de wal 
in Nieuwegein en waren al een 
tijdje op zoek naar een woning 
op het water. Dat viel nog niet 
mee. Een ark zelf is niet zo duur, 
maar met een ligplaats erbij be-
taal je zo € 150.000 of meer ex-
tra. Die ligplaats moet je huren 
en is dus geen eigendom. Deze 
ark was voor hun betaalbaar 
omdat er nog het nodige aan 
geklust moest worden. Dat is 
gelukkig achter de rug en ze be-

schikken nu bijvoorbeeld over 
een heel moderne keuken.

Oppassen met kinderen
Op mijn vraag of Carolien niet 
bang is dat Jane in het water 
valt, antwoordt zij bevestigend. 
Mike denkt daar makkelijker 
over, hij vertelt dat hij een ba-
lustrade langs het hele buiten-
terras heeft gemaakt. Mede 
daardoor heeft zijn dochtertje 
nu een veilig en leuk speeldo-
mein op het terras. Maar ook 
kleine Jane wekt bij mij de in-
druk dat ze wel van avontuur 
houdt. 
Vrolijk kwetterend laat zij mij 
ondertussen allerlei speeltjes 
zien en vertelt daarbij dat er 
ook een boekje kapot is. Ik voel 
mij hier op het terras boven het 
water, onder het genot van een 
kopje koffie, helemaal op mijn 
gemak. Niet alleen het water is 
gevaarlijk, maar zeker ook het 
voorbij scheurende verkeer over 
de Utrechtsestraatweg, vooral 
motoren en bussen. Voor het 
water kun je je kind een red-
dingvestje aantrekken maar bij 
het oversteken van de straat 
kun je je kind maar beter stevig 
vasthouden. Er is ook nauwe-
lijks speelruimte voor een kind 

aan de straatkant. Mike ver-
telt: “Toen ik nog een kind was, 
kwamen er regelmatig vriend-
jes bij mij spelen, vooral op het 
water. Varen met mijn bootje 
en zwemmen was voor mijn 
vriendjes erg aantrekkelijk”.

Tot slot
Als walbewoner is het mij dui-
delijk geworden dat wonen op 
het water een extra dimensie 
aan je woongenot kan toevoe-
gen. Met een groot drijvend ter-
ras creëer je een geweldige bui-
tenruimte. Als je daar zit krijg 
je bijna een vakantiegevoel. Je 
hebt buren, maar je woont wel 
vrij. Je kijkt links en rechts over 
het water en tegenover je zie je 
alleen maar groen en bomen. 
“Hier beleef je echt het gevoel 
van vrijheid”, volgens Mike.
Bij Jan ligt de ark verscholen 
achter een hoge coniferenhaag 
met ook op de wal nog een 
groot terras. Vanuit de woon-
kamer en het buitenbalkon 
heb je uitzicht op het Amster-
dam-Rijnkanaal met de voor-
bijvarende schepen. De water-
hoentjes zwemmen pal naast 
je ark. Zo proef je het ultieme 
genot van wonen op het water.

Door Frits van Ginkel
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Na jaren van onduidelijkheid 
is de firma Van Wijnen in op-
dracht van woningcorporatie 
Mitros begonnen met de bouw 
van een nieuw woongebouw 
dat in de volksmond ‘Nieuw 
Zuilenstein’ heet. Het gebouw 
is helemaal gasloos en wordt in 
de loop van 2021 opgeleverd. 

In dit nieuwe complex aan het 
park Kokkebogaard komen 29 
driekamerappartementen en 
één tweekamerappartement. 
Van dit aantal zijn 10 apparte-
menten bestemd voor mensen 
met een zorgindicatie. Men-
sen van 65 jaar of ouder die 
al in Nieuwegein wonen krij-
gen voorrang en het gaat om 
huurappartementen.

Planning
Eind mei zijn de funderingspa-
len geboord en daarna is de fun-
dering en het souterrain opge-
bouwd. Rond de zomervakantie 

Op 11 mei mochten de kinderen weer naar school en vulden de gangen, lokalen en 
het schoolplein van Basisschool Vroonestein zich weer met kinderen. Hoe anders 
was het beeld de weken daarvoor, want door de coronacrisis waren de scholen 
een tijdlang gesloten en daardoor gaven we de kinderen onderwijs op afstand. 

Om toch het plezier tijdens het leren erin te houden, maakten de leraren van onze 
school een wekelijkse vlog. Steppen door de gang, coronameppertje spelen, lesge-
ven in een klas vol chromebooks of sporten met wc-rollen, het zijn een paar voor-
beelden van vlogs die de school maakte. 

“De vlog ontstond spontaan” aldus Marjolein van den Tempel, juf in groep 7. “Ik 
zag collega Chantal Linschoten vloggend binnenkomen en wist meteen dat dit ook 
leuk zou zijn voor onze kinderen. En snel daarna was iedereen enthousiast.” Volgens 
directeur Erica Coppens waren niet alleen de leraren enthousiast, maar ook ouders. 
Ze zegt: “Ouders reageerden heel positief op de vlogs. Ze vertelden ons dat de kin-
deren het leuk vonden om hun leraar zo te zien en dat ze uitkeken naar de volgende 
vlog.”

Nieuw Zuilenstein

wordt de begane-grondvloer 
gestort. Na de zomervakan-
tie gaat de ruwbouw omhoog. 
Daarmee wordt bedoeld: 
vloeren storten en dragende 
wanden plaatsen. Iets later 
starten de gevelwerkzaamhe-
den, worden de kozijnen ge-
plaatst, het gevelmetselwerk 
en de dakbedekking. Rondom 
de kerstvakantie verplaatsen 
de werkzaamheden zich meer 
naar binnen toe en begint de 
afbouw. Daaronder wordt ver-
staan binnenwanden plaatsen, 
tegelwerk aanbrengen, stu-
kadoorswerkzaamheden uit-
voeren en binnenkozijnen en 
–deuren plaatsen. 

De verwachting is vóór de 
zomervakantie van 2021 het 
gebouw over te dragen aan 
Mitros. Dit alles is natuurlijk af-
hankelijk van allerlei factoren 
zoals het weer, beschikbaarheid 
van personeel en materialen.

Door Joke Kanis

Vloggende leraren op basisschool Vroonestein

Artist impression van het gebouw.

Park Kokkebogaard opgeknapt

Het vernieuwde Sportplein Zuilenstein.

Misschien heb je het al gezien: Park Kokkebogaard heeft de afgelopen periode een flinke opknap-
beurt gehad. Het park en ook de directe leefomgeving zien er nu weer mooi en aantrekkelijk uit 
zodat je er weer prettig kunt wandelen, spelen en sporten. Wat is er gedaan?

De zieke kastanjebomen zijn gekapt. Er zijn nieuwe en een ander type bomen voor teruggeplaatst. Het 
park was toe aan een grote snoeibeurt en het bamboe bij de visvlonder is gesnoeid om te voorkomen 
dat er groepjes jongeren gingen zitten. Op het eiland in het park zijn bomen gekapt, deze waren zo 
groot geworden dat ze dreigden om te vallen. Het omgehakte hout is op het eiland blijven liggen als 
boost voor de flora en fauna. Insecten en vogels gedijen hier goed.
Sportplein Zuilenstein heeft een make-over gekregen met een nieuw voetbalveldje en een drie tegen 
drie basketbalveldje. Er is een warming-up parcours uitgezet en er staan  calisthenicstoestellen. Dit was 
een initiatief van bewoners Micha en Nick waarover we al eerder geschreven hebben in de Wijkkrant.

De glijbaan in het park was vernield en kon niet gerepareerd worden, daarom is hij weggehaald. De ge-
meente heeft in overleg met bewoners de speeltuin opgeknapt. De bestaande speeltuin is uitgebreid 
met meer speeltoestellen en speelmogelijkheden. Als alles goed is gegaan, is de nieuwe speeltuin al 
weer in gebruik.

Door Joke Kanis

Leerkrachten Christine, Erica, Marjolein en Chantal aan het sporten voor de sportvlog.

En hoewel het idee ontstond 
tijdens de periode dat de leer-
lingen verplicht thuis onderwijs 
moesten volgen, komt er zeker 
een vervolg als het aan de direc-
teur ligt: “Omdat zowel ouders 
als leerlingen enthousiast zijn, 
willen wij er graag mee verder.”

De vlogs kun je vinden door 
deze QR-code te scannen  

Door Chantal Linschoten, 
leerkracht bovenbouw
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Pluto in de Wijk

Het was begin 2019 toen ik 
twee dwergpapegaaitjes van 
een vriendin uit Utrecht over-
nam. Zij had ze vanaf hun ge-
boorte (medio 2016) met veel 
liefde verzorgd, maar op zeker 
moment was dat door omstan-
digheden niet langer mogelijk. 
Tijdens haar vakanties hadden 
ze al een paar keer langere tijd 
bij me gelogeerd. Met een lijst-
je vol aandachtspunten was ik 
goed voorbereid op hun komst: 
hoe vaak ik het voer moest 
verversen, over speeltjes waar 
ze blij van werden, de schoon-
maakroutine van de kooi en 
waar ik aan moest denken als 
ik ze even de kans gaf hun vleu-
geltjes uit te slaan. Dat ik de vo-
geltjes steevast weer in goede 
gezondheid bij haar afleverde, 
was voor mijn vriendin vol-
doende reden de zorg voor de 
dwergpapegaaitjes met een ge-
rust hart aan mij over te dragen.

Circusacrobaatjes
Vanaf het begin was ik al van 
de beestjes gecharmeerd. Ze 
brengen een hoop gezelligheid 
in huis, al moet je natuurlijk 
wel tegen het gekwetter kun-
nen. Ik vind het leuk om ze als 
ware circusacrobaatjes door 
de kooi te zien bewegen. Het 
zijn levendige vogeltjes die wel 
tien tot zestien jaar oud kunnen 
worden. Wat ook fijn is aan de 
vogels, is dat ze makkelijk zijn 

Happy en Luna

Ook de kinderen van basis-
school De Toonladder Zuilen-
stein kwamen letterlijk en fi-
guurlijk voor gesloten deuren te 
staan. Niet meer dagelijks naar 
school, geen vriendjes en vrien-
dinnetjes om je heen en geen 
juf in de buurt die je verder op 
weg helpt. Maar wel: een peri-
ode van thuiswerken, contact 
met de juf via Microsoft Teams, 
met elkaar chatten voor als je 
hulp nodig had. 

Afscheidsmusical ging door
Twee leerlingen uit groep 8, 
Yasmine en Donna, vertellen 
hoe ze de afgelopen periode 
hebben ervaren. “Het was wel 
even wennen, ineens weer naar 
school gaan. De klassen waren 
anders, want er was maar een 
handjevol kinderen. Helaas 
konden wij een paar van onze 
vrienden niet zien. Het is verve-
lend dat we maar twee dagen 
per week naar school mochten, 
maar het is beter dan helemaal 
niet. We zaten twee maanden 
thuis en als je dan je vrienden 
niet mag zien, is dat heel verve-
lend. Dat was voor ons moeilijk 
en dan komt alles ineens heel 
dichtbij. Wij beseften eerst niet 
dat onze vrienden en school 
zo’n grote rol spelen in onze 

levens. Digitaal les krijgen was 
best lastig, maar de juffen hiel-
pen ons goed en vrijdags bel-
den we met de hele klas. Als we 
hulp nodig hadden, konden we 
altijd de juf of onze klasgenoten 
om hulp vragen. Wij zitten zelf 
in groep 8 en het was behoor-
lijk spannend of onze afscheids-
musical nog wel door kon gaan. 
Gelukkig is dat (met de nodige 
maatregelen) toch gelukt!”.

De draad weer oppakken
Het was opvallend hoe goed de 
kinderen het thuiswerken heb-
ben opgepakt, ze hebben dage-
lijks hard gewerkt. Dat was te 
merken toen we de deuren van 
De Toonladder op 11 mei gedeel-
telijk mochten openen: al snel 
konden we de draad samen met 
de kinderen weer oppakken. 
Weliswaar met de nodige aan-
passingen: geen ouders mee 
naar binnen, regelmatig de han-
den wassen en zoveel mogelijk 
afstand bewaren (wat nog een 
hele opgave bleek)! Maar toch: 
het was weer fijn om op school 
te zijn.
Op 8 juni maakten we de vol-
gende stap. Vanaf die dag wa-
ren alle groepen weer compleet 
op school. Dat was wel even 
wennen, maar ook toen bleek 

in het onderhoud. Eén keer per 
week douche ik ze af met warm 
water uit de plantenspuit en 
ververs ik de houtsnippers die 
op de bodem liggen. Die raken 
vervuild door de uitwerpselen, 
die buiten de kooi overigens ge-
makkelijk te verwijderen zijn.

Kokosnotenschommel
Of het mannetjes of vrouwtjes 
zijn is onduidelijk. Aan hun ui-
terlijke kenmerken is dat niet 
te zien. Aangezien ze het prima 
met elkaar kunnen vinden en er 
desondanks geen nageslacht is 
gekomen, doet vermoeden dat 
ze van hetzelfde geslacht zijn. 
Hoewel er twee kokosnoten 
in de kooi hangen, kruipen ze 
’s nachts gezellig bij elkaar in 
de kleinste van de twee, waar-
schijnlijk ook omdat de grotere 
de ‘schommelversie’ is. Op hun 
namen Happy en Luna reageren 
ze niet. Althans, niet speciaal, ze 
reageren namelijk op bijna alles 
wat geluid maakt, in het bijzon-
der op (begrijpelijkerwijs) vogel-
geluiden. Ze laten zich hoe dan 
ook niet regisseren, maar met 
een ‘list’ weet ik ze altijd weer 
in de kooi te krijgen, simpelweg 
door een stengel trosgierst op 
te hangen, een traktatie die al-
tijd in de smaak valt. Ik blij, zij 
blij!

Door Hylco J. Tamminga

De Toonladder is weer open

hoe flexibel kinderen (gelukkig) 
zijn. Samen met hun klasgeno-
tjes en hun juffen hebben de 
kinderen dit bijzondere school-
jaar toch goed kunnen afslui-
ten. En we hopen dat we in sep-
tember hier op De Toonladder 
weer als vanouds met elkaar 
aan het (school)werk kunnen!

Door Bob Koopman, directeur

De coronacrisis is niemand ontgaan. Ons dagelijks leven ziet er (nog steeds) anders uit dan we gewend 
zijn. En dat geldt niet alleen voor volwassenen; ook kinderen hebben de gevolgen van deze crisis onder-
vonden. Op 16 maart sloten acuut alle basisscholen hun deuren en deed het thuiswerken zijn intrede. 

Hylco, Happy en Luna.

Donna en Yasmine digitaal hard aan het werk.

Alsof het zo moest zijn! Elke 
dag loop ik wel een rondje in 
de Kokkebogaard. En elke dag 
in de voorbijgaande weken 
keek ik reikhalzend uit naar de 
nestbewegingen van moeder 
zwaan. Wanneer zouden haar 
eieren nu toch eindelijk eens 
uitkomen? En net toen ik eens 
twee dagen niet in het park was 
geweest, is het gebeurd. Erger 
nog, de hele zwanenfamilie 
was verdwenen. Het nest lag 
verlaten op het eilandje en als 
mijn niet al te scherpe blik mij 
niet bedroog, zag ik enkel nog 
wat resten van lege eierscha-
len. Ook de ganzen die de hele 
broedperiode door een briesen-
de vaderzwaan uit de buurt van 
de kraamkamer werden gehou-
den, waren spoorloos. Het ver-
baasde mij zeer totdat iemand 

Welkom in ons park

De familie Zwaan.

mij vertelde dat hij die ochtend 
een zwanenstel met vijf kleine 
zwaantjes had zien zwemmen 
in het water langs de Vivaldisin-
gel. Dat moesten wel de mijne 
zijn. Maar hoe zijn ze daar geko-
men? Ja, ik begrijp wel dat ze de 
(drukke) weg moeten zijn over-
gestoken, maar waarom? 

Vader zwaan bewaakt nest
Het is stil geworden op de plek 
waar eens vader zwaan als een 
strenge politie-agent het nest 
van zijn vrouw bewaakte. Ik heb 
er eens de tijd voor genomen en 
de activiteit uitgebreid beke-
ken. Bijna komisch was het om 
te zien hoe de ganzen het spel-
letje ‘agentje pesten’ schenen 
te hebben uitgevonden. Telkens 
zwommen zij met z’n tweeën 
of drieën richting eiland. Vader 

zwaan verhief zich en achter-
volgde met luid vleugelklappen 
de dieren net zo lang tot zij luid 
gakkend kozen voor de veilige 
oever. Met een omweg keerden 
ze weer naar het water terug. 
Het spel herhaalde zich ver-
schillende keren. Vader zwaan 
was heel alert. “Waag het eens 
om dichterbij te komen”, leek 
hij niet alleen tegen de ganzen 
te roepen. Ook loslopende hon-
den en zelfs mensen hield hij 
met zijn dreigende houding op 
afstand. Opvallend weinig een-
den en waterhoentjes waren te 
zien. Het geweld speelde zich 
alleen tussen de grote jongens 
af. Moeder zwaan lag intussen 
rustig op haar eieren in de zon. 
Ze voelde zich blijkbaar veilig 
met haar beschermende man in 
de buurt.

Jong zwanengezin verhuisd
En nu zijn ze ineens weg! Wat 
vreemd eigenlijk dat ze hun ge-
bied hebben verlaten om naar 
het veel smallere water langs de 
Vivaldisingel te gaan. Misschien 
deden ze dat om van de ganzen 
verlost te zijn. Het is te hopen 
dat het vijftal goed groeit en 
dat hun ouders niet voor al te 
veel commotie in de woonwijk 
zorgen, dat geldt natuurlijk 
vooral voor vader zwaan. De 
familie zwaan moet ook niet 
het verkeer hinderen als zij bij 
nader inzien toch weer terug 
zou willen naar het park. In ie-
der geval is een welkom voor 
de jonggeborenen wel van har-
te gemeend. Laten we afstand 
houden tussen hen en ons. Dat 
moet in deze coronatijd niet zo 
moeilijk zijn!

Door Cora de Bruijne
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Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20

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

Het Wijkplatform bestaat uit bewoners uit de wijken Zuilen-
stein, Huis de Geer en Blokhoeve en werkt samen met alle be-
woners voor een prettige woonomgeving. Heb jij een idee om 
het mooier en veiliger te maken in de buurt? Stuur een mail 
naar secetaris@wijzijnelkaarsburen.nl.

Vergaderdata 2020
15 september, 27 oktober en 8 december. Kijk voor de laatste 
informatie op wijzijnelkaarsburen.nl. 

Door de redactie

Het Wijkplatform vergadert

Wachten op vaccin
Vanwege de veiligheid van ie-
dereen wordt ons gevraagd ons 
aan de geadviseerde maatre-
gelen te houden. Thuiswerken 
is het devies. Zoveel mogelijk 
thuisblijven, niet reizen, geen 
bezoeken afleggen die niet no-
dig zijn, het hoort er allemaal 
bij. Het moet en….. als het goed 
blijft gaan, is het tijdelijk. We 
proberen zo het virus te vermij-
den totdat er straks een vaccin 
is. Met man en macht wordt 
daaraan gewerkt, blijf vertrou-
wen dat dat lukken zal! Natuur-
lijk is het sneu voor oma en opa 
dat ze hun kinderen en kleinkin-
deren niet kunnen zien zoals ze 
gewend zijn. Natuurlijk zitten 
de verpleeghuizen en zieken-
huizen vol met mensen die naar 
bezoek uitkijken van familiele-
den en vrienden. Natuurlijk zijn 
wij teleurgesteld omdat de ge-
plande vakantie niet doorgaat. 
Blijven we in eigen land voor de 
vakantie?

Niet doen wat we willen
Sommigen noemen het een 
oorlogssituatie waarin we ons 
nu bevinden, dat is wel heel 
hard uitgedrukt. Juist in dit jaar 
waarin de kranten bol staan van 
75 jaar bevrijding, gaat deze ver-
gelijking naar mijn mening niet 
op. Wij hebben geen avondklok, 
we hoeven onze huizen niet te 
verduisteren, we hebben eten 
genoeg. Er ligt bij wijze van 

spreken niet achter elke boom 
een soldaat met een geweer 
en we kunnen veilig op straat 
lopen. Helaas mogen we niet 
naar sportwedstrijden en gro-
te festivals en evenementen. 
Recreëren op stranden en in 
parken met grote groepen mag 
niet. We zijn alleen maar aange-
tast in ons gevoel van vrijheid 
en in het niet kunnen doen en 
laten wat we zelf willen.

Er kan meer dan je denkt
Bedenk eens wat we wel kun-
nen! Dat is meer dan we den-
ken. Met de computer die bijna 
iedereen tegenwoordig heeft, 
de smartphone en de tablet 
kunnen we beeldbellen met 
onze ver-weg relaties. We heb-
ben Netflix en Videoland en 
wat al niet om onze tijd te ver-
drijven. Er wordt meer gelezen 
dan ooit. Er zijn meer contacten 
met (oudere) buren en buurt-
genoten. Er ontstaan spontaan 
boodschappendiensten en hon-
den worden - als het nodig is - 
uitgelaten door buurtgenoten. 
Want niet iedereen is zo geluk-
kig zijn kinderen in de buurt te 
hebben voor hulp.

Het leven is veranderd
Corona heeft naast alle negati-
viteit ook iets goeds in de mens-
heid naar boven gebracht. We 
beseffen volgens mij nu pas hoe 
vanzelfsprekend we ons leven 
leidden. We pakten een vlieg-

Hoe een virus ons leven 
verandert

Ook onze wijk Zuilenstein is in de ban van het Coronavirus. Het gewone dagelijks leven lijkt ont-
wricht te zijn. Scholen en kinderdagverblijven waren een tijdlang gesloten en zijn nu weer open. 
Winkels laten weer klanten toe en het openbaar vervoer rijdt met bijzondere maatregelen. 

tuig voor een dagje shoppen 
in Milaan of een voetbalwed-
strijd in Liverpool. Een midweek 
wellness in een luxe sauna of 
een kort survivalweekend in 
de Ardennen. De kleinkinderen 
stalden we bij oma en opa, we 
namen het ervan. Daar is niks 
mis mee, maar het kan nu even 
niet. We moesten ineens pas 
op de plaats maken vanwege 
dat stomme Coronavirus. En 
dat valt niet mee, zeker als je 
dat niet gewend bent. Wat dat 
betreft hebben de mensen die 
de oorlog hebben meegemaakt 
het waarschijnlijk makkelij-
ker. Toen kon er niets en toen 
hadden we niet de elektronica 
van tegenwoordig. Toen waren 
er grote groepen mensen die 
honger hadden en kou leden. 
De mensen hadden dezelfde 
angst die wij nu ook hebben: 
de angst om dood te gaan. Wij 
leven in een vrij land en wij zijn 
bang om besmet te raken met 
het Coronavirus en daaraan te 
bezwijken. Met z’n allen moe-
ten en kunnen we het virus een 
halt toeroepen, maar dan moe-
ten we ons ook houden aan alle 
geadviseerde maatregelen. Dat 
doen we en dat kunnen we, blijf 
gezond!

Door Cora de Bruijne

Waarschuwing voor 
klussende oplichters

In Nieuwegein zijn klussende oplichters actief. Het gaat om En-
gelssprekende mannen die aan de deur hun diensten aanbie-
den, zoals bijvoorbeeld het impregneren van de gevel. Ze voe-
ren de werkzaamheden niet goed uit of ze maken het werk niet 
af en daarna presenteren ze je een hoge rekening die je contant 
moet betalen. Deze klussers rijden meestal rond in een wit be-
stelbusje. Heb jij ze in jouw buurt gezien of ben je zelf slachtof-
fer van deze klussers? Bel dan direct de politie via 0900-8844. 
Als je wordt bedreigd bel dan 112.

Ga nooit in zee met klusbedrijven die aan de deur hun diensten 
aanbieden. 

Door Joke Kanis

Oldtimer in Toscaans landschap, lees het interview op pagina 2.

mailto:info%40makelaardijevers.nl?subject=
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Welkom in DE HERBERG 

Rigolettoplantsoen 11

Elke maandagmorgen 

 10.00 u. – 12.00 u.

Een luisterend oor, een goed gesprek.

Met gratis thee of koffie  

een ‘warme’ plek.

Kom eens een kijkje nemen op:

wijzijnelkaarsburen.nl en 

www.degrootehond.nl

Wijk Mini’s

Hoor en voel het geluid 

van KLANKSCHALEN

Klankreizen in kleine groep

Klankmassages

Nieuwsgierig geworden?

www.klank-beeld.nl

Colofon

Deze Wijkkrant verschijnt vier keer 
per jaar en bevat persoonlijk nieuws 
en nieuws dat interessant is voor 
alle bewoners van en betrokke-
nen bij de wijken Zuilenstein, Huis 
de Geer en Blokhoeve. Alle Wijk-
kranten zijn digitaal te lezen op  
www.wijzijnelkaarsburen.nl.

Wij lezen graag van jou
Wil jij iets schrijven voor de Wijk-
krant of heb je een idee voor een ru-
briek? Wil je adverteren? Neem con-
tact op met de redactie.

Oplage van 4.000 exemplaren. 

De volgende Wijkkrant verschijnt 
in oktober 2020. 

Lever je tekst of andere bijdrage in 
vóór 17 augustus 2020.

Redactie: Frits van Ginkel | Peer van 
Halderen | Joke Kanis  
Advertentiebeheer: Henk Vink.
Vormgeving: Jack of all Trades,  
Marion Vegter.

Contact:  
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl 
of telefonisch: 06 175 64 000.
Postadres: Redactie Wijkkrant,  
Diepenbrocklaan 145, 
3438 XZ Nieuwegein

De redactie kan besluiten om bijdra-
gen te redigeren of niet te plaatsen 
om welke reden dan ook. Een mening 
weergegeven in een artikel of adver-
tentie is niet noodzakelijkerwijs de 
mening van de redactie.

We zien je graag in onze beautyshop!
Je bent, zonder afspraak, van harte welkom voor de meest

uiteenlopende beautyproducten. 

Van huidverzorgings- en huidverbeteringsproducten tot lichaamsverzorging, 
parfums, hand- en voetproducten tot (camouflerende) make-up, wij hebben het 

in huis. Lekker voor jezelf of om cadeau te doen.

Onze huidexperts adviseren je met alle plezier!

Symfonielaan 28-30
3438 EV Nieuwegein
Telefoon 030 603 8013
www.beauty-inn.nl
office@beauty-inn.nl

Maandag 09:00 - 17:30
Dinsdag 09:00 - 21:00
Woensdag 09:00 - 21:00
Donderdag 09:00 - 17:30
Vrijdag 09:00 - 17:30
Zaterdag 09:00 - 15:00

Vergaderdata 2020 Wijkplatform

15 september, 27 oktober en 

8 december. Kijk voor de laatste 

informatie op wijzijnelkaarsburen.nl. 

In onze wijken zijn veel initia-
tieven die wat meer aandacht 
verdienen. ZZP-ers en particulie-
ren die in onze wijken wonen of 
werken kunnen in deze kolom 
een advertentie plaatsen.

De redactie ziet uit naar jouw eerste 
mini-advertentie. Vanaf de volgende 
keer staat jouw oproep of aanbie-
ding er ook in, ja toch?
 
Bedenk er snel een en mail aan:
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl 

Kleine (en niet onbelangrijke) lettertjes: Maximaal 

vijf regeltjes mogen gratis geplaatst. Meer zal niet 

gaan. De redactie kort eventueel, naar eigen inzicht, 

te lange advertenties een beetje in. Herplaatsing 

doet de redactie niet uit zichzelf. Je moet dus jouw 

advertentie voor iedere krant opnieuw opgeven. 

Als er meer adverteerders zijn dan ruimte dan gaan 

eerstelingen voor herhalingen. Rangschikking ge-

beurt volgens url-op-alfabet. De redactie behoudt 

zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen 

advertenties niet te plaatsen.

Marion Vegter

vormgeving en sieraden

www.jackofalltrades.nl

instagram: marion_vegter

De Groote Hond

Buurtkamer van de wijk

Diepenbrocklaan 145

DeGrooteHond.nl

We leven in een bijzondere 
tijd die misschien wel in de 
geschiedenisboeken terecht-
komt. De wijkagenten kun-
nen en mogen gelukkig weer 
iets meer doen voor de wijk-
bewoners. We gaan weer op 
huisbezoek, maar natuurlijk 
wel met de nodige afstand. 

Een wijkagent (het woord zegt 
het al) moet in de wijk zijn om 
te zien wat er leeft onder de 
wijkbewoners. Maar we werken 
ook nog regelmatig thuis, dan 
kunnen we mailen of bellen. Al-
leen missen we dan wel het di-
recte contact dat we zo belang-
rijk vinden. Elkaar aankijken en 
niet alleen de woorden horen, 
maar ook de lichaamstaal zien, 
zorgt voor een waardevol con-
tact. Dat missen wij, net als de 
mensen in de wijk onderling. 
Daardoor kunnen makkelijk 
misverstanden ontstaan. Uit-
praten doen we nu even niet 

live, hoewel dat met gepaste 
afstand best zou kunnen. 

Stijging aantal meldingen
Wat opvalt is het aantal meldin-
gen over anderen. Onvoorstel-
baar wat mensen allemaal op-
merken vanuit de huiskamer of 
vanachter de keukentafel. We 
geven een paar voorbeelden: 
“Er staan meer dan vier jonge-
ren bij elkaar en ze doen niet 
aan de anderhalve meter.” “De 
buren hebben visite in de tuin 
en die houden zich niet aan de 
regels.” “Er zijn mensen aan het 
vissen en die houden zich niet 
aan de anderhalve meter, ik ga 
ze niet aanspreken, corona hè.”

Dat je zelf iemand aanspre-
ken soms lastig vindt, snappen 
wij. De berichten over mensen 
die na het aanspreken werden 
aangevallen, helpen daar ook 
niet bij. Toch pleiten wij ervoor 
dat je zelf de ‘overtreder’ aan-
spreekt, maak gewoon contact. 
Soms vergeten we wel eens 

Corona en de wijkagent

om even op te letten of ons 
aan de coronaregels te houden. 
Dat kan ook de overtreders ge-
beuren. Durf je het niet alleen, 
vraag dan een buurman of 
buurvrouw om je te helpen en 
doe het vooral niet als je zelf 
opgefokt bent. In ieder gesprek 
maakt de toon de muziek. 

Niet anoniem melden
En als je dan toch wilt melden, 
doe het dan niet anoniem. Het 
overtreden van de coronaregels 
valt niet onder Meld Misdaad 
Anoniem. Ook een anonieme 
melding via een contactformu-
lier over buren of jeugdover-
last (zelfs al is het namens alle 
buurtbewoners) nemen wij niet 
in behandeling. We gebruiken 
je gegevens alleen om eventu-
eel aan jou terug te koppelen 
wat we gedaan hebben met 
jouw melding. Zonder bekende 
melder kunnen wij geen con-
tact maken en kunnen we niet 
het echte probleem inschatten 
of bemiddelen. En de wijkagent 
is niet het middel om buren of 
buurtbewoners terug te pak-
ken.

Hoe nu verder?
Als dit artikel in de Wijkkrant 
verschijnt, zijn de coronamaat-
regelen voor jou als wijkbe-
woner hoogstwaarschijnlijk al 
weer verder versoepeld. Maar 
wat de regels ook zijn: hou je er-
aan en blijf vooral gezond!

Door Marleen van Velzen 
en Gert van Jaarsveld

De redactie zag deze plantenbakken om de glas- en papiercontainer in de Mendes Da Costalaan. Het blijkt een 
pilot van de gemeente te zijn om zwerfvuil rond de bakken te voorkomen.. Wie weet staan ze straks ook in 
onze wijken!
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