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Deelnemer Nel Zwezerijnen en vrijwilliger Petra Hammouti-Prijs zijn enthousiast over AutoMaatje

Nel Zwezerijnen woont al heel 
lang op de Utrechtsestraatweg 
in de wijk Huis de Geer. Ze kan 
zelf niet meer autorijden.Ze is 
nu al een aantal keren opge-
haald en weer thuisgebracht 
door de vrijwilligers van Auto-
Maatje Nieuwegein. 

‘’Dat is echt heel erg fijn, want je 
komt anders echt helemaal nergens 
meer’’, aldus Nel Zwezerijnen.

AutoMaatje is een ANWB-project. 
De Nieuwegeinse welzijnsorganisa-
tie MOvactor voert dit project uit. 
Projectleider Jacqueline Feith: ‘Nieu-
wegeinse bewoners kunnen een 
rit aanvragen. Wij zoeken dan een 
vrijwilliger, die (bij voorkeur) in hun 
buurt woont. 

We hebben inmiddels 12 vrijwillige 
chauffeurs in Nieuwegein. Zij bren-
gen en halen de deelnemers die er 
gebruik van willen maken. Het zorgt 
ervoor dat Nieuwegeiners weer on-
der de mensen komen en mee kun-
nen doen aan activiteiten. Maar ook 
een bezoek aan de dokter of de kap-
per is mogelijk.’’

Jacqueline: ‘’De deelnemer betaalt 
voor de rit 30 cent per kilometer. 
Dit betalen ze rechtstreeks aan de 
chauffeur. Daarnaast moet de rit 
twee dagen van tevoren worden 
aangevraagd. Wij hebben een sys-
teem waarin we de aanvraag invoe-
ren. We kunnen aangeven of er een 
rollator en/of rolstoel mee moet.  

Automatisch selecteert de computer 
de vrijwilliger die op die dag beschik-
baar is en het dichtst in de buurt 
woont. Wij benaderen deze vrijwilli-
ger en geven aan de deelnemer door 
wie hem of haar komt ophalen en 
weer thuisbrengt.’’

Nel Zwezerijnen is heel blij met de 
service van AutoMaatje. ‘’Wat ik 
vooral heel prettig vind, is dat ik niet 
lang hoef te wachten. De vrijwilliger 
komt mij brengen en halen. En wat 
ik ook heel erg leuk vind, is dat ik een 
praatje kan maken met de vrijwilli-

Met AutoMaatje vaker op stap

Ik kom anders nergens meer

ger terwijl ik naar de plaats van be-
stemming word gebracht.’’

Petra Hammouti-Prijs woont in de 
wijk Zuilenstein en ze is één van 
de vrijwilligers. ‘’Ik ben zelfstandig 
ondernemer en heb een eigen fo-
tostudio. Mijn kinderen hebben nu 
continurooster, dus heb ik tijd om 
wat voor een ander te doen. Toen ik 
dit project tegenkwam in de ANWB 
Kampioen, heb ik me aangemeld. 
Toen volgde een intake-gesprek bij 
MOvactor. 

Ik heb een map met informatie ge-
kregen en een rittenboekje, waarin 
ik kan bijhouden hoeveel kilometers 
ik heb gereden voor AutoMaatje. Ik 
doe dit met heel veel plezier. Het is 
een mooie en flexibele manier om 
iets voor een ander te betekenen.

Als ik tijd heb en iemand moet bij-
voorbeeld even naar het ziekenhuis 
voor een afspraak, dan loop ik wel 
even mee. Maar dat hoeft niet. Je 
kan ook je telefoonnummer geven 
en iemand weer ophalen als hij of zij 
klaar is.’’

Door Karin Beenen

Wilt u gebruik maken van ANWB 
AutoMaatje Nieuwegein? Of wilt u 
vrijwillige chauffeur worden? Neem 
dan contact op met MOvactor op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur , 
telefoon: 030 – 603 37 48 of e-mail: 
automaatje@movactor.nl. 

Vrijwilligers
AutoMaatje werkt met vrijwillige 
chauffeurs. Dit zijn mensen met een 
auto die de bewoners brengen en 
halen. Jacqueline: ‘’De vrijwilligers 
kunnen zelf aangeven wanneer ze 
beschikbaar zijn. En als wij bellen, 
dan kunnen ze altijd nee zeggen als 
ze toch wat anders te doen hebben 
op dat moment. Dan bellen wij ie-
mand anders. Maar het is een leuke 
en flexibele manier om wat te bete-
kenen voor je plaatsgenoten.’’

Ik doe dit 
met heel veel 

plezier

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

Huis de Geer heeft nu 
een Buitenbieb aan het 
grasveld op de Dr. Schaep-
manstraat: Leen een boek, 
ruil een boek, geef een 
boek! Een initiatief van 
een wijkbewoonster, he-
lemaal zelf uitgedacht en 
gemaakt. Wat een leuk 
initiatief!

Uitnodiging Midzomerfeest 
Op datzelfde grasveld is zaterdag 22 
juni voor de tweede keer een Mid-
zomerfeest voor de wijk, met een 
barbecue. Vanaf 15.00 uur kunt u er 
terecht, om 18.00 beginnen we met 
de barbecue. 
Bewoners krijgen dan een teke-
ning te zien en informatie over de 
plannen die er zijn om die plek nog 
gezelliger te maken. Voor kinderen 
komt er in ieder geval een nieuw 

speelveld, groter dan 
het nu is. We hopen veel bewoners 
enthousiast te maken voor het plan. 

Hoe meer zielen... 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om langs te komen! En mocht u nou 
niet van barbecueën houden, kom 
dan alstublieft toch langs. Hoe meer 
mensen er op het feest zijn, hoe ge-
zelliger het kan worden.

Buitenbieb en 
MidzomerFeest

De Buurtbieb is niet te missen. Een geweldig idee van een bescheiden bewoonster uit Huis de Geer
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Luier
Geluiden geven doorgaans 
een signaal af, maar aan het 
leeuwendeel dat ons ter ore 
komt hebben we begrijpelijker-
wijs geen boodschap. Hoewel 
schreeuwende kinderen, luid 
blaffende honden en loeiende 
sirenes mij kunnen irriteren, 
bezorg ik mijn post bij voorkeur 
zonder muziek op mijn hoofd. 
Het is dan bovendien des te 
meer de kunst mij niet af te 
laten leiden. 

Tijdens het schrijven van een stukje 
tekst kan ik geen enkele stoorzender 
gebruiken. Het onlosmakelijke denk-
werk kan behalve thuis elk moment 
de kop opsteken: in de rij voor de 
kassa, onder de douche, op de fiets 
of – ironisch genoeg – uitgerekend 
tijdens mijn brievenbusgang langs 
de Peppelhoeve, Het Sluisje of de 
Harplaan. 

Lopen stimuleert niet alleen mijn 
gedachtestroom, maar soms ook 
mijn stoelgang (om over mijn opspe-
lende blaas nog maar te zwijgen). 
Aangezien het laatste mij aanspoort 
de bestelronde in sneltreinvaart 
af te ronden en ik mij vervolgens 
weer volledig kan toeleggen op het 
schrijfproces, is in dit verband wel-
licht een win-winsituatie te noemen. 
Toch zou ik het eerder als een garan-
tie kwalificeren dat afleiding verze-
kerd is, dan wel aan willen merken 
als een situatie waarbij twee bood-
schappen elkaar danig in de weg 
zitten. 

Om in hun race naar de bodem het 
tij te keren, hebben PostNL en Sandd 
besloten de handen ineen te slaan, 
een geluid dat in brede kring positief 
ontvangen werd. Zaken die elkaar 
bijten zijn daarmee verleden tijd. Als 
boodschappers zullen we elkaar niet 
langer in de weg lopen. Of het ont-
stane gebrek aan concurrentie een 
stille hint is het luier aan te doen, 
lijkt me onwaarschijnlijk. 

Aan het voorspelbare advies een 
luier aan te doen, heb ik vanzelfspre-
kend geen boodschap. Geen kleine 
en geen grote.

Door Hylco J. Tamminga

Het is helemaal van deze tijd 
om maaltijden online te bestel-
len, het maakt het leven mak-
kelijker. Uitgekookt.nl is zo’n 
bedrijf waar u dat kunt doen. Ik 
sprak met Johan van Marle, ei-
genaar en zesde generatie sinds 
het bedrijf in 1830 begon. 

“Wij maken verse, lekkere en gezon-
de maaltijden en bezorgen die bij u 
aan huis. We werken met lokale te-
lers en we maken alleen seizoensge-
rechten. Bij ons komt er niks uit een 
pakje. Vandaag geoogst is morgen 
op uw bord”, aldus Johan.

Hij vertelt verder: “We hebben 110 
medewerkers en we werken met 
vaste bezorgteams, deze betrokken 
mensen maken het verschil voor een 
tevreden klant. We zijn bij Vara Kas-
sa als beste getest. In de wijken Zui-
lenstein, Huis de Geer en Blokhoeve 
hebben we 50 á 60 klanten.”

Joss Bruggink woont in Nieuwegein, 
hij is één van de vaste bezorgers. Hij 
doet dat sinds januari twee dagen 

Beste bewoners van onze mooie 
wijken Zuilenstein, Blokhoeve 
en Huis de Geer. Als ik dit schrijf, 
is het half mei. De afwisselende 
jaargetijden zoals wij die ken-
nen en die elk hun voor- en na-
delen hebben, laten mij steeds 
weer beseffen hoe fijn het is 
om hier te leven. Te wonen, te 
werken, vrije tijd te beleven en 
elkaar te ontmoeten. 

Ik vind mei de mooiste tijd van het 
jaar, want alles is mogelijk. De win-
ter is afgesloten, de zomer is aan-
staande. En ondanks, of misschien 
wel dankzij, alle veranderingen in 
ons klimaat kan het een mooie zo-
mer worden. 

Maakt u plannen om uw zomer-
vakantie te vieren, of heeft u die al 
gemaakt? Dichtbij of ver weg? Veel 
mensen in onze wijken kunnen die 
keuze maken. Maar ook voor hen die 
dat niet kunnen, zeg ik: “Geniet van 
wat er kan in onze eigen omgeving”. 
Want die mogelijkheden zijn er vol-
op!

Dit is mijn laatste bijdrage als voor-
zitter van het Wijkplatform. In de 
zomer van 2016 nam ik de voor-
zittershamer over van mijn voor-
gangster, Janine Lubberding. Zij had 
veel energie in het wel en wee van 
ons Wijkplatform gestoken. Ook ik 
heb in de drie jaren die achter mij 
liggen dingen gebracht en gehaald. 

Kees Mulder: Ik denk dat het goed is dat iemand anders het stokje van mij overneemt

Ik denk dat het goed is dat iemand 
anders het stokje met nieuwe ener-
gie weer van mij overneemt voor 
drie jaar. Na de wijkbijeenkomst van 
9 april die door ruim 60 bewoners 
werd bezocht, heb ik er alle vertrou-
wen in dat dat lukt. 

In de afgelopen drie jaar heb ik sa-
men met mijn medebestuursleden 
gezorg dat allerlei activiteiten van-
uit het Wijkplatform uitgevoerd 
werden. Ik heb veel wijkbewoners 
ontmoet die onze vergaderingen 
regelmatig bezochten. Ik ontmoet-
te ook vertegenwoordigers van or-
ganisaties die betrokken zijn bij het 
wonen en welzijn in onze wijken: 
politie, woningcorporaties, zorg- en 
welzijnsorganisaties. 

Ik zag dat veel Nieuwegeinse bewo-
ners vrijwilligerswerk doen. En ik 
noem tenslotte de contacten met de 
gemeente, via de wijkcoördinator en 
het openbaar domein.

Alle mensen die ik de laatste drie 
jaar heb ontmoet, ben ik dankbaar. 
Voor hun inspirerende inbreng en 
voor de persoonlijke contacten die ik 
daaraan heb overgehouden. Als u dit 
leest, weet ik dat het goed is en dat 
u als betrokken bewoner deze mooie 
krant leest. En dat u nu of in de toe-
komst misschien een bijdrage wilt 
leveren aan het wonen en welzijn in 
onze wijken. Ik nodig u daarvoor van 
harte uit!

Ik wens alle betrokkenen bij het 
Wijkplatform en bij deze krant veel 
succes in het leefbaar houden van 
Zuilenstein, Blokhoeve en Huis de 
Geer.

Door Kees Mulder

Van de voorzitter

Voorzitter Kees 
Mulder treedt af

Ik zag veel 
bewoners 

vrijwilligers-
werk doen

per week van 16.00 tot 22.00 uur in 
Nieuwegein, Ijsselstein en Utrecht.

’s Morgens vroeg krijgt hij de rou-
tes door, dat zijn er zo’n twintig per 
week met 30 tot 40 klanten per rou-
te. Op mijn vraag wat hij doet als ie-
mand niet thuis is, antwoordt Joss: 
“ik maak daar afspraken over, ik heb 
alle telefoonnummers dus ik kan 
dan bellen en vragen wat de klant in 
zo’n geval wil.” 

Het zijn volgens hem de kleine din-
gen die voor de mensen prettig zijn: 
het bekende gezicht, dat hij de maal-
tijden in de keuken zet. “Fijn dat je er 
bent!” krijgt hij vaak te horen. Het 
meest waardeert hij de dankbaar-
heid van de mensen en de vriende-
lijkheid. Het is prettig werken met 
fijne contacten.

Hoe bestel ik een maaltijd?
U kunt bellen met 085-04 06 065 of 
bestellen via de website 
www uitgekookt.nl.

Door Joke Kanis

Vandaag geoogst, morgen op uw bord

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

Of bel 14030
Vraag om een registratienummer van uw mel-
ding. Als u vindt dat het heel lang duurt voor-
dat uw klacht opgelost wordt, kunt u met dat 
nummer navragen hoe het met de afhandeling 
staat.

Iets niet in orde? Bel de servicelijn
Bijna gestruikeld over een kapotte stoeptegel? Overhangende takken op uw auto van bomen in uw straat? Ka-
potte verkeerslichten? Dit soort overlast kunt u melden bij het klantcontactcentrum van de gemeente Nieuwe-
gein.

 
De redactie van De Digitale 
Stad Nieuwegein (www.pen.
nl) maakte in 2015 een Buurt-
WhatsApp-groep.

Meer dan 6.000 Nieuwegei-
ners deden dat al voor een veili-
ger Nieuwegein. Doet u al mee? 

Hoe werkt het?
De BuurtWhatsApp-groep sig-
naleert verdachte situaties in de 
wijk en dient als moderne vorm 
van buurtwacht. Ook beheerders 
van WhatsAppgroepen die al een 
straat hebben, kunnen zich aanmel-
den: geef door als u zich aanmeldt 
voor welke straat of straten het 
geldt. 

Aanmelden is simpel: stuur een 
Whatsapp-bericht naar telefoon-
nummer 06-824 748 00. Vermeld 
in het bericht in welke wijk u woont 
en uw straatnaam met huisnum-
mer. U wordt dan toegevoegd aan 
de BuurtWhatsApp-groep. Bent u al 
aangemeld maar uw buren nog niet? 
Vraag of zij zich ook aanmelden. Zo 
maken we Nieuwegein veiliger!

Meer informatie vindt u op de Facebook-
pagina van BuurtWhatsApp Nieuwegein.

Sluit u aan bij de 
grootste Buurt-
WhatsApp-groep 
voor Nieuwegein

Uit luiheid geen foto geplaatst bij deze column

Val op! Adverteer in de Wijkkrant

Illustratie door IBIS. (detail)
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Meer dan 60 bewoners uit onze 
wijken bezochten de bewoners-
bijeenkomst. Het Wijkplatform 
had deze avond georganiseerd 
in de Beatrixschool. 

Het Wijkplatform (WPF) was be-
nieuwd welke rol het in de toekomst 
kan (blijven) spelen voor Zuilenstein, 
Huis de Geer en Blokhoeve.
Het programma was luchtig met 
muziek, een quiz, koffie en thee met 
wat lekkers. Kortom, eigenlijk ge-
woon een gezellige avond.

De aanleiding
Soms is het goed om kritisch naar 
jezelf te kijken. Je afvragen of je 
goed bezig bent, of het niet anders 
of beter kan. Dat geldt natuurlijk ook 
voor het WPF. In de afgelopen verga-
deringen waren wij benieuwd naar 
‘de relevantie en het voortbestaan 
van het WPF in de huidige vorm’. Het 
bestuur en sommige leden maakten 
zich zorgen over de geringe mate 
van participatie vanuit de wijkbewo-
ners.
Ook vroegen we ons af of we de rol 
van verbinder tussen de gemeente 
en de bewoners goed vervulden.

Beter dan die vraag zelf te beant-
woorden was om ‘m aan de buurt-
bewoners voor te leggen. Wat vindt 
u van het Wijkplatform, en wat ver-
wacht u? 

Bewonersavond
Om zoveel mogelijk mensen te spre-
ken kozen we voor een laagdrem-
pelige opzet van de avond. Gezel-

Druk bezochte bewonersavond

Ja, het gaat echt 
wel goed met ons!

ligheid en een goed gesprek. Koffie, 
thee met wat lekkers, muziek, een 
quiz en veel gelegenheid om vrijuit 
te praten met elkaar.

Doel van de avond
Een avond waarin we eens een goed 
gesprek hebben met zoveel mogelijk 
buren. En een gesprek is niet alleen 
praten. We wilden vooral ook luis-
teren naar wensen en ideeën van de 
bewoners uit de wijk. We wilden een 
wij-in-onze-wijk-gevoel creëren of 
dat versterken. 

De avond was voor het WPF een 
goede gelegenheid om onze be-
kendheid te vergroten. We konden 
vertellen wat we doen voor de wijk 
en wat onze eigen wensen zijn.  
 
We wilden aangeven dat het WPF 
tussen de bewoners en de gemeente 
functioneert. Aangeven dat we dus 
geen ‘officiële instantie’ zijn maar 
een groep vrijwillige buurtbewo-
ners.
 
Gezelligheid
Meer dan 60 bewoners zijn afge-
komen op de uitnodiging. Dat is 
een heel fijne opkomst. De Beatrix-
school bood een geweldige zaal. En 
de muziek, de koffie, thee, muffins, 
paaseitjes… zorgden voor de nodige 
gezelligheid.

De meeste bezoekers deden vro-
lijk mee aan de quiz. Een paar ken-
nis-vragen  kwamen langs op het 
beeldscherm. De winnaar kreeg een 
bosje bloemen.

Het ging echt ergens over
Een belangrijk onderdeel van de 
avond was het inventariseren van 
wensen en ideeën bij de bewoners 
voor de wijk. Dat leverde bijna 30 
ideeën op. Enkele zijn direct op de 
avond besproken en met de rest 
gaan we als WPF nog aan de slag.
 
Bij sommige wensen werden ook 
direct al oplossingen bedacht. Bij-
voorbeeld: De hoge snelheid van het 
verkeer in Blokhoeve > Hogere drem-
pels maken. En: Klacht over vervuild 
straatmeubilair > Samen met je bu-
ren, een emmer sop en een spons de 
boel zelf schoonmaken.

Er waren veel positieve klanken over 
het wonen in onze wijken. Klachten 
en gemopper waren er natuurlijk 
ook. Al met al mag de conclusie zijn: 
Er kan nog een boel verbeteren, toch 
gaat echt goed met onze wijken. 

Vervolg
Wij willen graag dit soort avonden 
vaker organiseren. Heeft u ideeën 
hoe we dat nog beter kunnen doen 
of wilt u zich aansluiten bij de orga-
nisatie ervan dan horen we graag 
van u.

Tot ziens op de volgende bewoners-
avond.

Door Onno van Geuns

Uitnodiging 
Buur(t) 

bijeenkomst

9 april a.s.

Wij zijn elkaars buren.nl

Verslag van bezoeker

Met elkaar naar 
school toe
Het was gezellig druk die avond van de 9e april. Op uitnodiging 
van het Wijkplatform waren ruim 60 buren uit de wijken Zuilen-
stein, Blokhoeve en Huis de Geer naar de Wijkbijeenkomst in de 
Beatrixschool gekomen. Onder het genot van een kopje thee of 
koffie en een lekkere cupcake werd de vergadering geopend door 
Onno van Geuns. 

Na een korte inleiding waar het platform voor staat werd door middel van 
het spelen van een korte quiz het stoelzitten doorbroken en kwamen de 
diverse tongen wat los. De mogelijkheid om zich te uiten over de woonbe-
leving in de wijken werd dankbaar aangegrepen en er ontstonden heel wat 
vragen en gesprekken over allerlei onderwerpen zoals het overtreden van 
de snelheidsregels in de diverse straten, zoals rond de scholen. Kinderen 
worden gehaald en gebracht in auto’s die op bepaalde uren voor overlast 
zorgen. Handhaving van de maximum snelheden werd als zeer noodzake-
lijk geacht. Honden- maar ook kattenpoep zijn grote ergernissen. Ondanks 
de daarvoor bestemde afvalbakken liggen de trottoirs en plantsoenen nog 
op veel plekken bezaaid met uitwerpselen. 

Speeltoestellen voor juist heel kleine kinderen bleken gemist te worden, 
evenals trimtoestellen voor volwassenen. In Park De Kokkebogaard zou 
e.e.a. best gerealiseerd kunnen worden, zo werd geopperd.

Ook over de bouw van het gezondheidscentrum en de geplande woningen 
daarnaast aan de Diepenbrocklaan bleek veel onduidelijkheid te bestaan. 
De voorzitter van het Wijkplatform schetste wat de plannen voor dit pro-
ject zijn en legde uit waardoor de uitvoering van het geheel zo lang op zich 
laat wachten. Zodra daar iets concreters over bekend is, zal dat in de Wijk-
krant vermeld worden.

Over de Wijkkrant was iedereen goed te spreken. De penningmeester legde 
uit dat het maken en verspreiden van dit orgaan een heel groot deel van het 
Wijkplatformbudget opeist. Gekeken zal worden of door verandering van 
papiersoort en drukkerskosten bezuinigd kan worden .Over de vormgeving 
was iedereen het wel eens dat die zich in positieve zin onderscheidt van 
andere wijkbladen in de gemeente.

Het was al heel snel tien uur en werd de bijeenkomst beëindigd. Enkele ach-
terblijvers bleven nog wat napraten, maar uiteindelijk waren alle buren met 
een zakje paaseitjes als dank voor een geanimeerd samenzijn vertrokken.

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

Het kan 
altijd 
anders

Een nieuwe naam voor 
Autobedrĳf Nieuwegein

De bekende service 
voor u en uw auto

Herenstraat 107
3431CB Nieuwegein
030-6042930

In goede 
handen.

	
	
 
	
	
	
	
     Voor onderhoud, reparatie en vervanging van uw, 
 
     Cv Ketel 
     Radiatoren 

     Gaskachels 
     Geisers 
     Stadsverwarming  
     Mechanische ventilatie 

      
     Neemt u gerust een kijkje op onze website 
     voor meer informatie. 
 
     www.servicebedrijf-bensik.nl 
     info@servicebedrijf-bensik.nl 
     06-55742405 
     Casper Bensik 
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Henk Vink voor 
meer adverteer-
ders in Wijkkrant
Sinds een paar maanden help ik 
deze Wijkkrant om advertenties 
binnen te halen. Ik ben Henk 
Vink en ik woon in Zuilenstein 
sinds 1978. Ik ben getrouwd met 
Anja en we hebben drie kin-
deren en vijf kleinkinderen, ze 
wonen allemaal in de wijk.

Ik heb 35 jaar gewerkt bij Blokker 
in verschillende steden in Neder-
land. In 2017 stopte ik met werken 
en sindsdien geniet ik van mijn vrije 
tijd. We passen regelmatig op de 
kleinkinderen en zijn vaak te vinden 
op de Veluwe. We hebben daar een 
chalet en wandelen veel met onze 
schapendoes Bente.

Vorig jaar las ik in de Wijkkrant dat 
de redactie een vrijwilliger zocht om 
advertenties binnen te halen. Toen 
dacht ik: “Laat ik het eens proberen, 
dat kan niet zo moeilijk zijn. Wie wil 
er nu niet als ZZP’er of winkelier te-
gen een scherpe prijs adverteren en 
tegelijk de Wijkkrant sponsoren?”

Na een gesprek met de redactie ben 
ik gestart als vrijwilliger en ik doe 
mijn best om nieuwe adverteerders 
te vinden. Ik overleg mijn tips en 
suggesties met de redactie en soms 
levert het een nieuwe adverteerder 
op. Maar het kost me meer moeite 
dan ik dacht.

Door Henk Vink

Van woeste grond 
tot bouwgrond 
In museum Warsenhoeck is van 
2 juni t/m 15 september een 
expositie onder deze naam. De 
tentoonstelling laat de achter-
gronden van het Nieuwegeinse 
landschap zien. Het oorspronke-
lijke natuurlijke landschap ken-
de al in de prehistorie bewoning 
op de hoger gelegen gronden. 

Die zogenaamde stroomruggen zijn 
restanten van oude rivieren. Ernaast 
lagen de drassige, lagere gronden. 
In de middeleeuwen wordt het hele 
gebied van het latere Nieuwegein 
op initiatief van de bisschop van 
Utrecht ontgonnen. 

In de periode na de Tweede We-
reldoorlog raakt het grondgebied 
van Nieuwegein in een hoog tem-
po verder bebouwd en ontstaat het 
stedelijk landschap zoals we het 
nu kennen. Maar het middeleeuw-
se cultuurlandschap is nog op veel 
plaatsen goed herkenbaar. 

Wonen in een 
speelpark
Joost (36), Cynthia (33), Jelte (4) 
en Morris (2) wonen sinds 1 april 
in één van de nieuwbouwhuizen 
aan het park in Blokhoeve.

 “Toen wij iets meer dan een jaar 
geleden zagen dat hier een nieuw-
bouwproject was, sprak ons dat di-
rect aan. 

Wonen in een park is natuurlijk erg 
leuk, vooral voor de kinderen. Op 
goed geluk hebben we ons inge-
schreven en jawel... we waren inge-
loot! Doordat het een zogenaamde 
prefab-woning was, duurde het 
bouwproces niet heel lang. 

En omdat we hiervoor in Zuilenstein 
woonden, konden we iedere week 
even gaan kijken hoe het bouwpro-
ces vorderde. Nadat we de sleutel 

Nieuw speelpleintje Carmenlaan
Dankzij een initiatief van buurtbewoonster Louiza Matjkarjan en in 
samenwerking met Shida Versteeg, wijkcoördinator van de gemeen-
te, heeft de Carmenlaan een mooi nieuw speelpleintje gekregen. 

Het pleintje heeft een voetbalveldje met echte doeltjes en een multifunc-
tioneel klimtoestel met glijbaan. Onder het klimtoestel is een nieuw soort 
veiligheidsmateriaal aangebracht. In samenwerking met de gemeente en de 
omliggende bewoners krijgt het pleintje nog nieuwe beplanting. Ook wordt 
er nog een hek geplaatst. Als dat allemaal klaar is volgt er een feestelijke ope-
ning.

Door Wim Evers

Vrolijke boel aan de carmenlaan

De expositie laat u een aantal van 
deze gebieden zien. U ziet bijvoor-
beeld het agrarisch leven in Jut-
phaas en Vreeswijk tot de Tweede 
Wereldoorlog, de wederopbouw en 
de verstedelijking van Jutphaas en 
Vreeswijk tot Nieuwegein. 

Ook gaat de expositie in op de naam-
geving van gebieden en percelen. 
(Voormalige) bewoners van de ver-
schillende gebieden vertellen over 
het landschap in hun jeugd en de 
veranderingen die ze hebben gezien.

Door Joke Kanis

Henk Vink met zijn schapendoes Bente

Boerderij Vee- en Bouwlust, Galecop, op een luchtfoto uit 1990

hadden gekregen, moesten we ui-
teraard eerst flink aan de bak met 
klussen, verven, verhuizen en alles 
wat er bij komt kijken. 

Het resultaat mag er zijn, we zijn erg 

trots en blij met onze nieuwe wo-
ning. We wonen in een nieuw, fijn 
huis in een mooie groene wijk en we 
hebben een leuke buurt!

Door Henk Vink

Koninkrijkszaal 
bijna klaar
Het nieuwe gebouw van de 
Jehovah’s Getuigen (Koninkrijks-
zaal) aan de Zwanenburgstraat 
is bijna klaar.  

Het oude pand, een door de gebrui-
kers zelf omgebouwd oud school-
gebouw, is gesloopt. Het nieuwe 
is opener en duurzamer, met een 
groen dak en zonnepanelen.

Zaterdag 6 juli van 12.00 uur tot 
15.00 uur is iedereen van harte wel-
kom om een kijkje te komen nemen 
tijdens de open dag. 

Door Karin Beenen Het oude gebouw had veel groen rondom. Nog maar zien of dat terugkomt

Het nieuwe pand is nog verstopt achter bouwhekken en heeft nog iets weg van een schoenendoos

 

Het wijkplatform bestaat uit 
bewoners uit de wijken Zuilen-
stein, Huis de Geer en Blokhoe-
ve. Wij werken samen met de 
andere bewoners en professio-
nals aan de leefbaarheid in de 
wijk. Zo zorgen we samen voor 
een prettige woonomgeving. 

U bent welkom
Heeft u een goed idee om het 
mooier en veiliger te maken in de 
buurt? Of wilt u graag meedenken 

over verbeteringen? Werkt u graag 
samen met anderen uit de wijk? Lost 
u graag knelpunten op? Kortom: 
Kom langs als wilt u meewerken aan 
een betere buurt.

Waar we vergaderen is spannend
De volgende vergadering is waar-
schijnlijk op een bijzondere locatie. 
Waar dat is blijft voor nu nog een 
verrassing voor iedereen! Misschien 
gaat het niet door en vergaderen 
we ‘gewoon’ in het vertrouwde 

Het Wijkplatform vergadert

Hapje-Drankje, naast de achterin-
gang van de Plus bij winkelcentrum 
Nedereind. 
Houdt daarom de website in de 
gaten voor de preciese vergaderplek. 

Vergaderdata en -tijden voor 2019 
9 juli, 17 september, 29 oktober, 10 
december. We beginnen steeds om 
20.00 uur.

Kijk voor de agenda en de vergader-
locatie op: wijzijnelkaarsburen.nl

Kom langs op misschien wel spannende locatie: 9 juli

De vijf AED’s worden bijna geplaatst

De projectgroep AED van het 
Wijkplatform heeft de op de 
wijkplattegrond de vijf meest 
ideale locaties gekozen om een 
AED plaatsen.

Op dit moment wordt gekeken of 
die plekken technisch ook geschikt 
zijn. Zo moet er  bijvoorbeeld wel 
een stroomaansluiting te realiseren 
zijn. De AED’s moeten makkelijk be-
reikbaar zijn en niet in een donker 
hoekje hangen. Ook is sociale con-
trole van belang. 

Als de volgende Wijkkrant verschijnt 
zullen we de plekken waarschijnlijk 
wel bekend kunnen maken.

We houden u op de hoogte.

Door de projectgroep AED



Hobby in de wijk
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Henk Steenbeek: “Mijn eerste 
treintje kwam als een verrassing 
op mijn vijfde verjaardag. Het 
was van het merk Trix op schaal 
1:87, ofwel HO; voor de kenners 
half O, van speelgoedwinkel 
Boenders uit Rotterdam-Kralin-
gen. 

De firma Trix uit Neurenberg (eind 
jaren negentig overgenomen door 
Märklin) maakte modeltreinen en 
toebehoren. De bielzen waren nog 
van hard karton en de rails waren 
van blik. Later is dat plastic gewor-
den met aluminiumachtige rails, dat 
is veel sterker. 

Ik had één treintje en wat rails en 
daar speelde ik mee. Tussen mijn 
25-ste en 30-ste kocht ik erbij, 
tweedehands. Het was ineens heel 
goedkoop, want mensen wilden de 
nieuwste Trix met rails van alumini-
um en koper. 

Die ouwe bielzen van hard karton 
waren veel goedkoper. Ik legde het 
spoor uit in een baantje en speelde 
ermee, voor mij geen plank met een 
opstelling van landschap, tunnels en 
huisjes. 
Later heb ik Minitrix gekocht, een 
kleinere versie van de Trix.

Henk Steenbeek, een gepassioneerde verzamelaar, vertelt ongeremd over zijn grote liefde voor treintjes

Plant-een-bak 
Blokhoeve klaar!
Met de volgende woorden, 
ronden we onze Plant-een-Bak 
Blokhoeve af: Pak een gieter, ruil 
een boek en voed de planten, de 
wijk... en uw geest.

Plant-een-Bak Blokhoeve is het wijk-
project om mensen op een duurza-
me en smaakvolle manier samen te 
brengen. We hebben al veel reacties, 
bezoekers en enthousiastelingen ge-
zien, kijk maar op onze website allo-
ne.nl/nieuws. 

Nu het project klaar is, moeten de 
bakken ook écht van de wijk worden 
en blijven, en dat betekent gezamen-
lijk onderhouden. Dat kan door af en 

toe water te geven (er staan gieters 
in de ruilkast), tot samen bedenken 
wat er nog meer in de bakken kan de 
komende jaren, zoals we nu al met 
bewoners hebben gedaan.
16 juni is de volgende Groen moet 
je doen Dag (gmjdd.nl), een mooi 
moment om uw betrokkenheid te 

De modellen van Minitrix rijden 
op spoor N, een schaal van 1:160 met 
een spoorwijdte van 9 mm.

Toen ik nog werkte was het mijn 
hobby. Nu besteed ik er meer tijd 
aan, de ene week niks, de andere 
week uren achter elkaar. Met vier 
sporen naast elkaar, een paar elektri-
sche wissels ertussen, of twee rond-
jes met een rangeerterrein. 

Wel een hoop gepriegel met boven-
leidingen op een baanlengte van 
één meter. Een tijd geleden ben ik 
ook met LGB begonnen, dat was veel 
goedkoper dan spoor 1 van Märklin, 
waar ik mee begon. LGB is een fabri-
kant van modeltreinen in de schaal 
1:26-29 (G), spoorwijdte 45 mm. Dat 
materiaal is weerbestendig en kan in 
de tuin rijden. 

Het bezorgt me veel plezier en ont-
spanning. Als er iets stuk is, bijvoor-
beeld een doorgebrande motor, pro-
beer ik die zelf te repareren. Ik ga ook 
naar beurzen met andere treinlief-
hebbers, treintjes zoeken, treintjes 
kopen. Dat laatste kan trouwens ook 
bij E-bay, die zijn veel goedkoper dan 
de winkels in Nederland.”

Door Peer van Halderen

Een Minitrix  
is een kleine Trix

Mitros en Zorgspectrum heb-
ben het voorlopig koopcontract 
getekend voor het Gezondheids-
huis Zuilenstein. De komende 
jaren bouwt het Eerstelijns 
Medisch Centrum Nieuwegein 
(EMC) samen met MOvactor en 
de gemeente een nieuw gezond-
heidshuis op de Diepenbrock-
laan, op het terrein dat al een 
tijdje braak ligt.
 
Het voorlopig koopcontract is in april 
in het College Sanering Zorg (CSZ) 
besproken en goedgekeurd. Daarna 
kon binnen een periode van zes we-
ken bezwaar worden gemaakt. 
Het definitieve contract, de over-
dracht van de grond van Zorgspec-
trum naar Mitros is dan halverwege 
juni. Als het meezit kan in die maand 
ook de grond van Mitros overgeno-
men worden. Dus als deze Wijkkrant 

Voortgang bouw 
Gezondheidshuis

bij u op de mat valt, is alles hopelijk 
in kannen en kruiken.
 
Het EMC is het samenwerkingsver-
band van Apotheek Nieuwegein, 
Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan, 
Huisartsenpraktijk Jutphaas, Para-
medisch Centrum Nieuwegein en 
Diëtheek. 
Op de locaties werken ook psycho-
logenpraktijk Vitaal Mensenwerk, 
Saltro (Huisartsenlab), Verloskundi-
genpraktijk De Lekbrug, MOvactor 
en Jellinek. 

Daarmee is de hele eerstelijn (met 
uitzondering van de tandarts en 
logopedie) vertegenwoordigd in het 
EMC inclusief Welzijn. EMC bedient 
ongeveer 17.500 patiënten.

Bron: www.emcnieuwegein.nl 
Door Joke Kanis

Gezondheidstempel of luchtkasteel? Er zit eindelijk schot in de zaak

Deze Wijkkrant ziet er héééél anders uit dan u gewend bent. En eerlijk 
gezegd is dat vanwege de kosten. Die waren veel te hoog en we moes-
ten  bezuinigen. Een prettige bijkomstigheid is dat dit krantenpapier 

veel vriendelijker is voor het milieu dan het vorige dikke, witte papier. 
Een win-win-situatie dus.

U had het al gemerkt...? 
Zelfde Wijkkrant > nieuw papier verzilveren!

Voor meer informatie neemt u con-
tact op met 
Shida Versteeg (wijkcoördinator): 
sh.versteeg@nieuwegein.nl 
06-46004799.

 
Door Barbara del Court König

Zomerfestival
Algemene 
Hulpdienst 
Nieuwegein
In de zomervakantie organiseert 
de Algemene Hulpdienst Nieu-
wegein (AHN) op de zaterdag-
middag een soos met muziek, 
ontspanning en ontmoeting.

U bent van harte welkom om binnen 
te lopen en aan te schuiven. Het pro-
gramma is van 13.30 uur tot 16.00 
uur, er is een vrije inloop, gratis en-
tree, koffie en thee met wat lekkers. 
De locatie is Stichting Boogh, 
Oortjesburg 2 in Batau-Noord. 

Als het vervoer een probleem voor u 
is, neem dan tijdig contact op met de 
AHN. We zijn iedere werkdag bereik-
baar tussen 10.00 uur en 12.30 uur op 
030 60 67 409.

20 juli
Stoelyoga met Adelique Laurier

27 juli
Laagdrempelig bewegen 
met een bal; Ria Schakel

3 augustus
Trekzakacademie met heer-

lijke meezingers!

10 augustus
Muziek met Melanie Reindertsen

17 augustus
Muziek met de band One 

Trick Pony met bekende en 
minder bekende liederen

24 augustus
Muziek met Selin Gur-

ses (zang en gitaar)

31 augustus
De beentjes van de vloer met 
Ton Vermeulen van Country 
Line Dance Fort Vreeswijk.

Door Rina Kuster-de Reijke

Bestel nu! 
3 verse maaltijden

naar keuze
3 verse maaltijden

naar keuzenaar keuze
3 verse maaltijden

naar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuze

Gra
tis

&
 g

ekoeld

th
uis b

ezorg
d!

Bestel via   UITGEKOOKT.NL  of bel  085-040 60 65 

3 verse maaltijden3 verse maaltijden3 verse maaltijden

Bestel eenvoudig uw vers bereide 
maaltijden via uitgekookt.nl

of geef uw bestelling telefonisch 
door via 085-0406065

en uw proefpakket wordt 
gratis thuisbezorgd

of geef uw bestelling telefonisch 

en uw proefpakket wordt 

12.95
Voor maar
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Wist u dat goede gesprekken 
het makkelijkst beginnen aan 
de eettafel? Daarom matcht Eet 
Mee eetadressen met mensen 
uit de omgeving. 

Een huiselijke sfeer zorgt voor ont-
moeting en verbinding; u leert el-
kaar vanzelf beter kennen. We ma-
ken een match op maat. Van jong 
tot oud, alleen of met vrienden: ie-
dereen is welkom!

Wilt u aanschuiven bij mensen thuis 
of kookt u juist graag zelf voor gas-
ten? Meld u aan als gast of als eet-
adres. We hebben speciale aandacht 
voor ouderen en mensen met een 
vluchtelingachtergrond. 

Eet Mee draagt zo ook bij aan het 
opbouwen van een nieuw netwerk 
en aan het oefenen van de Neder-
landse taal.   

Gastvrouw Femke:
“Fijne ontmoetingen aan mijn eigen 
keukentafel. Het lijkt me leuk om 
contact te houden.”

De stoplichten bij voetgan-
gers-oversteekplaats A.C. Ver-
hoefweg (bij tramhalte Batau) 
van de Sweelincklaan naar 
Batenburg, stonden al een poos 
te strak afgesteld. 

Zelfs ik, met mijn lange benen, 
haalde de overkant niet op tijd. 
De laatste meters moest ik afleg-
gen terwijl het licht al op rood 
stond. Dat is niet prettig over-
steken en bovendien gevaarlijk. 

Daarom noteerde ik de nummers 
van de stoplichten, ik maakte fo-
to’s van de situatie en via de web-
site van de gemeente Nieuwegein 
(www.nieuwegein.nl/inwoner/
melding-openbare-ruimte/) deed ik 
een melding. Per mail ontving ik een 

Ecologisch onder-
zoek in Blokhoeve 
West 
In Blokhoeve West wordt tussen 
april en november ecologisch 
onderzoek uitgevoerd. Ecologen 
komen in die periode ongeveer 
20 keer kijken.

Een ecoloog is een specialist op het 
gebied van planten en dieren die de 
relatie tussen planten, dieren en de 
omgeving onderzoekt. In Blokhoeve 
West onderzoeken ze of er, en zo ja 
welke diersoorten in het gebied le-
ven. 

Ze kijken naar de aanwezigheid 
van vleermuizen, amfibieën, de 
grote modderkruiper (vis), water-
spitsmuis, ransuil en sperwer. Op 
welke dagen ze komen voor het on-
derzoek, verschilt per diersoort en 
hangt ook af van het weer. 

De meeste onderzoeken zijn over-
dag, alleen het vleermuizenonder-
zoek is na zonsondergang of voor 
zonsopgang. Het onderzoek naar 
de waterspitsmuis is de drukste pe-
riode: in september/oktober komen 
de ecologen namelijk op zes dagen 
twee keer per dag controleren. Het 
bureau dat de onderzoeken uitvoert 
heet BügelHajema.

Bron: buurtbericht gemeente Nieuwegein
Door Joke Kanis

Een klacht of tip melden via de klachtenlijn werkt prima. De stoplichten nu ook

ontvangstbevestiging, samen met 
een kopie van de melding. 

Een paar weken later kreeg ik een 
persoonlijke reactie van de Verkeers-
kundige van de gemeente: “Na be-
studering van de instellingen en het 
nemen van de proef op de som heb 
ik deze week een aanpassing aan de 
groentijd verricht. Het verkeerslicht 
voor voetgangers blijft iets langer 
op groen. 

Uit de instellingen en ervaringen 
ter plaatse heb ik geconcludeerd 
dat voetgangers nu voldoende 
tijd hebben om over te steken.” 
En inderdaad, oversteken is hier nu 
een stuk relaxter geworden.

Door Peer van Halderen

Online melden bij gemeente loont

Samen eten is elkaar ontmoeten

‘Eet Mee’
Gast Aymad:
“Het eten was lekker en het was ook 
heel gezellig. We hebben over van al-
les gepraat.”

Zo werkt Eet Mee
Meld u aan als gast of eetadres via 
www.eetmee.nl of 030-221 34 98.
We nemen contact op en zorgen 
voor de juiste match. Wij letten op:

 Frequentie: een eenmalige eetaf- 
  spraak of op regelmatige basis  
  (zoals 1x per maand).
 Leeftijd: een match met mensen  
  van uw eigen leeftijd of juist  
  daarboven of -onder.
 Eetwensen of diëten: zowel gast  
  als eetadres geven hun wensen  
  en mogelijkheden aan.
 Mobiliteit: bijvoorbeeld   
  ophalen en thuisbrengen  
  als u slecht ter been bent. 

Gezellig gegeten en verhalen ge-
deeld? Fijn! Als u wilt, kunt u contact 
houden. We maken ook graag een 
volgende match voor u.

Door Elif Orhan

Eet Mee een lekker en gezellig idee om nieuwe mensen te ontmoeten. (Foto Hans Lebbe)

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

De Wijkkrant kan daar aan bijdra-
gen. Deze mooie krant wordt huis-
aan-huis bezorgd bij alle bewoners 
van de Nieuwegeinse wijken Zuilen-
stein, Huis de Geer en Blokhoeve. 

De uitgever, het Wijkplatform, wil 
met de Wijkkrant de betrokkenheid 
van de bewoners en saamhorigheid 

binnen de wijken vergroten.  
Juist ook kleine ondernemers en 
zzp’ers zijn van grote waarde voor 
de leefbaarheid in onze buurt. 
U kunt dus een grote rol spelen.  

Verspreiding
De Wijkkrant wordt 4x per jaar 
verspreid over bijna 4.000 adressen. 

Wie kent uw bedrijf? Wij, uw buren.

*Master Thesis: Consumenten en Streekeigen producten. Door Pieter Groen, Wageningen 09-09-2013

We richten ons op alle bewoners, 
ondernemers en bestuurders. 
De krant wordt bezorgd bij geïnte-
resseerden binnen en buiten de wijk 
zoals de bibliotheek en winkels.

Ook is de krant als PDF te le-
zen en te downloaden vanaf de 
website van het Wijkplatform. 

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in adver-
teren in de Wijkkrant, maak dan 
een afspraak met de redactie 
van de wijkkrant. Of vraag di-
rect een advertentiecontract aan 
met daarin alle voorwaarden.

Stuur een mailtje aan: 
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl

Kantoren worden woningen of 
maken plaats voor nieuwbouw, 
wegen worden aangepast naar 
eenrichtingverkeer en men mag 
er steeds vaker slechts 30km per 
uur rijden: de wijk Rijnhuizen is 
volop in beweging. 

De bedrijfsactiviteit wordt meer en 
meer gecombineerd met wonen. 
Een mooie plek, op loopafstand van 
het groene Fort Jutphaas en Kasteel 
Rijnhuizen.

Club Rhijnhuizen verbindt en in-
formeert huidige én toekomstige 
bewoners, bedrijven, maatschappe-
lijke organisaties, ontwikkelaars en 
gemeente en werkt met hen samen 

Rijnhuizen: volop in verandering

aan onder andere een hogere ge-
biedskwaliteit, evenementen, mobi-
liteit en duurzaamheid. 

Meer informatie over deze bouw-
plannen en een schat aan kleine 
weetjes over het gebied vindt u op 
https://www.clubrhijnhuizen.nl/

“Rijnfort: Wonen in een modern fort”, zo roeptoetert de website. Neem zelf een kijkje

Club Rijnhuizen druk met plannenmakerij

Melding openbare ruimte
Is er iets kapot in uw buurt of 
heeft u last van iets dat niet in 
orde is in de openbare ruimte? 
Bel dan met de gemeentelijke 
servicelijn: 14-030. 

Wat kunt u melden? 
U kunt meldingen doen over zwerf-
vuil, losliggende stoeptegels, niet 
werkende lantaarnpalen, een mui-
zen of rattenplaag. Ook als straatput 
verstopt is door overmatige regen of 
als de stoplichten niet werken kunt 
u bellen.

Melden helpt
U leeft in de wijk , u ziet het beste 
wat er moet gebeuren. Met uw mel-
ding helpt u niet alleen de gemeen-
te, u helpt zelf mee aan het leefbaar 
houden van de wijk.
 
Gevaarlijke situaties of andere ern-
stige meldingen worden vrijwel di-
rect opgepakt en opgelost. Bij min-
der dringende zaken kan er wat tijd 
overheen gaan.  Een passende actie 
wordt er sowieso ondernomen.

Zo eenvoudig is het
Als u belt hoort u eerst een stem en 
die vraagt om de gemeentenaam te 
noemen: Nieuwegein. Dan vraagt 
een echte telefonist(e) uw naam, 
adres en telefoonnummer. Ook 
wordt uw e-mailadres genoteerd. U 
ontvangt direct na de melding een 
registratienummer voor uw mel-
ding. Daarna ontvangt u bericht van 
de voortgang via de e-mail.

U kunt op werkdagen van 8.30 tot 
20.00 uur bellen naar 14 030.



Advertenties
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Aan de Utrechtsestraatweg 
nummer 11 en 12 staat op de 
hoek van de Symfonielaan 
tegenover de Blauwe Brug, een 
dwarshuisboerderij. Hier woont 
mevrouw Scholman-Groen, 86 
jaar oud. Haar man, die in 1924 
op deze boerderij werd geboren, 
overleed in 2013. 

Mevrouw Scholman vertelt: “Ik ben 
in 1956 getrouwd en kwam hier ach-
terin de boerderij te wonen met mijn 
man. Mijn schoonouders woonden 
aan de voorkant. Zijn grootouders 
hadden deze boerderij rond 1900 
gekocht. Toen ik trouwde, waren de 
Symfonielaan en de Blauwe Brug er 
nog niet. Nieuwegein bestond zelfs 
nog niet. 

Onze boerderij (met de naam Zeijlen-
stein) stond in Jutphaas. Mijn man 
zei altijd dat de boerderij zijn naam 
te danken heeft aan de schepen die 
hier de zeilen moesten strijken voor 
de brug bij café De Zwaan. 

We hadden koeien, jong vee, een 
paar schapen en wat kippen en var-
kens. We hadden een stuk land van 
ongeveer 12 hectare, van hierachter 
naar Huis de Geer waar de koeien 
dag en nacht liepen. We melkten de 
koeien bij de schuur; daar was een 
overkapping tegen het kippenhok 
aan waar ze allemaal stonden. Na 
het melken gingen ze het weiland 
weer in.” 

Mevrouw Scholman vertelt dat er 
plannen zijn geweest om een hoge 

brug te bouwen op de plaats van de 
Blauwe Brug. “Dan had onze boer-
derij weg gemoeten. Alle voorberei-
dingen stonden al op papier. Op het 
stuk grond van de boerderij zouden 
appartementen gebouwd worden. 
Toen kwam na jaren het bericht dat 
deze boerderij een monument is en 
niet afgebroken mocht worden.”

Vanaf de jaren ’70 van de vorige 
eeuw is er veel veranderd. Nieuwe-
gein ontstond en er werden huizen 
en wegen gebouwd. Rond 1974 ver-
kocht de familie Scholman hun land 
aan de gemeente, en later ook het 
land achter de Utrechtsestraatweg. 
Waar nu de Symfonielaan loopt, was 
vroeger een boomgaard. 
Aan de andere kant van de boerderij 
is nog steeds een kleine boomgaard.

Kippen en chrysanten
Mevrouw Scholman vertelt: “Toen 
we het land verkocht hadden aan 
de gemeente Nieuwegein, hebben 
we hier de hele boerderij verbouwd. 

Boerderij Zeijlenstein 
een mooi stukje historie 

We hebben een tijd vee van een an-
der op stal gehad. Daarna hebben 
we het kippenhok laten vergroten 
en hebben we wel duizend kippen 
gehad. We verkochten eieren, onder 
andere ook aan restaurants. 

Op een gegeven moment moesten 
we stoppen met de kippen omdat 
we de mest niet meer kwijt konden. 
De afvoer ervan werd te duur. 

We hebben bloemen verbouwd, van 
die grote chrysanten, die verkochten 
we vanuit huis. 

Om wat extra inkomen te hebben, 
heeft mijn man ook een tijd koeien-
schetsen gemaakt. Daarop zette hij 
alle eigenschappen en informatie 
van de koe. Tegenwoordig hebben 
koeien een plaatje in het oor waarop 
alles staat.”

Bron: Cronyck de Geyn, oktober 2018. 
Dit is een bewerkte versie van het ingekorte 

artikel van Loes Slooten-Glimmerveen.

Zo staat de boerderij er vandaag de dag bij. Mevrouw Scholman loopt net het erf af

De boerderij van mevrouw Scholman-Groen. Een foto uit het familiealbum van rond 1940

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

‘Voor passend advies over wijn, whisky, en sterke drank’ 
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Gemeenteraad keurt bestemmings-
plan Cimbaalsingel goed
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de nieuwbouw 
van Reinaerde Cimbaalsingel in Nieuwegein goedgekeurd. Het be-
sluit was vrijwel unaniem. 

De nieuwbouw bestaat uit 40 studio’s met gemeenschappelijke woonka-
mers, dagbesteding, werkruimte voor medewerkers van Reinaerde en een 
ruime tuin. Het plan is dit voorjaar besproken met de welstandscommissie. 
Deze was enthousiast over het concept van het gebouw. 

In opdracht van Reinaerde ontwikkelt Zenzo Maatschappelijk vastgoed sa-
men met Lithos bouw & ontwikkeling het nieuwe gebouw. De nadruk ligt op 
een prettige omgeving voor bewoners en deelnemers aan de dagbesteding. 

Het is ook een duurzaam gebouw. Volgens duurzaamheidsmeetlat GRP (Ge-
meentelijke Praktijk Richtlijn) ligt het gebouw 25% boven de landelijke norm. 
De sloop van het oude pand is in volle gang. De verwachting is dat de bouw 
in het najaar van 2019 start.

Artist Impression Reinaerde Cimbaalsingel 1 Nieuwegein

Bouw van Hoeverijk kan van start
Hoeverijk, dat is de naam voor de ontwikkeling van het laatste deel 
van de wijk Blokhoeve. Op 7 mei tekenden de marktpartijen een 
overeenkomst. 

Nu kunnen de ideeën voor woningen, een supermarkt, een klim- en berg-
sportcentrum, horeca, fitnesscentrum en groen verder worden uitgewerkt. 
Volgens wethouder Hans Adriani wordt Hoeverijk een aantrekkelijke plek om 
te wonen, leven, werken, leren, sporten en te ontspannen.  

Gevarieerde woonruimte
Met de bouw van 62 koopwoningen, 50 studio’s en 65 sociale huurappar-
tementen sluiten de plannen voor Hoeverijk goed aan bij de Woonvisie en 
de Toekomstvisie van de gemeente. Hier komt huisvesting voor jongeren en 
ook voor oudere woningzoekenden. In de plannen is rekening gehouden met 
starters op de woningmarkt. 

In Hoeverijk komen een klim- en bergsportcentrum van Mountain Network, 
Aldi supermarkt, een ABC Restaurant en een fitness. Ook een fysiotherapie-
praktijk en een buitenschoolse opvang zijn onderdeel van de plannen. 

Door Joke Kanis

Gemeente Nieuwegein, ontwikkelaar Trebbe/Lunee en Jutphaas Wonen tekenden de bouwovereenkomst
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Tandartspraktijk Zuilenstein
Tandart G.A. Youssef

Carillonlaan 15
Nieuwe patiënten zijn welkom

030 60 49 005

Specialist voor klein en koddig 
Dierenkliniek Hugen

Nederhoeve 20-a
dierenkliniekhugen.nl

030 60 55 747

Faalplezier.nl 
Workshops en Trainingen

Het kan altijd anders
06-307 259 52 

Uniekcadeautje 
Daar kun je mee aankomen!

Bazuinlaan 45
Uniekcadeautje.nl 

06-4201 54 39 

De Pedicureschuur
Lekker dichtbij in de wijk 

Pedicure Carmen van Arnhem
Heidehoeve 21
06 209 33 690

Grapes & Bottles
Wijnhandel en slijterij 

Naast de PLUS-supermarkt 
Nedereind 10
085 489 21 20

Autovakmeester 
Voorheen:

Automobielbedrijf Nieuwegein
Herenstraat 107

030-6042930

Het wordt weer mooi weer. 
Heerlijk, lekker de deuren en 
ramen open. Maar let goed op, 
want vooral in de zomermaan-
den krijgt de politie veel meldin-
gen en aangiftes van insluiping 
of inklimmen op klaarlichte dag 
in woningen, scholen, kantoren 
en verzorgingstehuizen.

Wijkagenten Gert van Jaarsveld en 
Marleen van Velzen: ”Insluipers we-
ten dat veel mensen in de zomer hun 
ramen en deuren overdag open la-
ten staan. Terwijl u bezig bent in de 
tuin of even vijf minuutjes naar bo-
ven bent gelopen, slaan ze hun slag. 

Altijd wel een smoes
Via achterdeur, schuifpui, open raam 
of door op uw balkon te klimmen, 
glippen ze snel bij u naar binnen. 
Daar pakken ze uw portemonnee 
van de keukentafel. Of uw laptop 
of mobiele telefoon. Alles wat van 
waarde is en zo voor het grijpen ligt, 
verdwijnt in hun zakken. 

Als u ze betrapt hebben ze altijd wel 
een smoes bij de hand. Voordat u het 
goed en wel in de gaten heeft, zijn 
ze weer weg en mist u naderhand 

Colofon
Deze Wijkkrant verschijnt vier 
keer per jaar en bevat per-
soonlijk nieuws en nieuws dat 
interessant is voor alle bewo-
ners van en betrokkenen bij de 
wijken Zuilenstein, Huis de Geer 
en Blokhoeve.

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

Oplage van 4.000 exemplaren. 

De volgende Wijkkrant verschijnt 
in september 2019. 

Inleveren uw tekst of andere bijdra-
ge in vóór 1 augustus 2019.

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

Contact:  
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl 
of telefonisch: 06 175 64 000
Postadres: Redactie Wijkkrant, 
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 weerge-
geven in een artikel of adver-
tentie is in principe de mening 
van de schrijver van dat artikel. 
Deze mening is niet noodzake-
lijkerwijs die van de redactie.

Houd insluipers 
buiten!

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

Van de Wijkagenten

uw dure spullen. Onze waarschu-
wing is: wees er alert op dat dit kan 
gebeuren. Vooral laat in de middag 
en vroeg in de avond. Laat deuren en 
ramen waar u geen zicht op heeft, al 
is het nog zo warm, niet open staan.

Doe ook uw schuur op slot
En dat geldt natuurlijk ook voor uw 
schuur, garage en tuinhuisje. Hierbij 
is het vaak zo dat inbrekers en inslui-
pers die op een goed afgesloten wo-
ning stuiten, hun toevlucht zoeken 
tot schuren en garages, op zoek naar 
waardevolle spullen. 

Sluit daarom uw schuur, tuinhuisje 
en garage goed af. Zet uw fiets altijd 
op slot in de schuur of garage. Haal 
de accu van uw elektrische fiets om 
deze veel minder aantrekkelijk te 
maken om te stelen.”

Ziet u onbekende mensen aan 
(schuur)deuren voelen in tuinen of 
bij garageboxen in uw buurt? Bel di-
rect 112! Dit nummer is voor alle he-
terdaad-situaties, dus ook voor een 
inbraak of insluiping.

Door Gert van Jaarsveld en 
Marleen van Velzen

Wijk Mini

Wijk Mini

Wijk Mini

Wijk Mini

Wijk Mini

Wijk Mini

Wijk Mini

Wijk Mini’s
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Wie herkent deze 
vreemde snuiter?

U weet het al lang... de redac-
tie van de Wijkkrant zit steeds 
te springen om artikelen. Daar-
om waren we zo blij met dit 
‘geschenk uit de hemel’. 

Dit vrolijke diertje viel letterlijk uit 
de lucht. Het belandde op schoot 
bij de redactie. En ja, nu in dit stuk-
je.
Dit leuke monstertje van 1 cm is nu 
een raadsel voor de lezer. Want wie 
weet wat voor diertje dit is?
 
Stuur uw oplossing naar de Wijk-
krant, dan hebben wij weer tekst! 
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl

Nieuwe  
advertentie- 
rubriek in de 
Wijkkrant

Vanaf de volgende Wijkkrant 
willen we starten met een  
Mini-advertentierubriek. Een 
kolom gevuld met kleine, korte 
mededelingen van ZZP-ers en 
andere actievelingen.

In onze wijken zijn veel initiatieven 
die wat meer aandacht verdienen. 
Denk aan hobby-fietsenmakers, 
handige buren die graag computers 
en hun gebruikers uit een kramp hel-
pen, honden-uitlaat vrijwilligers... 
noem maar op.
ZZP-ers die in onze wijken wonen of 
werken mogen ook een advertentie 
plaatsen.

Vier of vijf regeltjes mogen gratis 
geplaatst. Meer is niet de bedoeling.

De redactie ziet uit naar uw eerste 
mini-advertentie.
Hiernaast staan alvast door de 
redactie gemaakte voorbeelden 
naar aanleiding van de bestaande 
adverteerders in deze krant. Van-
af de volgende keer staat uw op-
roep of aanbieding er in, ja toch? 
 
Bedenk er snel een en mail de redac-
tie: redactie@wijzijnelkaarsburen.nl

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

De Wijkkrant kan daar aan bijdra-
gen. Deze mooie krant wordt huis-
aan-huis bezorgd bij alle bewoners 
van de Nieuwegeinse wijken Zuilen-
stein, Huis de Geer en Blokhoeve. 

De uitgever, het Wijkplatform, wil 
met de Wijkkrant de betrokkenheid 
van de bewoners en saamhorigheid 
binnen de wijken vergroten.  

Juist ook kleine ondernemers en 
zzp’ers zijn van grote waarde voor 
de leefbaarheid in onze buurt. 
U kunt dus een grote rol spelen.  

Verspreiding
De Wijkkrant wordt 4x per jaar 
verspreid over bijna 4.000 adressen. 
We richten ons op alle bewoners, 

Wie kent uw bedrijf? Wij, uw buren.

*Master Thesis: Consumenten en Streekeigen producten. Door Pieter Groen, Wageningen 09-09-2013

ondernemers en bestuurders. 
De krant wordt bezorgd bij geïnte-
resseerden binnen en buiten de wijk 
zoals de bibliotheek en winkels.

Ook is de krant als PDF te le-
zen en te downloaden vanaf de 
website van het Wijkplatform. 
Adverteren in de Wijkkrant is ‘over 

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in adver-
teren in de Wijkkrant, maak dan 
een afspraak met de redactie 
van de wijkkrant. Of vraag di-
rect een advertentiecontract aan 
met daarin alle voorwaarden.

Stuur een mailtje aan: 
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl


