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Ken je wijk 
Weet je waar deze foto in de wijk 
Noordoost is gemaakt? 
Stuur de oplossing voor 15 januari naar 
 de redactie: a.bosveld@vanhoutenenco.nl 
of naar Wijkwerkplaats De Meerkoet, 
t.a.v Annekee Bosveld, Meerkoetweide 39, 
3993 EB Houten. Onder de goede 
inzenders wordt een attentie verloot.

Winnaar foto puzzel
De foto in de vorige wijkkrant (april 2017) 
was van het speelwerktuig bij 
de Kooikersplas. Onder de 10 goede 
inzendingen is de inzending van 
Mohaned Jaboori als winnaar getrokken.

Burendag 2011 ging ze met de � ets op pad 
en ontmoette een groep mensen die met 
elkaar Burendag vierde. Daar lag een lijst met 
vrijwilligersfuncties en ze koos voor het helpen 
bij het opzetten van een fototentoonstelling. 
‘Dat ligt mij wel. Mijn man kon uitstekend 
fotograferen en ik had weleens passe-partouts 
gemaakt.’ De fototentoonstelling was in 
De Meerkoet en daar kwam Herma in contact 
met andere wijkbewoners. ‘In gesprekken met 
anderen hadden we het bijvoorbeeld over het 
opstarten van een eetgroep. 
Op een gegeven moment zijn we met elkaar 
het idee gaan uitwerken. Zo is Eetgroep 

Nog meer te lezen in 
deze wijkkrant:
•  Burendag in Noordoost

•  Haag & Hof

•  Gym in De Meerkoet

•  Een bijzondere hobby

Eten in De Meerkoet
Elke laatste donderdag van de maand kunt 
u mee-eten in De Meerkoet. Er wordt elke 
keer volgens een ander thema gekookt. 
We beginnen om 18.00 uur met eten. 

Als u wilt deelnemen aan deze maaltijd dan 
moet u zich vooraf aanmelden.
Dit kan bij Reinier Jonkheer: e-mail 
reinierjonkheer@versatel.nl of tel. 030-2897366. 
De komende data zijn 21 december, 25 januari, 
22 februari en 29 maart. Iedereen is van 
harte welkom. 

Op vrijdag 6 oktober is in het centrum van 
Houten de Slim Thuis Woning geopend. 
Dit is een modelwoning waar inwoners allerlei 
oplossingen kunnen vinden en uitproberen om 
comfortabel, veilig en duurzaam te wonen. 

Inwoners kunnen er advies en tips krijgen 
en er wordt ingespeeld op de vragen die 
bezoekers hebben. Veel van de voorzieningen 
in de woning zijn door bedrijven gesponsord. 
In de woning worden niet alleen technische 
mogelijkheden getoond, maar ook 
hulpmiddelen als bijvoorbeeld de Easystep 
De Slim Thuis Woning is op elke donderdag-
ochtend geopend en is te vinden op Het Rond 
109. Tussen 9.00 en 12.00 uur kan iedereen 
gewoon binnenlopen. In de woning zijn 
verschillende vrijwilligers actief. 
Liever op een ander moment een bezoek 
brengen? Neem dan telefonisch contact 
op via 06-22145251 of per e-mail via 
info@slimthuiswoning.nl. 

Bent u op zoek naar gezelligheid en een moge-
lijkheid om goed in beweging te blijven? Kom 
dan op dinsdagochtend naar De Meerkoet. 

Elke dinsdagochtend is er van 9.30 tot 10.30 
uur in De Meerkoet een gymnastiekgroep 
actief. De les wordt gegeven door 
docente Lenny van der Zwet. Er worden 
gevarieerde bewegingsoefeningen gedaan 
waarbij conditietraining, spel, muziek en 
geheugentraining steeds terugkerende 
onderdelen zijn. Muziek uit de vijftiger en 
zestiger jaren maken het gymmen nog leuker! 
Natuurlijk speelt gezelligheid ook een rol. 

Na a� oop wordt er een lekker kopje ko�  e 
gedronken. Wil je ook meer aan beweging 
doen, aan je conditie werken of lijkt het je 
gewoon leuk om aan gym te doen? Kom dan 
eens een proe� es volgen. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met Cursus&co. Zij zijn op werkdagen 
bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via telefoon 
030-7001512. Je kunt natuurlijk ook een 
e-mail sturen: cursusenco@vanhoutenenco.nl. 

Of kijk eens op de website van ‘van Houten&co’: 
www.vanhoutenenco.nl/activiteiten.

Pak de fiets en 
ga er op uit
Door: Agna van Rees

De Meerkoet ontstaan. We koken de laatste 
donderdag van de maand in De Meerkoet. 
Iedereen kan komen eten.’ Herma zet zich 
op dit moment ook in voor een logistiek 
aantrekkelijkere keuken, om zo het samen 
koken en eten nog leuker te maken.
Elke maandag is Herma in De Meerkoet te 
vinden bij de Verteltas. Op deze plek kan 
zij uiting geven aan haar grote liefde voor 
handwerken. Ondertussen proberen vrouwen 
met diverse achtergronden met elkaar in 
gesprek te zijn.
Ook bij het maandelijkse Creacafé in Eetatelier 
Reinaerde schuift Herma altijd aan en in 

Dat is wat Herma Weersma (70) deed toen zij 6 jaar geleden alleen in Houten kwam wonen. 
Na een verdrietige periode van zorg voor haar zieke man en zijn overlijden, heeft zij haar 
huis in Odijk verkocht. Zij wilde in Houten opnieuw beginnen en haar leven inrichten zoals 
zij het leuk vindt. 

Hospice Kromme Rijnstreek is zij beschikbaar 
als vrijwillige kok. 

Herma houdt van tuinieren. Ooit begon een 
mevrouw uit de buurt, tijdens het uitlaten van 
haar hond een praatje met Herma, die in de tuin 
aan het werk was. Inmiddels zijn ze vriendinnen 
en hebben zij elkaars huissleutel. ‘Een stukje 
sociale controle geeft mij ook een veilig gevoel.’
Zo heeft Herma een mooie groep mensen om 
haar heen gecreëerd. ‘De contacten komen je 
niet aanwaaien, dus ga er vooral zelf op uit’, zegt 
Herma. ‘In Houten zijn mogelijkheden genoeg. 
Ik voel me hier echt geaccepteerd.’ 

Gymnastiek in De Meerkoet

Slim Thuis Woning geopend 
in Houten Centrum

Creatieve 
vrouwen gezocht
Ben je creatief en vind je het leuk om dit met 
andere vrouwen te delen? Dan is de Verteltas op 
zoek naar jou. De Verteltas is een intercultureel 
ontmoetingsproject voor en door vrouwen.

Iedere maandagochtend komen de vrouwen 
samen en werken zij aan een Verteltas rondom 
een gekozen kinderboek. Door het maken van 
spelmaterialen rondom het thema van het 
boek komt het verhaal nog meer tot leven. 
Het boek en de spelmaterialen worden 
gebundeld in een tas die wordt gebruikt 
door de voorlezers van de VoorleesExpress. 
Zo worden ouders en kinderen gestimuleerd 
om nog meer te lezen en met taal bezig te zijn. 

Heb je interesse? 
Voor meer informatie kun je terecht bij 
Annekee Bosveld e-mail: 
a.bosveldvanhoutenenco.nl of tel: 030-7001535.
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Sander van Scherpenzeel werkt bij de 
gemeente, woont op Het Rond en houdt 
zich bezig met hodonomie: de kunst van de 
straatnamen.  

Bekend
Wanneer Sander over Het Rond loopt komt 
hij allemaal bekenden tegen. Niet alleen 
woont hij er, maar hij is tevens een betrokken 
buurtbewoner. Wanneer in de buurt van zijn 
woning bijvoorbeeld de verlichting of het 
schilderwerk verbetering nodig heeft neemt 
Sander contact op met de betre� ende instantie. 
Tevens is hij bij diverse organisaties betrokken 
als vrijwilliger.  

Hobby
Sander houdt zich veel bezig met de kunst 
van de straatnamen: hodonomie. Zijn kast 
staat vol met mappen over allerlei straten in 
Houten. Maar ook over onroerend goed zoals 

boerderijen en landerijen en welke adellijke 
familie de eigenaar was.  

Ontstaan
Sander weet nog precies wanneer zijn hobby is 
ontstaan: dinsdag 9 augustus 2005. In die tijd 
had hij veel vrije tijd en op aanraden van zijn 
moeder is hij Houten gaan fotograferen. Een 
tijd lang heeft hij een site gehad met de naam 
Houten In Zicht, met allemaal leuke weetjes.

Levenswerk
Sander werkt in het archief van de gemeente 
aan het herinventariseren en opschonen. 
Op zijn vrije woensdag bezoekt hij andere 
archieven in de omgeving, bijvoorbeeld in 
Utrecht. Hierdoor kan hij zijn eigen archief 
uitbreiden of werken aan toevoegingen voor 
het archief in Wijk Bij Duurstede. Je kunt 
gerust zeggen dat hij van het archiveren zijn 
levenswerk gemaakt heeft. 

Straatnamen
Van de Kievitweide, waar ik zelf woon, weet 
hij onder andere te vertellen dat de naam 
o�  cieel vastgesteld is door de gemeenteraad 
op 28 mei 1980. 

Wilt u ook meer weten over uw eigen straat 
of over de geschiedenis van Houten? 
Kijkt u dan vooral op de site van Houtense 
Hodoniemen. www.Houtensehodoniemen.nl

Haag & Hof zo heet het bouwplan aan de 
Puttershaag op het terrein van de vroegere 
basisschool De Rank, later Mozaïek genoemd. 
De laatste drie jaar was er De Krachtfabriek 
gevestigd: een inspiratieplaats voor mensen 
die de handen uit de mouwen willen steken.

Je zou Haag & Hof ook een wijkje kunnen 
noemen van 8 rijtjeshuizen, in de folder 
‘parkwoningen’ genoemd, 3 gezinswoningen 
en 8 levensloopbestendige ‘hofwoningen’ 
van twee verdiepingen. 

De blokjes hofwoningen omvatten aan drie 
kanten een tuin waar fruitbomen geplaatst 
worden. Aan de vierde kant, langs de 
Puttershaag, ligt Het Lokaal. Het  idee is, dat 
Het Lokaal een buurtfunctie gaat vervullen. 
Zo wordt er onder andere ruimte gecreëerd 
voor ‘sociale opvang’. Denk aan tijdelijke, 
acute, opvang van iemand, die bijvoorbeeld 
in een scheiding verwikkeld is. 

Langs het voetbalveldje komen de park-
woningen te staan. Bij de inrichting van Haag & 
Hof zijn de omwonenden betrokken. 
Daaruit is een buurtcomité gevormd bestaande 
uit vijf personen die een stuk of zeven keer 

bijeen geweest zijn. Zij hebben zich onder 
andere geroerd bij de planning van de 
parkeerplaatsen en het rooien van bomen. 
Het idee achter het wijkje is dat buurtbewoners, 
ook van buiten dit nieuwbouwplan, makkelijk 
het pleintje oplopen en Het Lokaal bezoeken 
zodat het contact in de buurt bevorderd wordt. 
Eigenlijk wel erg belangrijk, nu de overheid 

zich wat terugtrekt uit de zorgverlening. 
Het adres wordt Roodborsthaag. De bouw 
begint het eerste kwartaal van 2018 en duurt 
een jaar.

O ja... die folder is te vinden op de website 
www.haagenhof.nl. Daar lees je dat de 
hofwoningen allemaal verkocht zijn.

Betrokken wijkbewoner met 
een bijzondere hobby
Door: Ditje Schipper

Haag & Hof
Door: Roel Melchers

Burendag Houten en Fiësta Parasol
Dit jaar was Burendag op zaterdag 23 september. Een dag waarop je gezellig samen 
komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Houten kent een 
eigen website voor Burendag: www.burendaghouten.nl.

Burendag Houten en Fiësta Parasol
Een inwoner van Houten heeft dit jaar een 
creatieve manier gevonden om alle Burendag-
activiteiten in Houten zichtbaar te maken. 
Bewoners met een burendaginitiatief kregen 
allemaal een parasol. In Houten Noordoost 
waren deze parasols op verschillende plekken 
te vinden. Een aantal initiatiefnemers vertelt 
over hun Burendag.

De Buurtklaver bestond dit jaar 5 jaar. Een reden 
voor een feestje tijdens Burendag. Er werd 
volop gekletst met elkaar. Er was heerlijke ko�  e 
en thee en lekkere taarten. In de moestuin werd 
nog gewerkt en mensen werden rondgeleid.

Een genoeglijke ontmoeting aan het 
Schrijnwerkersgilde op Burendag 2017 vormde 
tevens het begin van de WhatsApp-groep Buurt 
Preventie in onze wijk. Dit in het kader van 
Veilig Houten. (www.veilighouten.nl)

Peter en Ton staken de koppen bij elkaar 
en organiseerden voor het Kooikerseind de 
Fiësta Parasol op Burendag. Prima opkomst, 
gemêleerd gezelschap, gezellig, lekkere ko�  e, 
thee, limonade, meegebracht lekkers. Iedereen 
leerde nieuwe gezichten en bijbehorende 
namen kennen. Voor herhaling vatbaar.

Een zeer geslaagde bijeenkomst van de Ferme 
Berm met als sprekers de wijkagent, over de 
veiligheid in de wijk, en de wethouder die wat 
uitleg gaf over de geldstromen en de kosten 
van de zorg voor jong en oud.

Het Kluut- en Reigerweidepleintje vierde 
Burendag om de afronding van de herinrichting 
van het pleintje te vieren. De omwonenden 
hebben het pleintje voorzien van een 
wielerbaantje.

Op Het Rond startten de buren met het 
opschonen van pleinen, parkeerplaatsen en 
brandgangen. Het materiaal was beschikbaar 
gesteld door de gemeente. Bij de verkiezing 
van het schoonste winkelgebied is Het Rond dit 
jaar gestegen van 6,75 punten in 2016 naar 7,18 
punten in 2017.

Op Het Rond werd met een grotere groep 
binnen en buiten ko�  e gedronken met 
wat lekkers erbij,  meegenomen door 
buurtbewoners en aangeboden door Het 
Eetatelier. Met de enthousiaste bediening, 
nieuwe contacten en onderlinge gezelligheid 
was het een geslaagde dag.

Lisette, Dieneke, Abdul Karim, Najib, Herma en 
Johan gaven tijdens Burendag het interieur van 
De Meerkoet een schilderbeurt. Ze zijn hier de 
gehele dag mee bezig geweest en hebben ook 
samen geluncht.  
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