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Stichting Buurtvereniging Vis-a-Vis is de bewonersvereniging voor Akkerwinde, FluitenkÍuid, Wikke en Turennesingel

Eerste nieuwsbrief

Dit is de eerste nieuwsbrief van Vis-a-Vis nieuwe stijl. Een volgende is nog niet gepland maar verschijnt als er

genoeg inhoud is. Als u zelf dingen heeft die interessant zijn voor andere wijkbewoners, lever ze dan aan.

Groeten. Alfred. André. Hans en Nico

Nieuw kabinet, nieuwe voorzitter

Dat hij zo snel het perfecte huis zou vinden, had hij niet gedacht. Gerrit gaat verhuizen naar de Lentse

Tuinstraat en stopt daardoor als voorzitter. Alfred is de nieuwe voorzitter. We zoeken nog mensen die het

bestuur willen versterken.

Halloween op 31 oktober, Nieuwjaarsborrel op 9 januari

Op 9 januari is onze Nieuwjaarborrel terug van weg geweest. Uiteraard hopen we op veel mensen, dus

noteer deze datum vast. Maar eerst kunnen de kinderen zich uitleven op de Halloween-avond. Op 3l oktober

is het zover. Hou de website !Vu!11=V!S€:yjslen!.nl of je brie.renbus in de gaten voor meeÍ infoírnetie.

de Doornikshof: verscholen pareltje

Afgelopen winter zocht ik naar overnachtingsmogelijkheden in Lent voor mijn vader uit het buitenland. lk

kwam een prachtige Bed&Breakfast op het spoor aan de Waaldijk. lk ben er een kijkje gaan nemen.

Degenen die restaurant Sprok kennen, hebben vast ook wel het bordje "honing te koop" gezien aan de

overkant van de weg. In die oksel van de dijk staat een verscholen huis. Daarachter, in een bijzondere tuin,
staat een nieuw vakantiehuisje. Het lijkt klein,

maar het is binnen groot en het ademt kwaliteit.
Maar mooier nog is de tuin waarin het is gebouwd.

Vanuit de huiskamer zie je een bostuin,

notenbomen en houtstapels. Naast het huis vliegt

een van de steenuiltjes naar zijn kast. Bijzonder zijn

ook de bijenvolken en de groentetuin. Het huis

staat er niet onlogisch: het is opgericht op de

fundamenten van een oude schuur. In de muur

zitten raampjes die zijn geïnspireerd op de

boerderijramen van vroeger. De bouw werd

helemaal door één vakman voor zijn rekening
genomen. Hij voerde alles uit zoals het bedoeld

was: met zo'n kwaliteit dat Joop en zijn vrouw er

zelf ook zouden willen wonen.

Een interview over het huisje gaat vooral over de eigenaar. "lk wilde na de VUT nog mensen om me heen

hebben en ik dacht, nu komen ze maar naar mij toe". Joop Koopman en zijn vrouw Ineke Zaalmink hebben

goed over het plan voor een vakantiehuisje nagedacht, maar dat kwam ook omdat ze lang geduld moesten

hebben. Gemeenteambtenaren wisten niet goed wat ze moesten vinden van hun plan.



Uiteindelijk mocht het huis er komen na zeven jaar onderhandelen, de afmetingen werden direct de
gemeentelijke standaard voor andere initiatieven.

Het is nu een jaar open en de eerste gasten kwamen snel. Dit seizoen was het volgeboekt, niet alleen door
weekendgangers maar ook door mensen die langer willen blijven om de omgeving te verkennen.

Als ze thuiskomen in het huisje kunnen ze genieten van de tuin, waar Joop zijn passie in legt. Hij leidt me
rond en laat veel details zien. Zoals de wormen in de composthoop, waaraan je kunt zien of de compost
klaar is voor gebruik en de bijzondere Íruitrassen die hij heeft verzameld. Joop had zijn werk in het medisch-
biologisch onderzoek en heeft nu de tijd om van zijn werk zijn hobby te maken. Hele werkweken brengt hij
door rond zijn huis.

Het leuke aan Joop is dat hij buiten zijn ert net zo actief is. Hij doet veel aan landschap en geschiedenis in de
buurt (was ook gastheer van de wandeling op 29 augustus), treedt op als muzikant en zat in de
Medezeggenschapsraad van basisschool Het Talent. Je zag hem ook als gastheer van festival De Oversteek
in september. Een man die energie overbrengt op zijn omgeving.

Bomen aan de Akkerwinde opgeknapt

Veel van de nieuwe bomen in de Akkerwinde leken op sterven na dood na weken met zomerse
temperaturen. Het zou jammer zijn als we wéér met een nieuwe generatie bomen moeten beginnen.
Gelukkig kwam de gemeente na onze melding snel langs. De bomen zitten na flinke gietbeurten weer goed

in het blad. De dode bomen worden in de winter vervangen. Verder houden we de waterafvoer in de gaten.

Vaak blijven er lang plassen staan. Tot slot hebben we verzocht om onderhoud te doen aan de struiken aan
de Akkerwinde, die uitlopers van drie meter hoog hadden. Ook dit is snel door de gemeente aangepakt.

Ommetje Doornik - De Pas

Op zondagochiend 29 augustus iiepen we met negen wijkbeworiers het
ommetje Doornik-De Pas. Deze route loopt over het strand, de dijk en

tussen Bemmelse weilandèn door en is heel afwisselend. Joop Koopman
is één van de bedenkers van de route en leidde ons rond. Daarmee waren
we verzekerd van veel informatie over de geschiedenis, de flora en fauna
en ook de toekomstplannen. Stichting Lingewaard Natuurlijk krijgit in het
gebied van de wandeling een oppervlak van 15 voetbalvelden in gebruik

van de gemeente. Daar worden de akkers weer teruggebracht zoals die

er in de 19e eeuw uitzagen. Veel uit dat verleden is nog steeds zichtbaar,
maar je moet het wel van iemand horen. Zo is een zijdewinde een

dwarsdijkje dat in de omgeving veel werd aangelegd, en verwijzen

Zandsepad en Zandsestraat naar de hogere zandgronden waar de eerste
bewoners hun plek vonden.

Hoewel we veel regen voor de kiezen kregen, was het een leuke
wandeling. Verschillende mensen die elkaar anders nooit zouden

spreken, hebben elkaar en hun omgeving leren kennen.

Voor iedereen die zell eens wil lopen, " de wandeling is te vinden

http:,7www.linÊewaardnatuurlijk.nlldigitaalommetie/ommetjefolder.pdf en duurt in totaal anderhalf

Begin je aan de Doornik, dan ben je met een uur weer terug.

Contact met Vis-a-Vis: mail met jOfrceloroz@gmalLeon0 of kom langs bij:

Nico Nijenhuis, Turennesingel 22

Alfred van Mameren, Akkerwinde 45

André van Schaijk, Akkerwinde 25

Hans van Meteren, Wikke 12

op
uur.


