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ALGEM ENE INFORMATIE OP INT ERNET  

INHO UDSOPGAVE  

W IJK VER ENIGING KROMM E RIJN  B UNNIK 

De wijkvereniging Kromme Rijn is opgericht in 1973. De 
vereniging heeft ten doel de gezamenlijke belangen te 
behartigen van de bewoners van de wijk Kromme Rijn 
in Bunnik. Deze wijk omvat het deel van Bunnik gele-
gen ten noorden van de Provincialeweg en ten westen 
van de Camminghalaan. 
Het lidmaatschap staat open voor alle bewoners van 
dit gebied. De contributie bedraagt € 7,50 per jaar. 
Rekeningnummer/IBAN: NL38 INGB 0003260282 o.v.v. 
straat en huisnummer. 
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De Bezem is het informatiebulletin van de wijk-
vereniging Kromme Rijn.  De verantwoordelijkheid voor 
de inhoud berust bij het bestuur van de vereniging. 
  

COLOFON  

Website: www.krommerijnwijk.nl 

e-mail: secretariskrommerijn@hotmail.com 
Facebook: facebook.com/WijkverenigingKrommeRijn 
Twitter: twitter.com/wijkkrommerijn 

 

 

 

ABONNEM ENTEN  

De Bezem wordt gratis toegezonden aan de leden van 
de wijkvereniging Kromme Rijn en aan personen en 
instellingen  die daarvoor, naar de mening van het 
bestuur, in aanmerking komen in verband met het doel 
en de activiteiten van de vereniging. 
De Bezem verschijnt ongeveer driemaal per jaar in een 
oplage van 650 exemplaren. 
 
 

Kopij en bijdragen voor De Bezem worden graag in 
ontvangst genomen door de redacteur wvdt@ziggo.nl  
 

KOPI J  

mailto:p.ckoning@freeler.nl
mailto:dekkertomc@me.com
mailto:bob.jansen01@kpnplanet.nl
mailto:wvdt@ziggo.nl
http://www.krommerijnwijk.nl/
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VAN DE VOORZITTER 

Voor uw ligt weer een informatieve en interessante Bezem. 

Na een lange warme zomer hebben we de draad weer opgepakt met  
verschillende activiteiten.  

En het beloofd een bijzonder verenigingsjaar te worden. 

NIEUWSBRIEF 12 

coöperatie  Bunnik  hebben  we  een actie 
georganiseerd om na te gaan of woning-
eigenaren daarbij ondersteuning nodig heb-
ben en zo ja welke. 

Ook hebben we goed nieuws over de beelden 
die bij het oude gebouw Rhijnhaeghe hebben 
gestaan. De eigenaresse heeft besloten om 
deze aan de gemeente te schenken. We zullen 
samen  met de gemeente kijken op welke 
locatie de beelden kunnen worden geplaatst 
in onze wijk. 

In een vorige Bezem is gemeld dat het project 
doorfietsroute langs de Traverse, tijdelijk is 
gestopt omdat de gemeenteraad vindt dat er 
eerst een goed plan moet komen voor de her-
inrichting van de hele Traverse. Daarvoor is 
ook budget vrijgemaakt dat al dit jaar kan 
worden besteed. 
Op dit moment wordt een bureau geselec-
teerd die een mobiliteitsvisie voor de Traverse 
gaat opstellen. In de volgende Bezem zal ik de 
voortgang daarvan bespreken. 

Ik wens u weer veel leesplezier  
met deze Bezem. 

Piet Koning, 

 

 Zaterdag 27 augustus jl hebben wij  
de 12e nieuwsbrief verzonden. 

Heeft u deze niet ontvangen of wilt u op  
onze mailinglist komen, laat het ons weten. 

Mail naar Wim van der Tol, wvdt@ziggo.nl 

Volgend jaar bestaan wij namelijk 50 jaar. Wij 
willen dit uiteraard vieren met al onze leden. 
Om jullie daarbij ook zoveel mogelijk te be-
trekken, staat er in deze bezem een oproep 
om daarover met ons mee te denken in de 
jubileumcommissie. 

Dan  moeten we u melden dat Bob Jansen 
besloten heeft om na 22 jaar ons bestuur te 
gaan verlaten. Uiteraard betreuren wij dat 
zeer,  maar in 22 jaar heeft hij zoveel voor 
onze vereniging betekent, dat we daarvoor 
alle begrip hebben. 
We zullen tijdens de Algemene Ledenverga-
dering van volgend jaar gepast afscheid van 
hem nemen. 
In deze Bezem doen wij een oproep aan onze 
leden zich te melden als opvolger van Bob. 
Omdat het een belangrijke rol is binnen ons 
bestuur, hopen wij dat hij een goede vervan-
ger krijgt. 

Veder treft u in deze Bezem het verslag aan 
van  onze,  weer drukbezochte, ALV, die is 
gehouden op 9 mei dit jaar in Hotel Postillion. 
Ook kunt u lezen wat de wijkvereniging doet 
aan het verduurzamen van onze woningen. 
Samen met de gemeente en de energie-
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komen uit op een beperkt verlies. Het bestuur 
stelt voor de contributie toch op hetzelfde 
niveau te houden. Het verlies kan worden op-
gevangen uit de reserve. 
Er wordt opgemerkt dat het mooi is dat de 
contributie op hetzelfde niveau kan worden 
gehouden, maar de vraag doet zich wel voor 
hoe lang we dit als vereniging kunnen vol-
houden. De voorzitter zegt dat het inderdaad 
niet gezond is om jaar in jaar uit verlies te 
draaien. Maar de reserve is wel zodanig dat 
we dit nog aankunnen. 
Aan het bestuur wordt gevraagd om te 
onderzoeken wat, gegeven de begroting, een 
minimale reserve zou moeten zijn voor onze 
vereniging en daar volgend jaar over te 
rapporteren. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat de bena-
dering van de reserve, zoals geschetst goed is, 
maar we hebben ook rekening te houden met 
de inflatie. Een goede reserve helpt ons ook 
om een stijgende inflatie op te vangen.  

6. Bestuursverkiezing 
Tom Dekker en Bob Jansen worden herkozen. 
Bob Jansen merkt op hij volgend jaar aftreedt 
en dat het bestuur en de leden op zoek 
moeten naar een opvolger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter staat stil bij het feit  dat Bob dit 
jaar 20 jaar bestuurslid is van onze vereniging. 
In de afgelopen jaren heeft Bob zich ingezet 

 
  

 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Kromme Rijn  
d.d. 9 mei 2022 in het Postillion hotel van Bunnik. 
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1.  Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet de 
aanwezigen welkom bij de 48e algemene 
ledenvergadering van de wijkvereniging. 
Volgend jaar viert onze vereniging het 50-jarig 
bestaan. Door de Corona-pandemie hebben 
we 1 algemene ledenvergadering gemist. 

2. Mededelingen 
De voorzitter wijst er op dat we wederom  bij 
het Postillion hotel de algemene leden-
vergadering houden.  Werd de vergaderzaal in 
het verleden kosteloos ter beschikking 
gesteld, na de Corona pandemie moeten we 
hier voor betalen. 

3. Verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van 11 oktober 2021. 
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van 
het verslag waardoor het wordt vastgesteld. 

4. Jaarverslag mei 2021 tot april 2022 
Het jaarverslag geeft onze activiteiten weer 
over het afgelopen jaar. Er zijn geen op-
merkingen naar aanleiding van het verslag. 

5. Financiën  
- financieel verslag 2021 
De penningmeester licht het verslag toe en 
wijst op het tekort. Dat is o.a. veroorzaakt 
door de kosten van de zaalhuur voor het 
Postilion en de upgrade van de website. Het 
tekort zie je ook terug op de balans.  De 
vereniging heeft in het verslagjaar EUR 1400,--  
verlies geleden. Het betreft hier geen 
structureel bedrag. 

- verslag kascommissie en décharge bestuur 
Door de kascommissie wordt toegelicht dat er 
geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. 
Door de leden wordt onder applaus décharge 
verleend aan het bestuur. 

- benoeming leden kascommissie 2022 
Hans Nap en Marijke Otten vormen voor het 
nieuwe jaar de kascommissie. 

- vaststellen begroting 2022 
De penningmeester licht toe dat de begroting 
voor het komend jaar niet sluitend is. We 



DE BEZEM – SEPTEMBER 2022 

 
  

 

voor de vereniging en de leden met betrek-
king tot vragen over hun woningen, isolatie 
van de woningen , kabels/leidingen etc.  
Bob houdt contact met diverse bedrijven die 
werkzaam zijn op dit gebied. Hij heeft zich 
ingezet voor de warmtescans, de isolatie-
maatregelen en neemt namens de vereniging 
deel in werkgroepen van de gemeente op het 
gebied van de energie-transitie.  
Namens de vereniging biedt hij als dank Bob 
een fles wijn aan. 

7. Rondvraag 
Geluidsoverlast  
Ten aanzien van de geluidsoverlast van de 
A12 in onze wijk meldt de voorzitter dat hij 
gesprekken hier over heeft gevoerd.  Er zijn 
ook artikelen over geschreven in de Bezem. 
Rijkswaterstaat zegt dat er niets aan de hand 
is. De ervaring en gevoelens van inwoners van 
onze wijk zijn echter anders. Volgens 
Rijkswaterstaat worden de geluidsnormen  
niet overschreden en daarom onderneemt 
Rijkswaterstaat geen actie. De gemeente doet 
ook niets ondanks dat er vragen gesteld zijn 
door de gemeenteraad. 
Vanuit de leden wordt opgemerkt dat er een 
handtekeningenactie is gestart door bewo-
ners van de Ambachtsring en Rietdekkers-
hoek. Bewoners hebben ook een brief naar de 
gemeenteraad gestuurd en zijn in gesprek 
met de wethouder. Ook het bestuur heeft 
contact met de gemeente om in actie te 
komen. De gemeente heeft de klachten van 
haar inwoners serieus te nemen en daar lijkt 
het niet op.  
Een rapport van het RIVM over de 
meetwaarden geeft aan dat de berekeningen 
niet op orde zijn. De minister heeft echter een 
besluit te nemen over het berekeningsmodel 
van het RIVM voor geluidsmetingen. De 
voorzitter merkt op dat Rijkswaterstaat en de 
gemeente deze problematiek steeds maar 
vooruitschuiven en nu verwijzen naar de 
nieuwe omgevingswet. Daarbij geldt ook dat 
er geen financiële middelen voor handen zijn 
bij Rijk en gemeente.  

Fietsstraat en herinrichting Travers. 
De voorzitter merkt op dat de 
wijkverenigingen van het dorp Bunnik hier 
gezamenlijk optrekken in gesprek met de 
gemeente. De wijkverenigingen dringen aan 
op een brede visie op de Traverse waarin ook 

een fietsroute past. Dat moet leiden tot een 
ombouw van de Provinciale weg in Bunnik 
met een nieuw inrichting van de Traverse, een 
30km zone, ruime voet- en fietspaden en een 
goede ontsluiting van de Oranjebuurt en de 
wijk Engboogerd. De gemeenteraad heeft het 
college van burgemeester en wethouders 
opdracht gegeven om in samenwerking met 
de wijkverenigingen een visie te ontwerpen.  

De energietransitie  
Jaklien Vlasblom van de gemeente houdt na 
de pauze een presentatie over de energie-
transitie. 
Zij meldt o.a het volgende. Er is in september 
2021 door de gemeenteraad een warmtevisie 
vastgesteld. In die visie wordt gemeld dat er 
niet één specifieke wijk wordt aangewezen 
die van het gas af gaat. Het doel van de visie is 
dat er 30% gas bespaard wordt in 2030. Dat 
moet gebeuren door 50% van de huis-
eigenaren een volgende stap te laten zetten.  
Dat kan bijvoorbeeld door isolatie. Veel 
woningen  hebben  een energielabel C of D. 
De rol van de gemeente is vooral een 
voorlichtende rol.  
Via www.bunnik.nl/duurzaam is informatie 
beschikbaar. Er zijn allerlei instantie die advies 
geven op het gebied van isolatie en 
besparingsmogelijkheden.  
Eigenaren moeten zelf aan de slag. De 
gemeente heeft slechts beperkte mogelijk-
heden om hierin te faciliteren.  
Vanuit de gemeente wordt ook gekeken naar 
een zogenaamde ESCO, een energy service 
company om te bezien welke maatregelen in 
verschillende huizen mogelijk zijn.  Er wordt 
onderzocht op welke manieren het mogelijk is 
om eigenaren te ontzorgen om ze te 
stimuleren hun huizen te verduurzamen.  
Gevraagd wordt naar hoe het zit met een 
warmtepomp in het deel van onze wijk dat 
tevens een waterwingebied is. Er zijn verschil-
lende warmtepompen in allerlei soorten en 
maten. Een zogenaamde bodemwisselaar is 
niet mogelijk in waterwingebieden. Lucht-
warmtepompen daarentegen weer wel. Die 
laatste soort moeten echter stiller worden.  

De voorzitter dankt Jaklien Vlasblom voor 
haar presentatie. Hij sluit de vergadering en 
nodigt de aanwezigen uit voor de aan-
sluitende borrel. 
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 

mogelijk om de 12 maanden.Verder omvat 
het contract het opheffen van storingen; belt 
u voor 10.00 uur, dan wordt u dezelfde dag 
geholpen.  De  bij  onderhoudsbeurten en 
storingen gebruikte materialen worden  in  
rekening gebracht  Indien   de storing binnen 
het abonnement valt, dan wordt er geen 
starttarief en arbeidsloon gerekend.  
Het  starttarief  is € 70,00 en is incl. het eerste 
half uur werk.  
Het wordt dus ook berekend als de monteur 
minder dan een half uur bezig is. Na dit half 
uur gaat het gewone uurtarief van € 75,00 
lopen; dit wordt berekend in kwartieren. 

Bij aanvraag van nieuwe abonnementen 
wordt altijd eerst een “nulmeting” gedaan. Bij 
deze toestelinspectie wordt de staat van de 
CV-ketel vastgesteld en indien nodig repara-
ties verricht. De kosten hiervan zijn het start-
tarief incl. het eerste half uur arbeid, de even-
tueel verdere arbeidstijd tegen geldend uur-
tarief en de gebruikte materialen.Het abon-
nement geldt uitsluitend voor de CV-ketel, 
niet voor de verdere verwarmingsinstallatie. 

Voor meer informatie en de Algemene Voor-
waarden verwijzen wij naar de website van 
Heuvelland: www.cv-ketel.info.  
 
 

 

Van de firma Heuvelland ontvingen wij een 
nieuwe omschrijving van hun aanbieding voor 
service  en onderhoud van CV-ketels zoals 
deze eerder stond in De Bezem van januari 
2022. Vanaf heden is deze geldig. 

SERVICE EN ONDERHOUD  
VAN ALLE TYPEN CV–KETELS 
De firma Installatiebedrijf Heuvelland, 
Steenoven 5A, 3911 TX Rhenen,  
tel 0343-421066. 
Website: www.installatiebedrijfheuvelland.nl. 
Email: heuvelland@cv-ketel.info.  

Voor lopende contracten welke automatisch 
verlengd worden of voor nieuwe contracten 
welke in 2022 ingaan: € 114,00 incl. BTW per 
jaar  (12 maanden).  Dit  is  het service- en 
onderhoudsabonnement inclusief de verplich-
te rookgasmeting ad. € 16,50, het starttarief 
(incl. eerste half uur werk) en het uurloon van 
de monteur. 

U ontvangt de rekening per email. Geef dus 
aan Heuvelland uw email adres door.  
Voor het versturen van de factuur per post 
zijn de extra kosten € 2,75. 

De jaarlijkse onderhoudsbeurt geschiedt 
steeds binnen de contractperiode en zoveel 

In de Bezem van januari dit jaar hebben we melding gemaakt van een onderzoek dat de gemeente 
uitvoert naar de hulp die woningeigenaren nodig hebben bij het verduurzamen van hun woning.  
De  gemeente  Bunnik  en 5  andere  gemeenten  in  onze regio, krijgen hiervoor een Europese 
subsidie. Binnen de gemeente Bunnik is onze wijk geselecteerd als proefwijk voor dit onderzoek. 

Daarvoor is, in samenwerking tussen de gemeente, de energiecoöperatie Bunnik en de wijk-
vereniging  Kromme Rijn, een enquête opgesteld. Op de site www.bunnik.nl/onderzoek treft u 
deze enquête aan. Wij bevelen het invullen daarvan bij u van harte aan. Via een Nieuwsbrief aan 
onze leden waarvan wij over een mailadres beschikken, hebben wij hen ook al daarop geatten-
deerd. De enquête kan tot eind september worden ingevuld. 

Ook zijn bij een 10-tal inwoners van onze wijk diepte -interviews gehouden. Deze inwoners zijn 
geselecteerd op basis van hun woningtype. Op 2 september jl. zijn op de markt en in het winkel-
centrum, straatgesprekken gevoerd met inwoners van Bunnik. Ook de wijkvereniging was daarbij 
aanwezig. De resultaten van dit onderzoek worden door de gemeente gebruikt om na te gaan 
welke  ondersteuning men nodig heeft bij het verduurzamen van woningen en of er eventueel 
behoefte  is aan een “ontzorgingsconcept”. In zo’n concept zou een bewoner op alle vlakken, 
technisch, financieel, uitvoering ondersteunt kunnen worden. 

TRANSITIEVISIE WARMTE (TVW) GEMEENTE BUNNIK (5)  

http://www.cv-ketel.info/
http://www.installatiebedrijfheuvelland.nl/
mailto:heuvelland@cv-ketel.info
http://www.bunnik.nl/onderzoek
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 Figuur 1: Organisaties waar informatie kan worden ingewonnen 

 

Diverse systemen bestaan al in NL

ieder met eigen voor-/nadelen: 

Tijdens onze ALV van dit jaar heeft Jaklien Vlasblom, projectleider Warmtetransitie Gemeente 
Bunnik, van de gemeente een presentatie gehouden over de mogelijke  isolatiemaatregelen en 
informatiebronnen.  

In figuur 1 staan bedrijven en organisaties waarop daarover veel informatie is te vinden. 

In figuur 2 treft u bedrijven en organisatie waar informatie kan worden ingewonnen of die ver-
schillende verwarmings- en isolatiesystemen toepassen. 
 
 

Tips
subsidiewijzer
marktpartijen

Waar kunnen gebouweigenaren info halen

Isolatie zien
Warmtepompen zien en horen
Informele uitleg

Infocentrum in Houten
Open inloop voor inwoners
op donderdag- en vrijdagmiddag

Gesprek, advies, scan, inkoopacties

Ook info te halen bij: 
Energie adviseurs
Leveranciers

bunnik.nl/duurzaam

  Figuur 2: Diverse organisaties voor advies en uitvoering van isolatiemaatregelen 
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HET BEELD SPELENDE KINDEREN  

WORDT GESCHONKEN AAN DE GEMEENTE BUNNIK  

 
Ter gelegenheid van de start van de Vuelta is 
onlangs het beeld de Tourrenners geplaatst 
op het Ledig Erf in Utrecht. Het was een van 
de laatste wensen van de overleden kunste-
naar Jits Bakker, dat dit beeld op een mooie 
plek in Utrecht zou komen te staan. Tot nu 
toe was het in het bezit van de stichting Jits 
Bakker Collectie. Zij hebben gemeend om ter 
gelegenheid van de start van de Vuelta het 
beeld aan Utrecht te schenken. 

Op bijgaande foto is het beeld te zien en de 
kenners zullen direct de stijl van de kunste-
naar herkennen en de gelijkenis met het 
beeld van de Spelende Kinderen dat vroeger 
voor het gebouw Rhijnhaeghe stond. 

In een vorig artikel in de Bezem kon u lezen 
dat er een discussie gaande was tussen de 
eigenaresse van het beeld en de gemeente 
Bunnik over de voorwaarden waaronder het 
beeld ergens in de gemeente kan worden 
herplaatst. Over de voorwaarden kon men 
lange tijd geen overeenstemming bereiken. 
De enige voorwaarde die acceptabel was voor 
de gemeente en de wijkvereniging was dat de 
eigenaresse het beeld zou schenken aan de 
gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recent heeft zij daarin toegestemd. Uiteraard 
zijn wij daar zeer erkentelijk voor, want dit 
betekent dat het beeld ergens in onze wijk 
kan worden herplaatst. De kosten voor die 
herplaatsing zal mede door een bijdrage van 
de wijkvereniging worden opgebracht. De 
gemeente is bereid om het onderhoud voor 
haar rekening te nemen. 

De beelden, het gaat ook om het Ei van de 
heer van Berkel, zijn nu nog opgeslagen op de 
gemeentewerf. 

 

Met toestemming van DUIC  

(De Utrechtse Internet Courant)  

mochten wij  

onderstaand artikel overnemen.. 
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De bibliotheek van Bunnik zoekt een vrijwillige medewerker voor de vrijdagmiddag 
Voor het opruimen van materialen en allerlei andere kleine klussen tijdens de openingsuren  
tussen 13:30 tot 17:30 uur, zoekt de bibliotheek iemand om ons team te versterken. Lijkt u het 
leuk een middagje lekker aan te pakken, en vindt u het ook leuk met mensen om te gaan?  
Kom dan even langs op vrijdagmiddag in de bibliotheek van Bunnik voor informatie. 

Gast aan Tafel, ook online! 
Steeds meer bezoekers kennen de wekelijkse bijeenkomst "Gast aan Tafel", iedere woensdag van 
12:00 - 13:00 uur in de Bibliotheek. 

In juli kwam de wethouder op bezoek om te vertellen over haar dagelijkse taken en konden we 
onze wensen (en ergernissen) uiten. Een andere keer bespraken we de actualiteit zoals podcast of 
duurzaamheid. Of we stellen een bekende schrijver centraal en praten over diens boeken. Soms 
vertelt een bezoeker over zijn/haar eigen hobby en interesse.  
Uiteraard is er ruimte voor koffie/thee en een gezellig praatje.  

Woensdag 5 oktober besteden we aandacht aan Week tegen eenzaamheid.  

Woensdag 12 oktober bekijken we het nieuws rondom de Nationale voorleeslunch. 

Wilt u op de hoogte zijn van het programma, geef dan uw emailadres door aan de balie van de 
Bibliotheek of via bunnik@kunstenhuisidea.nl. Is het moeilijk om naar de bibliotheek te komen, 
bel dan naar 085-8222 777 en vraag naar Rosan om de mogelijkheden te bespreken. 
U kunt ook online via Teams meedoen met Gast aan Tafel. Daarvoor ontvangt u een uitnodiging 
via email. 
 
Met vriendelijke groet, Rosan Vernooij netwerkmedewerker publieksservice 085-8 222 777 
Werkdagen: di, woe, vr of zat om de week www.kunstenhuisidea.nl 
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Onze wijkvereniging  

is opgericht in 1973, en  bestaat  

dus volgend jaar 50 jaar. 
 

Dat is een heugelijk feit, dat wij als bestuur niet  
zomaar voorbij willen laten gaan.  

Het moet een feest worden van en door onze leden.  
Daarom willen we jullie daarbij inschakelen. 

Voor de planning en organisatie van de activiteiten willen we  een 
jubileumcommissie oprichten.  

Die gaat een voorstel maken voor het bestuur  
en dat na goedkeuring ook uitvoeren. 

We denken dat ongeveer 4 leden daarvoor voldoende zijn. 

 
Heb je daar belangstelling voor, of vindt je dit leuk,  

meld je dan aan door je gegevens te mailen 
naar secretariskrommerijn@hotmail.com. 

Voor vragen kan je ook een mail sturen 
naar secretariskrommerijn@hotmail.com 

 

Wie helpt ons 
een feest te organiseren? 

mailto:secretariskrommerijn@hotmail.com
mailto:secretariskrommerijn@hotmail.com
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Vanwege het aankomende vertrek van ons bestuurslid Bob Jansen,  

zoeken wij een 

Bestuurslid Technische Zaken (m/v) 
 
Vanaf het ontstaan van onze vereniging vormt onze advisering en dienst-

verlening op het gebied van woningonderhoud een belangrijke activiteit 

van onze vereniging.  

De laatste jaren zijn wij ook actief geworden op het gebied van milieu 

(lucht en geluid) en energietransitie (isolatiemaatregelen, zonnepanelen, 

warmtescans) 

 
De taken van dit bestuurslid bestaan uit: 

- Het reageren op vragen van leden op het gebied van woning 

onderhoud en energietransitie. 

- Het geven van advies over te nemen maatregelen  

- Contacten onderhouden met onze leveranciers 

- Coördinatie van de werkgroepen luchtkwaliteit,  geluidhinder en 

warmtescans. 

- Contact onderhouden met de gemeente over technische zaken 

 
Vanwege het grote belang van deze functie voor onze vereniging,  

vragen we onze leden ons te helpen om deze functie op een goede manier 

weer in te vullen. 

 

Mail of bel dan naar: bobjansen01@kpnplanet.nl, telefoon 030-6564051 

of naar p.ckoning@freeler.nl, telefoon 030-6563292 

 

HET BESTUUR ZOEKT EEN 

BESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN 

mailto:bobjansen01@kpnplanet.nl
mailto:p.ckoning@freeler.nl
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Wie heeft er hart voor vluchtelingen  
én tijd om ons team te versterken? 
Vluchtelingenwerk – Samenspraak Bunnik (VWSB) begeleidt vluchtelingen die na het verkrijgen van een 

verblijfsvergunning in de gemeente komen wonen. VWSB is een vrijwilligersorganisatie onder leiding van 

een betaalde coördinator. 

Wij zijn in Bunnik en Odijk op zoek naar  
maatschappelijk begeleiders en taalcoaches.  

Maatschappelijk begeleider 

Als maatschappelijk begeleider begeleid je vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in 

onze gemeente. Het doel van de maatschappelijke begeleiding is vluchtelingen te begeleiden naar 

zelfredzaamheid en dat zij zich thuis gaan voelen in onze gemeente.  

Vluchtelingenwerk – Samenspraak Bunnik (VWSB) biedt hulp en ondersteunt de vluchteling bij contacten 

met de sociale dienst en zaken rond financiën, inburgering, gezondheidszorg, opleiding en werk. De 

tijdsinvestering is wisselend. Bij aankomst van een nieuwe vluchteling kan het in de eerste twee weken 

ongeveer 15 uur per week vragen, daarna 0 – 6 uur per week.   

Je doet dit werk als lid van het team van vrijwilligers onder leiding van de (betaalde) coördinator.  

Je werkt met een digitaal cliëntsysteem en aan de hand van een uitgebreide takenlijst. Je wordt 

ingewerkt en krijgt ondersteuning van ervaren collega’s. Het betreft een veelzijdige vrijwilligersfunctie 

die je in contact brengt met mensen uit allerlei delen van de wereld.  

Taalcoaches 

VWSB is altijd op zoek naar nieuwe taalcoaches. Als taalcoach oefen je ongeveer 1x per week het spreken 

in het Nederlands met de ‘anderstalige’. Er is materiaal beschikbaar en je ontvangt ondersteuning van 

een taalcoachcoördinator in Bunnik of Odijk. 

Meer informatie over onze aandachtsgebieden vind je op onze site: https://vwsbunnik.nl/ 

Spreekt een van de functies je aan of ken je iemand die misschien interesse heeft, laat het ons weten.  

Contactgegevens:  

Anneke Doeven, coördinator, tel. 030 6570700 op maandag, dinsdag, woensdag tussen 9.00 en 15.00 uur of 

per e-mail, info@vwsbunnik.nl 
 

Jenny van Denzel 
Stuurde ons  

bijgaande foto’s en 
bijschriften 

Een bijna kale boom tussen vele goed  
groeiende bomen is een waar walhalla 

voor allerlei vogels; als uitkijkpunt of als 
vaste slaapplek of om te verzamelen. 

Kortom: puur genieten zolang de boom 
nog niet gerooid is (er staat al een rood 

kruis onderaan op geschilderd).  
Even meegenieten dus.... 

 

 

 

 

Hierbij een foto van een auto bij de uitrit van het Gezondheids-
centrum Kromme Rijn die het voor elkaar kreeg de auto op de witte 
bol te plaatsen. Het is uiteindelijk gelukt om de auto zonder al teveel 
kleerscheuren van de bol af te krijgen. Intussen zijn de twee bollen bij 
de uitrit knalgeel geschilderd. Ze vallen nu zeker weten op! 
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13 Dit artikel verscheen in de 
zomeruitgave van  

Het Utrechts Landschap. 
Met toestemming van de  

PR-afdeling mochten wij het 
overnemen voor ons wijkblad. 
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1 jaar Repair Café in Bunnik 
Zaterdag 3 september vierde Repair Café Bunnik haar 1 jarig bestaan. Tijdens deze feestelijke repair 
bijeenkomst kwamen bewoners gezellig hun kapotte voorwerp repareren onder het genot van een 
kop koffie en een slagroomsoesje.  

In het afgelopen jaar zijn ruim 200 reparaties uitgevoerd, waarvan 75% kon worden gerepareerd! 
Inmiddels weet bijna iedereen zijn weg naar het repair café te vinden. Lampen, cd-spelers, koffie-
machines, raceauto’s, slingerklokken, broeken… alles wat het niet meer deed, was welkom. Samen 
met de eigenaar van het kapotte voorwerp gingen de deskundige vrijwilligers van het repair café 
aan  de  slag  om  het  voorwerp  te  repareren.  Zo werd een antieke slingerklok zorgvuldig schoon- 
gemaakt, waardoor die na 30 jaar eindelijk weer begon te tikken. En bleek een tosti ijzer helemaal 
niet kapot te zijn. De reparateur ontdekte namelijk een goed verborgen schakelaar! 

Bunnik kwam ook massaal naar de (tuin)gereedschap editie in mei om hun snoei/heggenschaar te 
slijpen bij het repair café. Er kwam speciaal een vrijwilliger van Repair Café Utrecht-Oost om haar 
slijp kennis en vaardigheden met het repair café te delen. Inmiddels is het team van reparateurs 
flink uitgebreid en kan je voor allerlei soorten reparaties terecht bij het repair café.  

Zaterdag 1 oktober staan de reparateurs van Repair Café Bunnik weer voor je klaar om je gratis te 
helpen bij alle mogelijke reparaties. Dus kom langs met kapotte voorwerp en praat gezellig bij met 
je buurtgenoten onder het genot van een kop koffie! Ben je zelf handig en lijkt het je leuk om te 
komen helpen? Kom een keer kijken!  

Repair Café Bunnik is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10:30 tot 13:00 uur.  
De repair bijeenkomsten worden gehouden in de zaal naast Bibliotheek Bunnik in de Kersentuin.  
Meer informatie, kijk op de website en social media @repaircafebunnik.  
Vragen, mail repaircafebunnik@gmail.com of kom langs. 
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Het bruist van activiteiten in de nieuwe wijk  

Rhijnhaege nu alle woningen zijn opgeleverd. 

 Rond en binnen het terrein  
worden de laatste puntjes op de i gezet. 

Deze uitgave van De Bezem is onder  
alle bewoners verspreid als kennismaking  

met onze wijkvereniging. 

Wijkvereniging Kromme Rijn heeft ruim 570 leden. 
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Uw woning energiezuiniger 
maken. 

Vrijdag 2 september jl was er 
een flyeractie en informatie-

stand op het Marktplein 

Binnen het bestuur is een vacature ontstaan voor de functie van 

Bestuurslid sociale media (m/v) 
Vanwege het aftreden van de secretaris, die daarnaast ook de sociale media voor haar rekening 
nam, en vanwege het belang dat het bestuur hecht aan de zichtbaarheid van de wijkvereniging 
op sociale media, zoeken wij een bestuurslid die daarvoor belangstelling en kennis heeft.  

De taken van dit bestuurslid bestaan uit: 
• Het onderhouden van contacten op de sociale media, Facebook, Twitter en Instagram. 
• Het reageren op nieuwsberichten en gebeurtenissen in de wijk. 
• Het geven van antwoorden op vragen van lezers. 
• Het bijhouden wat van bepaalde gebeurtenissen in de wijk  

en dit op sociale media publiceren. 
• Het actief meedenken met het bestuur over de rol van sociale media  

voor de wijkvereniging en haar leden. 

Ben jij een betrokken inwoner van de Kromme Rijnwijk en zou je je hiervoor willen inzetten 
binnen onze vereniging? 
 
Mail of bel dan naar: p.ckoning@freeler.nl, telefoon: 030-6563292. 

HET BESTUUR ZOEKT EEN BESTUURSLID SOCIALE MEDIA  

HET BESTUUR ZOEKT EEN BESTUURSLID SOCIALE MEDIA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jenny van Denzel stuurde ons deze mooie foto, gemaakt vanaf haar terras balkon. 

 

Op dinsdag 25 oktober 2022 kan men vanuit Nederland tussen 11:08 en 13:03 uur een gedeeltelijke 
zonsverduistering zien. Tijdens het maximum van de verduistering om 12:23 uur wordt 33% van de diameter 
van de zon door de maan bedekt.  
Met gunstige weersomstandigheden zal deze verduistering goed zichtbaar zijn vanuit Nederland.  
Kijk uitsluitend veilig naar de zon met een eclipsbrilletje, of met een telescoop voorzien van een zonnefilter. 
Enkele sterrenwachten en amateurs organiseren activiteiten, zoals kijksessies en livestreams. 
 


