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‘Lunterse gezondheidsboost’

AGENDA
Vrijdag
Achterveld
20.15 uur: Voorstelling Toneelvereniging Culdoto ‘Bouillabaisse’ in
Ons Gebouw, Hessenweg 214

Dorp ontvangt
24 kinderen
uit Tsjernobyl

Zaterdag
Achterveld

Haije Bergstra

20.15 uur: Voorstelling Toneelvereniging Culdoto ‘Bouillabaisse’ in
Ons Gebouw, Hessenweg 214

LUNTEREN Langzaam verzamelen
zich tegen half negen ‘s morgens allerlei kinderen met mutsen op het
schoolplein van Basisschool De
Bron. Ze worden gebracht door iemand van een gastgezin. Via Stichting Tsjernobyl Kinderen Lunteren
zijn ze uitgenodigd om zeven weken
in Lunteren door te brengen.

CONTRAST Ronald Tamerus en Gerda Kool maken deel uit van de organisatie van het project. ,,In 2013 zijn
we begonnen. Ik was vanaf 2007 aan
een soortgelijke werkgroep verbonden in Elst bij Rhenen. Ik verhuisde
toen naar Lunteren en kon het niet
loslaten. Daarom heb ik samen met
een aantal mensen deze stichting in
Lunteren opgericht. We doen het om
het jaar en dit is de derde keer dat er
een groep kinderen vanuit de regio
Stolin in Wit-Rusland naar Lunte-

10-.00-12.00 uur: Kringloopschuurtje open aan de Luntersekade 10

Prinses Beatrix verrast
Amersfoortersmet
‘werkbezoek’ NLdoet

Haije Bergstra

Op basisschool De Bron is een ruimte voor hen gereserveerd waar ze in
het Russisch les krijgen. De kinderen verzamelen zich rondom de begeleiders Elena Maisiuk en Galina
Suprunchyk. Elena is leerkracht op
een basisschool met 300 leerlingen
in Velemichi in Wit-Rusland en
is voor het eerst in Nederland. ,,In
Wit-Rusland sta ik voor een klas
met 21 kinderen. Ik geef les van
twee uur tot half zes. Ik doceer alle
lessen behalve Engels en sport”, legt
ze uit. Galina Suprunchyk is de tolk
van de groep en vertaalt het Russisch naar het Engels en vice versa.
Het is voor haar de derde keer dat ze
naar Nederland komt.

Ederveen

pp Vanuit Tsjernobyl verblijft deze groep met begeleiders 7 weken in Lunteren. Ronald Tamerus staat uiterst links, Gerda Kool staat

ren komt. Dit gebied is deel van het
Tsjernobyl rampgebied in Oekraïne”, legt Tamerus uit.
STRALING Gerda Kool is in Wit-Rusland geweest om de kinderen op
te halen. ,,Ik bezocht een gezin
waarvan de kinderen in Nederland
waren geweest. Ik ervoer toen het
gezinsleven van binnenuit en het
contrast met Nederland is groot.
Wat me opviel is dat men bijna geen
groente of fruit eet, waarschijnlijk
omdat het duur is. De groente die
van het eigen land komt, is het nog
steeds radioactief besmet. Hetzelf-

de geldt voor melkproducten. Ook
drinkt men het eigen water niet,
maar koopt het in de winkel. Men
doet er alles aan om zo weinig mogelijk straling binnen te krijgen. Als
je langer dan een maand in Tsjernobyl bent, ga je dat ook merken doordat je sneller moe bent of concentratieproblemen krijgt. Dat zijn ook
de klachten die de kinderen hebben
die naar Nederland komen.”

wordt ververst. Daardoor krijgen
deze kinderen een behoorlijke gezondheidsboost en komen de hele
pubertijd beter door. Daarnaast zien
en ervaren ze een heel andere wereld. Ouders in Wit-Rusland geven
aan dat hun kinderen een andere
blik in de ogen kregen nadat ze in
Nederland waren geweest. Sommige kinderen zijn later ondernemers
geworden door deze ervaring.” Kool
concludeert aanvullend: ,,Je ziet
deze kinderen in zeven weken opbloeien. Ze komen met een bleke
neus en vertrekken weer met kleur
op de wangen.”

PROFIJT De kinderen hebben baat
bij hun komst naar Nederland. Tamerus: ,,Wetenschappelijk is vastgesteld dat het bloed in zeven weken

Minder verkeer door Nijkerk
Langsparkeren
in centrum
blijft bestaan

ieder geval kort parkeren mogelijk
moet blijven in de Venestraat.

Wijnand Kooijmans

Doel van het plan is, vanuit de visie op de binnenstad van Nijkerk,
de binnenring qua uitstraling onderdeel uit te laten maken van het
centrumgebied. Daarom wordt de
inrichting aangepast om het verkeer
terug te dringen.
PARKEERVLAKKEN In eerste instantie is in de plannen uitgegaan van
het weghalen van de langs parkeervlakken aan de Callenbachstraat/
Torenstraat. In de raadsvergadering
van 14 december vorig jaar is echter
de afspraak gemaakt dat deze plekken nog niet worden weggehaald.
Ze worden pas verwijderd als er
voldoende alternatieve parkeerplekken zijn.

Ook is afgesproken dat de gemeente

Wijnand Kooijmans

NIJKERK Het ontwerp voor de herinrichting van de Callenbachstraat en
Torenstraat is vastgesteld door het
college van burgemeester en wethouders van Nijkerk.

pp Het langsparkeren blijft voorlopig gehandhaafd

bij elke ontwikkeling een afweging
maakt op opheffen van het parkeren op maaiveld is gewenst. Dit
maakt dat de discussie rond deze
parkeerplaatsen pas wordt gevoerd
bij de herontwikkeling van het gebied Kerkplein. De voorbereidingen
hiervoor staan gepland in 2021.
VENESTRAAT Op dit moment blijven
ook de plekken voor het parkeren
aan de Venestraat gehandhaafd.
Tijdens een bijeenkomst over

de herinrichting van de Callenbachstraat/Torenstraat is door de
eigenaren van de winkel ‘Via Ons’
aangegeven dat het kunnen parkeren in de Venestraat voor hen van
levensbelang is.
Zonder aanvoer van goederen is,
volgens hen, de winkel niet levensvatbaar. Klanten zijn voor het aanleveren van goederen gemiddeld
niet meer dan 30 minuten bezig. Dat
maakt dat zij ervoor pleiten dat in

In de boordeling geeft het Platform
Binnenstad aan dat het parkeren
in de Venestraat geen onderdeel
uitmaakt van de herinrichting van
de Callenbachstraat/Torenstraat.
Duidelijk is dat het afschaffen van
parkeerplaatsen in de Venestraat
op bezwaren stuit van de tandartsenpraktijk met rond de 2.500 patiënten. Zij vinden dat het opheffen
van de plaatsen enorme schade toebrengt aan hun praktijk. Patiënten
zijn niet bereid verder weg te parkeren. Voor hen geldt: parkeren, controleren en weer weg rijden.
VRACHTVERKEER Ook is gepleit
voor het geheel weren van vrachtverkeer uit de Callenbachstraat/
Torenstraat. Alleen bestemmingsverkeer zou dan moeten worden
toegestaan om winkels te bevoorraden. Aangegeven wordt dat in het
verkeersplan voor de binnenstad
de binnenringweg is afgewaardeerd tot een erftoegangsweg met
een maximumsnelheid van dertig
kilometer per uur. Hierdoor wordt
het voor doorgaand vrachtverkeer
minder aantrekkelijk deze route te
nemen. Uiteindelijk wil men alle
doorgaand verkeer weren, zo is de
doelstelling welke is opgenomen in

AMERSFOORT Prinses Beatrix
heeft vandaag in Amersfoort
deelgenomen aan NLdoet van het
Oranje Fonds. Het is het veertiende jaar dat het fonds de grootste
vrijwilligersactie van Nederland
organiseert. Prinses Beatrix heeft
in Kinderdagcentrum Onder één
Dak van Amerpoort aan de
Wageningseberg geholpen met
het maken van leer-en speelmaterialen. Het was een verrassingsbezoek voor de medewerkers en
kinderen.
Prinses Beatrix werd begroet door
de directeur Oranje Fonds Peter
Douwes en Marèl van Willigenburg, begeleider Kinderdagcentrum Onder één dak en initiatiefneemster van NLdoet. Daarna
hielp ze mee bij een activiteit.
In Kinderdagcentrum Onder één
Dak leren kinderen en jongeren
van 4 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking omgaan met
dagelijkse activiteiten. Veel van
hen hebben een stoornis in het
autismespectrum, soms gecombineerd met gedragsproblemen. Een
aantal heeft een ernstig meervoudige beperking. Het maken van
nieuwe leer- en speelmaterialen
kost veel tijd en de begeleiders
komen er naast de dagelijkse
werkzaamheden vaak niet aan
toe. Daarom was de hulp van
vrijwilligers tijdens NLdoet zeer
welkom.
Het Oranje Fonds streeft ernaar
dat niemand zich buitengesloten
voelt en iedereen mee kan doen in
onze samenleving. Daarom organiseert het fonds jaarlijks NLdoet,
dit keer op vrijdag 9 en zaterdag
10 maart. Tijdens deze dagen
kunnen mensen een aantal uur
van hun tijd beschikbaar stellen en
zich zo op een laagdrempelige
manier inzetten voor anderen.

Paasconcert Christelijk
Streekkoor Otterlo
OTTERLO Het Christelijk Streekkoor Otterlo verzorgt het jaarlijkse
paasconcert op zaterdag 24 maart
in de Nederlands Hervormde Kerk
in Otterlo, Kerklaan 8. Het concert
begint om 19.30 uur, de kerkdeuren gaan open om 19.00 uur.
Medewerking wordt verleend
door Frits Zwanenburg (bugel/
trompet) en Johan Wentink (piano
en orgel). Tevens zal er weer
samenzang zijn. De samenzang en
koorbegeleiding zijn in handen
van dirigent Arjan van der Roest.
De opening, meditatie en sluiting
van deze avond wordt verzorgd
door dominee P.B. Verspuij. Na
afloop van het concert is er
gelegenheid om na te praten in
gebouw Eben Haëzer, naast de
kerk, onder het genot van een kopje koffie of thee.

