
HOUTEN - De Zonnewijzer is 
een christelijke basisschool in 
Houten - Zuid waar met zorg-
vuldigheid gewerkt wordt aan 
de ontwikkeling van kinderen. 
De school is een BAS school. 
Er wordt gebouwd aan adap-
tief onderwijs in samenwer-
king met het Seminarium van 
Orthopedagogiek. De kinderen 
krijgen effectief onderwijs pas-
send bij de ontwikkeling die ze 
doormaken. De missie van De 
Zonnewijzer is "Vasthouden 
wat moet, loslaten wat kan".

 
Van 21 juni t/m 25 juni wordt er 

feest gevierd op De Zonnewijzer. 
Op 1 augustus 2010 is het precies 
10 jaar geleden dat de school werd 
opgericht. Officieel ging De Zonne-
wijzer op 1 augustus 2000 van start. 
Op 31 oktober van dat jaar stonden 
de eerste 2 leerlingen, Marie-Claire 
Dekker (groep 2) en Sureya Ozbuz-
kurt (groep 3) voor de schooldeur 
om onderwijs te ontvangen. Het 
eerste noodgebouw stond aan de 
Albert Pistoriusweg. In januari 2001 
verdubbelde het aantal leerlingen 
van de school. Er kwamen 3 nieuwe 
kinderen bij: Imre Copier (groep 2) 
, Chiel Fernhout (groep 3) en Robin 
van Es (groep 2). Deze kinderen 
zaten, samen, in één groep. Vanaf 
die tijd kwamen er zeer regelma-
tig kinderen bij. In het schooljaar 
2010 - 2011 start De Zonnewijzer 
met 4 kleutergroepen, 2 groepen 
3 met 21 kinderen en 2 groepen 4 
met 16 kinderen. In het totaal zijn 
er 12 groepen. In juli 2002 kreeg de 
school de grond in handen waarop 
het schoolgebouw nu staat. In een 
lange optocht zijn toen alle kinde-
ren vanaf De Hefbrug, waar het 
tweede noodgebouw stond, naar 
het Zonnehout gelopen. De grond 
was inmiddels gekocht van de bu-

ren met de boomgaard. In januari 
2004 is de school met De Plantage 
mee verhuisd naar de Plantagepol-
der. 

Op 7 oktober 2004 liepen op-
nieuw alle kinderen naar de bouw-
plaats aan het Zonnehout om de 
eerste steen met de 3 handafdruk-
ken te plaatsen. Je kunt deze hand-
afdrukken terugvinden op de muur 
bij de ingang. De handafdrukken 
zijn van de langstzittende leerling , 
Sureya Ozbuzkurt en Martin van der 
Pol (leerling van de bouwplaats) en 
de toenmalige directeur, Kenneth 
Grasmeijer. Voorafgaand aan de 
meivakantie in 2005 verhuisde de 
school naar haar definitieve plek. 
17 mei 2005 was voor de leerlingen 
de eerste dag in het eigen gebouw. 
Op 1 juni 2005 werd de school of-
ficieel in gebruik genomen.Zo werd 
een periode van 5 jaar zwerven 
door Houten-Zuid afgesloten.

Er was ook verdriet in de afgelo-
pen 10 jaar. Eind juli 2005 overleed 

na een lange periode van ziek zijn 
juf Joke van Rooijen. Nog iedere 
dag, en vooral in de lente, worden 
de kinderen en de leerkrachten 
aan haar herinnerd omdat er ter 
nagedachtenis aan juf Joke een 
bloesemboom op het schoolplein is 
geplant. 

Tijdens de feestweek gaan de 
kinderen onder begeleiding van 
professionals van theater 'De 
Kom' uit Nieuwegein aan de slag 
met diverse creatieve workshops. 
De kinderen komen flink in be-
weging tijdens de sport&speldag. 
Op woensdag gaan de leerlingen 
genieten van de belevenissen van 
Floortje in een voorstelling van 
theatergroep 'Beleef'. Na veel ge-
heimzinnigheid werd bekend dat 
alle leerlingen op schoolreis naar 
De Efteling. Hiermee gaat de wens 
van meester Ruud in vervulling. Op 
vrijdag wordt al het feesten afge-
sloten met een eindfeest.
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HOUTEN - Vorige week don-
derdagavond organiseerde de 
Houtense vereniging voor zelf-
standigen zonder personeel 
ZZP Houten haar eerste pro-
fileringsbijeenkomst met als 
thema: 'Aangenaam kennis te 
maken!' 

De interessante avond was uit-
drukkelijk niet alleen bedoeld voor 
eigen leden, maar juist ook voor al 
het overige lokale bedrijfsleven. Op 
deze manier kon er kennis worden 
gemaakt met elkaars bezigheden, 
vaardigheden en kwaliteiten. Na-
tuurlijk waren ook alle ZZP'ers wel-
kom die nog niet bij de vereniging 
zijn aangesloten, om de sfeer te 
kunnen proeven. Marieke Overeem 
(voorzitter ZZP Houten): "Onze ver-
eniging bestaat inmiddels drie jaar. 
De tijd van opbouwen en leden-
werven gaat langzaam over in een 
belangrijke nieuwe taak, namelijk 
het krijgen van een gezicht. Na 
het succes van de Houtense Onder-
nemersdag die maar om de twee 
jaar wordt gehouden, vonden we 
dat we dit jaar ook iets moesten 
doen. Deze dag is dan ook bedoeld 
om kennis met elkaar te maken. 
De ZZP'ers die bij ons zijn aange-
sloten hebben samen een enorme 
vakkennis op allerlei gebied. Het 
is belangrijk dat andere Houtense 
ondernemers daarvan op de hoog-
te zijn, zodat zij daar gebruik van 
kunnen maken. Waarom zou je im-
mers mensen van ver weg inhuren 
als er mensen met misschien wel 
dezelfde kwaliteiten om de hoek 
wonen?" 

Na de opening volgden er korte 
toespraken van Herman Geerdes 
(wethouder Economische Zaken in 
Houten), Dick Bakker (commercieel 
directeur van Arval en gastheer van 
de avond), en Hans Snellens van Ra-
bobank Kromme Rijn. Wethouder 
Geerdes: "Het aantal ZZP'ers groeit 
gestaag ondanks de crisis. Houten 
heeft nog een redelijk goed onder-
nemersklimaat, maar we erkennen 
dat er zaken beter kunnen. Meer 

ruimte geven, versoepelen van 
regelgeving, meer lokale aanbe-
stedingen, en we staan open voor 
meer suggesties om straks in Hou-
ten beter te kunnen ondernemen. 
ZZP'ers hebben een belangrijke 
functie in onze economie, dus ik 
zou zeggen: groei, bloei, en blijf 
vooral je kleine zelf. Dat is ook een 
belangrijke kracht!"

Verder stond de bijeenkomst 
in het teken van ontmoeten, net-
werken, lekker eten, interessante 
workshops, en een kleine markt 
waar de leden zich aan de aan-
wezigen konden presenteren. De 
presentatie 'Commercieel gebruik 
van LinkedIn en Twitter' door Vin-
cent Smit was erg interessant voor 
velen, omdat het gebruik van deze 
nieuwe media voor het binnenha-
len van werk en opdrachten nog 
redelijk onbekend is. Smit gaf han-
dige tips om hiervan beter gebruik 
te kunnen maken. De avond mag 
zowel voor de leden van ZZP Hou-
ten als voor de aanwezige gasten 
zeer geslaagd genoemd worden. 
(SV)

Eerste profileringsbijeenkomst van 
ZZP Houten

De grote ruimte in het Arval-gebouw was donderdag het toneel voor de 
profileringbijeenkomst van ZZP Houten.     foto: Sven Verbeek

HOUTEN - Afgelopen zaterdag 
konden patiënten afscheid nemen 
van dokter en mevrouw Moojen in 
Restaurant De Roskam. De familie 
Moojen werd thuis opgehaald met 
een koets met een prachtig span 
paarden en naar het oude Dorp 

gereden. Een patiënt van dokter 
Moojen had deze verrassing gere-
geld. Het was een enorm drukke 
receptie met honderden bezoekers  
en er waren verschillende speeches. 
Ook wethouder Teeuwen sprak tij-
dens de receptie. (TB)

Drukbezocht receptie 
dokter Moojen

PCB De Zonnewijzer viert 10 jarig 
bestaan

HOUTEN - Woensdag 9 juni was 
het eindelijk zover: eindexamen-
kandidaten hebben op uitbundige 
wijze het eindexamengala gevierd. 
De leerlingen kwamen in hun 
prachtige galakleding in de meest 
diverse, originele vervoermiddelen 
aan bij school en werden daar fees-
telijk onthaald door velen: familie 
en vrienden, leraren en leerlingen 
van De Heemlanden. Over de rode 
loper gingen zij, voor één van de 
laatste keren de school binnen, 
waar zij werden opgewacht door 
de fotograaf en waar zij konden 

genieten van een hapje en drank-
je. 

Vanaf 21.30 uur werd het feest 
voortgezet in de schitterende, 
sfeervolle zaal van de Winkel van 
Sinkel in Utrecht. De DJ, volgens 
de organisatoren de beste DJ van 
Amsterdam, zorgde voor fantas-
tische muziek waarop iedereen 
op de dansvloer uit zijn dak ging! 
Het was mooi om samen, met alle 
organisatoren en iedereen die 
heeft meegewerkt aan dit gala, de 
schoolcarrière van de leerlingen af 
te sluiten.

Examengala College 
De Heemlanden

Foto: Jos van Rooijen

HOUTEN - Op woensdag 23 
juni vertoont Transition Town 
Houten de film HOME in Mar-
kant, Het Kant 199, tegenover 
het gemeentehuis en naast het 
Haltna huis. Inloop vanaf 19:30 
uur. Start van de film om 20:00 
uur. 

De film HOME van Yann Arthus-
Bertrand is vorig jaar in meer dan 
87 landen in première gegaan, 
waaronder in Amsterdam op het 
1e Groene Film Festival. De Franse 
fotograaf werd in 1994 beroemd 
met zijn fotoboek 'De Aarde vanuit 
de hemel'. Later zijn deze foto's in 
een rondreizende tentoonstelling 
door zo'n 60 miljoen mensen be-
zocht. En nu dus een film.

HOME is schitterend mooi en in-
dringend verontrustend tegelijk. In 
18 maanden heeft Yann in 54 lan-
den op 128 locaties bijna 500 uur 
filmmateriaal geschoten. Hij deelt 
zowel zijn bewondering als zijn be-
zorgdheid over wat hij aantrof met 
de kijker: "In zijn 200.000-jarig be-
staan heeft de mens nu het even-
wicht desastreus verbroken waarop 
de aarde 4 miljard jaar berustte. De 
klimaatopwarming, het uitputten 
van de natuurlijke rijkdommen, het 
uitroeien van steeds meer diersoor-
ten: de mens heeft zijn eigen leef-
wereld in gevaar gebracht. Voor 
pessimisme is het te laat. We zullen 
het tij moeten zien te keren "

Na de film wil men met elkaar 
kijken hoe men vanaf deze zo-
mer praktisch aan de slag kan om 
'het tij te keren' in Houten. Denk 
daarbij aan: een lokale voedselgids 
maken; een stukje openbaar groen 
adopteren en er een buurtmoes-
tuin starten; samen fruit en noten 
oogsten van bomen en struiken 
welke al in Houten gepland zijn; 
meedoen met het opzetten van 
een Ecowijk in Houten; regenton-
nen met elkaar installeren; en ver-
der alles wat je maar kunt beden-
ken om Houten minder afhankelijk 
te maken van fossiele brandstof en 
te werken aan een klimaatneutraal 
Houten!

HOME, een film over onze Aarde

HOUTEN - Op het halfjaarlijkse 
Business Event van Victum/IGCN op 
zaterdag 5 juni kwamen vele spon-
soren en andere zakelijke relaties 
naar het korfbalveld aan De Hef-
brug. Op een zonovergoten terras 
keken zij naar een spannende wed-
strijd tussen Victum/IGCN 2 en ODIK 
2 uit Barneveld (einduitslag 15-15) 
en de topper tussen Victum/IGCN 1 
en ODIK 1, die uiteindelijk met 15-
13 door de thuisclub werd gewon-
nen. Tussen de wedstrijden door 
introduceerde Ewald van Kouwen 
het concept 'Positief Coachen' bij 
de aanwezige sponsoren en re-
laties. Ewald liet zien dat er veel 
overeenkomsten bestaan tussen 
succes in zaken en succes in sport, 
waarbij een positieve benadering 
van spelers dan wel medewerkers 
tot aantoonbaar betere resultaten 
leidt.  Victum/IGCN gaat positief 
coachen in het nieuwe seizoen ver-
der uitrollen in de vereniging. 

VICTUM/IGCN 
Positief Coachen 


