
 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Het is weer bijna Burendag. Burendag is een jaarlijks terugkerend feest op de 4e zaterdag in 
september. Dit jaar is het Burendag op 24 september. Het is een dag waarop je gezellig 
samen komt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. Buurten 
worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor 
hun buurt.  

24 september: burendag in De Kolkakkerbuurt 

In De Kolkakkerbuurt gaat een groep mensen van de Goede 

Herderkerk aan de slag om klussen te doen bij bewoners. 

Bij De Kolk wordt het ook erg gezellig. Daar is van 9.30 tot 

15.00 uur een rommelmarkt om lekker te snuffelen. Er zal 

ook een demonstratie worden gegeven van djembé-spelers 

en dansers. Ook voor de kinderen is er genoeg te doen: 

zoals een springkussen, een voetbalkooi, een pony en nog 

meer. En heb je zin in wat lekkers? Dan kun je ook eten en 

drinken kopen. U bent van harte welkom om Burendag 

mee te vieren! 

Let op: Parkeren bij De Kolk is op Burendag niet mogelijk. Parkeer daarom de auto in de 

buurt of kom lopend of met de fiets.  

Meedenksessies van start 
Eind september vindt de eerste meedenksessie voor het stedenbouwkundig plaats. 

Ongeveer 40 bewoners en 10 omwonenden hebben zich opgegeven om mee te denken over 

het stedenbouwkundig plan. Er zijn vier bijeenkomsten gepland tot aan de jaarwisseling 

(elke maand één) en als het nodig is, worden extra bijeenkomsten gepland in januari. Naar 

verwachting is begin 2017 het stedenbouwkundig plan klaar. Natuurlijk houden we u via De 

Kolkakkerupdate uitgebreid op de hoogte van wat er op de avonden aan bod is gekomen. En 

als u daarnaast nog een persoonlijke toelichting wilt, kunt u altijd één van de leden van de 

Bewonerscommissie aanschieten. 
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Koken en eten 
 

Dat lijkt zo gewoon: eten maken en daarna aan tafel of met een bord op schoot lekker 

opeten. Iedereen doet het. Maar als je ouder wordt, of als mensen om je heen wegvallen, 

dan is het niet altijd leuk meer. Eten koken, 

alleen voor jezelf, en daarna in je eentje 

opeten? Daar wordt niet iedereen blij van. 

En dan word je misschien iets makkelijker: je 

kookt niet altijd meer, of je eet makkelijke 

dingen. En dat is soms niet goed voor je 

gezondheid. Een goede maaltijd, met 

voldoende voedingsstoffen is erg belangrijk 

om fit te blijven. 

De laatste jaren zijn er heel veel initiatieven ontstaan die een warme maaltijd aanbieden. Je 

hoeft je alleen maar aan te melden en dan ben je verzekerd van een plekje, een maaltijd, en 

wat aanspraak. Samen eten is gezellig en je gaat er vanzelf gevarieerder van eten. Schuif 

gezellig aan! Op de website van Eten Delen Ede vind je allemaal van dat soort plekken waar 

je kunt eten. Iedereen is welkom. Probeer het eens uit! We zetten er hier ook een paar op 

een rij: 

 

Buurttafel in De Kolk 

De buurttafel is bestemd voor de inwoners van Ede-West. Daar valt De 
Kolkakkerbuurt ook onder. Het is voor mensen die het leuk vinden om elke maand aan te 
schuiven bij een gezamenlijke maaltijd. De maaltijd bestaat uit drie gangen + koffie en thee. 

Wanneer  Elke laatste donderdag van de maand, 18.00 uur  
Waar   Buurtcentrum De Kolk, Schaapsweg 7A, Ede 
Kosten  € 6,- 
Aanmelden  Een dag van tevoren bij De Kolk: 0318-612022 of kolk@malkander-ede.nl 

 

Lekker eten bij Albina in de Ericahorst 

Op iedere donderdag een vers en gevarieerde maaltijd in Steunpunt Ericahorst. Je 
gaat om 17.30 uur aan tafel en krijgt voor 7,50 tot 8,50 per persoon een driegangenmenu 
met een kopje (munt)thee.  

Wanneer  Iedere donderdag 16.00 - 19.00 uur 
Waar   Steunpunt Ericahorst, Proosdijerveldweg 55, Ede 
Kosten  € 7,50 tot 8,50 
Aanmelden  De woensdag ervoor tot 14.00 uur bij Albina: 06-45547149 of via mail op                 
  etenbijalbina@hotmail.com 
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Avondmaaltijd in Meet-Inn 

Inloopcentrum Meet-Inn is een gezellige ontmoetingsplek in het centrum van Ede. 
Een plek om anderen te ontmoeten, je verhaal te doen, of gewoon lekker te ontspannen. 
Door enthousiaste vrijwilligers wordt er een aantal dagen per week een heerlijke en 
verantwoorde warme maaltijd op tafel gezet. De maaltijd bestaat in ieder geval uit een 
hoofdgerecht en een nagerecht. Als de kok er zin in heeft is er zelfs een voorgerecht. 
 
Wanneer  Elke dinsdag t/m zaterdag 18.00 uur 
Waar  Meet-Inn Inloopcentrum, Notaris Fischerstraat 10, Ede 
Kosten  € 4,25 (exclusief eventuele drankjes)  
Aanmelden  Op de dag zelf tot 15.00 uur via 0318-650187 of maaltijd@meet-inn.nl 

Wisselingen in het bestuur van de Bewonerscommissie 

De Bewonerscommissie bestaat ruim een jaar. Alle leden van de commissie doen hun 

werkzaamheden in hun vrije tijd. En dat kan, als dat goed past bij je andere bezigheden. 

Afgelopen zomer hebben twee bestuursleden van de Bewonerscommissie besloten 

hun bestuursfunctie neer te leggen. Voor zowel Rien als Nicolet geldt dat andere bezigheden 

in hun leven hun aandacht vragen waardoor zij niet meer de tijd kunnen vrij maken die een 

bestuursfunctie vraagt. Dat is erg jammer, maar we hebben daar begrip voor. We danken 

Rien voor zijn scherpzinnige bijdragen, gelukkig wil hij mee blijven denken in de grotere 

groep bewoners. Nicolet danken we voor de goede open vragen en haar inlevingsvermogen, 

en we hopen ook haar terug te zien in de groep bewoners.  

 

Dat betekent dat het bestuur van de Bewonerscommissie nu uit vier leden bestaat. Dat 

vinden we te weinig, en daarom hebben we gezocht naar iemand die in het bestuur wil 

plaats nemen. In een bestuur is het handig om een oneven aantal personen te hebben, en 

vijf is dan een mooi aantal.  

Wij denken in Eelke Pothoven een goed bestuurslid te hebben gevonden. Graag stelt hij 

zichzelf aan u voor: 

“Mijn naam is Eelke Pothoven, 37 jaar en vanaf deze maand 

bestuurslid van de bewonerscommissie Kolkakker. Eind vorig jaar ben 

ik getrouwd met Lisette en sindsdien woon ik in Ede. De komende tijd 

wil ik me samen met jullie allemaal gaan inzetten voor een mooie 

toekomst van deze wijk.” 

Het bestuur van de Bewonerscommissie bestaat nu uit de volgende 

vijf leden: Lisan Verboom (voorzitter), Tineke Hoekstra (secretaris), 

Marcel Boertien (penningmeester), Frans Donker (algemeen lid), Eelke 

Pothoven (algemeen lid). 

 

Als u bezwaar heeft tegen de huidige samenstelling van het bestuur van de 

Bewonerscommissie, dan kunt u dat tot en met vrijdag 7 oktober kenbaar maken. Wij 

rekenen op uw vertrouwen als wij de buurt vertegenwoordigen richting Woonstede.
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Bewoner aan het woord 

 
Ingeborg, 52 jaar, Verlengde Maanderweg 
 

Haar boswachtershuisje, zo noemt ze het. Toen ze er kwam 
wonen, was het echt een huisje in het bos. De achtertuin stond 
vol met bomen. Inmiddels zijn er veel bomen gerooid en is de 
tuin lekker licht geworden. Ingeborg woont in één van de 
huizen uit 1947, met de voordeur in het midden van het huis. 
Boven de voordeur is een afbeelding van een vogel gemetseld. 
Elk van deze huizen heeft een andere vogel boven de voordeur. 
'Zo'n tien jaar geleden kwam ik hier wonen,' vertelt Ingeborg. 
'Ik ben echt helemaal verliefd op dit huis, het is echt iets voor 
mij. En het is niet groot, de kamertjes zijn klein, maar dat maakt 
het juist zo gezellig. Mijn dochter noemt het niet voor niets 
mijn poppenhuis.' In het keukentje en de voorkamer heeft ze 
ouderwetse roodgeruite gordijnen opgehangen. Je kunt zeggen 
wat je wilt, maar gezellig is het zeker. Een heerlijk huis. Na een 
moeilijke periode in haar leven heeft ze hier haar draai weer 
gevonden. 'Die moeilijke periode heeft er ook voor gezorgd dat 
ik vergeetachtig ben geworden,' vertelt ze. 'Vaak weet ik niet 
meer waar ik iets heb opgeborgen. En als ik straks één of twee 
keer moet verhuizen, verandert alles en zal ik niets meer kunnen vinden. Daar zie ik vreselijk 
tegen op.' Als het tijd is om te gaan, maken we een foto met Ingeborg naast haar geliefde 
luiken. 
 
 

 
 
 

Colofon. De Kolkakkerbuurt Nieuwsupdate is een uitgave van de Projectgroep Kolkakkerbuurt. In deze 

projectgroep werken de Bewonerscommissie Kolkakker en Woonstede samen aan de toekomst van de 

Kolkakkerbuurt. Input voor deze nieuwsbrief kan naar info@kolkakker.nl. Contactpersoon is Lisan 

Verboom, Kolkakkerweg 26. 

Oproep: meedenken over de Kolk 

De gemeente Ede onderzoekt wat er 
moet gebeuren met alle buurthuizen in 
Ede. Zo ook met de Kolk. De gemeente 
wil weten hoeveel er gebruik van wordt 
gemaakt, of buurtbewoners graag in de 
Kolk komen, wat ze daar dan doen, en 
waarom het belangrijk is dat de Kolk 
blijft bestaan. En moet de Kolk blijven 
zoals het nu is, in hetzelfde gebouw en 
op dezelfde plek? Of is het ook goed als 
de Kolk verhuist? Wat als er meer 
kleinere buurthuizen komen in plaats 
van één grote? Wil je hier graag over 
meedenken, dan kun je je melden bij de 
Bewonerscommissie.  

 


