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Beste bewoner van de Kolkakkerbuurt,

December is een donkere maand. Vroeg 

donker en laat licht. Al in de geschiedenis 

werd er in december een lichtfeest 

gehouden, om de moed niet te laten 

zakken en te hopen op het licht dat na 

december weer terugkeert. Later is dit 

lichtfeest het kerstfeest geworden, ook 

een feest met veel licht, en de geboorte 

van een kerstkind, ook wel het licht van de

wereld genoemd. Aan de huizen, van 

buiten en van binnen, is de traditie van die

lichtjes goed te zien. En dat maakt het 

gezellig!  Verderop in het Kolkakkernieuws

vindt u gezellige en mooie initiatieven 

waarbij u kunt aanschuiven. Voelt u zich 

welkom! Zo houden we het vol in donkere 

tijden.  De bewonerscommissie wenst u 

goede feestdagen toe!

Buurtbewoner aan het woord

Peter en Dikkie, 65 / 61 jaar, K. Katerlaan

“Toen ik dit huis zag, was het liefde op het 

eerste gezicht” Dat is het eerste wat 

Dikkie zegt. Ze is al 41 jaar getrouwd met 

Peter en ze komen uit de Uitvindersbuurt, 

waar hun huis gesloopt werd. Dat ze op 

deze plek terecht zijn gekomen, heeft hen 

erg goed gedaan. “Het is rustig, 

authentiek, lekker vrij en veel ruimte. We 

kunnen niet goed stilzitten en hebben veel

hobby's, zoals het restaureren van oude 

auto's.” En dat is te zien! Op vakkundige 

wijze wordt er een oldtimer onder handen 

genomen. Er is genoeg technische kennis 

in huis. Peter heeft ook het huis flink 

aangepakt. “We hebben het huis helemaal

geïsoleerd, de

muren, het dak en

voorzetramen. De

stook-kosten zijn

aanzienlijk

verminderd.” Het

is landelijk wonen

en toch dicht bij

het dorp. Zo

genieten Peter en Dikkie elke dag 

van hun mooie plekje!



Overleg met Woonstede + vraag aan u!

De bewonerscommissie heeft weer een 

overleg met Woonstede achter de rug. 

Hierin zijn de bouwtechnische en 

financiële stukken besproken die 

Woonstede als grondslag ziet voor hun 

voornemen om de buurt te slopen. Vanuit 

de Woonbond was er ook een expert 

aanwezig, die een week eerder een aantal

huizen van binnen en buiten heeft 

bekeken. Hij zal de stukken van 

Woonstede nader bestuderen, waarna het

resultaat met de bewonerscommissie en 

Woonstede wordt besproken. 

De bewonerscommissie heeft Woonstede 

gevraagd te kijken naar de waardevolle 

dingen in de wijk, de zaken die ervoor 

zorgen dat u hier graag woont. Hoe 

kunnen we dat behouden?

Dat betekent ook een vraag aan u: welke 

dingen waardeert u het meeste aan de 

plek waar u woont? Wat gaat u het 

meeste missen als u zou moeten 

verhuizen? Mail het aan de bewoners-

commissie, zodat we dit kunnen aangeven

in de gesprekken met Woonstede.

Buurt-parel

Een jaar geleden zijn er

in Ede zestig zelf-

gemaakte mozaïek-

tegels geplaatst in de stoepen. Ook in de 

Kolkakkerbuurt zijn er twee te vinden. 

Beiden aan de Kolkakkerweg. Probeer ze 

eens te vinden als u

een wandelingetje

maakt!  De tegels

hebben de bedoeling

om de buurt te ver-

fraaien. De mozaïeken zijn gemaakt door 

verschillende bewoners. Wilt u ook een 

mozaiek maken die bij u in de stoep komt 

te liggen? Doe dan mee aan de workshop:

elke 3e maandag van de maand om 19.30

in de Kolk. Meer informatie: 06- 23432772

of mozaieken@ede-west.nl

Buurt-feitjes

Net voor de zomer is er een enquête 

gehouden in de wijk. 110 van de 163 

huishoudens hebben hieraan meegedaan.

We zullen af en toe wat feiten noemen die 

onze buurt typeren. Wist u bijvoorbeeld 

dat de gemiddelde leeftijd in de buurt 65 

jaar is? En dat bijna de helft van de 

bewoners al langer dan 25 jaar in de buurt

woont?

Gevraagd: mannen die bomen zagen

Bij de bewonerscommissie zijn 

verschillende vragen binnengekomen over

het geheel of gedeeltelijk omzagen van 

bomen. Nu zijn wij niet allemaal heel erg 



handig met een zaag. Daarom zijn we op 

zoek naar een aantal mannen (of 

vrouwen) die graag de handen uit de 

mouwen steekt als het gaat om zagen. 

Wie zou er wel eens willen helpen met 

zagen? Als we een aantal bewoners 

hebben die dat wil doen, kunnen we de 

taken verdelen. Vele handen maken licht 

werk! Meld je bij de bewonerscommissie, 

spreek ons aan of mail: info@kolkakker.nl

Buurt-tip

December is de feestmaand. En ook in de

omgeving van de Kolkakkerbuurt is 

gezelligheid te beleven. We hebben 

hieronder het één en ander op een rijtje 

gezet. We hebben contact gehad  met de 

organisatoren en die verzekerden ons dat 

de buurt ook van harte welkom is!

Kerstmarkt 

Op zaterdag 12 december, tussen 10.00 

en 14.30 is er Kerstmarkt in De Rank, 

naast de Nieuwe

Kerk. Er wordt

allerlei lekkers

verkocht om te

drinken en te eten. Bij de kramen kunt u 

terecht voor kerstartikelen en snuisterijen. 

Tijdens de markt is er muziek in de 

kerkzaal. Op de markt kunt u ook 

oliebollen en appelbeignets proeven en 

bestellen voor de jaarwisseling. De Rank 

is aan de Verlengde Maanderweg 33.

Avondmuziek 

Op zaterdagavond 12 december is er 

avondmuziek in de Taborkerk aan de 

Prinsesselaan (langs het spoor). Er wordt 

klassieke muziek gespeeld. Om 19.30 uur 

start de avond en de toegang is gratis. 

Om de kosten te dekken is er een collecte

bij de uitgang. 

Op zondagmiddag 3 januari is er ook

muziek. Om 15.00 uur wordt er muziek 

van Bach gespeeld. Na dit concert kunt u 

blijven om een drankje te drinken. 

Musical en Kerstnachtdienst

Op Kerstavond, donderdagavond 24 

december, is er in de Nieuwe Kerk aan de 

Verlengde Maanderweg ook een hoop 

gezelligheid. Om 19.00 uur is er een 

Kindermusical. Als dat is afgelopen, wordt 

er lekkere warme chocolademelk 

geschonken. Om 22.00 uur is er een 

Kerstnachtdienst. Een halfuur 

voorafgaand aan deze viering is er ook 

warme chocolademelk. 

Festival of Lessons and Carols

Dit is een Kerstviering op donderdag-

avond 24 december, om 20.00 uur in de 

Lutherse Kerk (Beukenlaan 12, net over 

het spoor richting het centrum). Deze 

kerstviering met koorzang en samenzang, 

instrumentale muziek en voordrachten, 

kent al een lange traditie. Het Festival of 
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Lessons and Carols is afkomstig uit de 

Engelse kerk. In het programma komen 

Engelse, Franse, Duitse en Nederlandse 

kerstliederen en kerstmuziek voor. 

Gezellige middag op 2e Kerstdag

Een gezellig samenzijn in de Rank op 

zaterdagmiddag 26 december. Vanaf 

14.30 uur kunt u binnenlopen en om 15.00

uur wordt er een

High Tea buffet

geopend. Een

heerlijk buffet,

met diverse

zoete en hartige hapjes, zowel warm als 

koud. Er is ruimte voor ontmoeting, 

kerstbeleving, en wie weet is er nog meer 

moois om van te genieten. Iedereen is van

harte uitgenodigd: jong, oud, samen, 

alleen. Rond 18.00 uur wordt de middag 

afgesloten. 

Als u wilt komen, dan wordt u gevraagd 

om u vooraf op te geven. Dat kan tot 

uiterlijk 20 december bij Fam. Rodenburg, 

614416 of rodenburg96@gmail.com. 

Als bewonerscommissie wensen wij u 

goede feestdagen toe, in goed 

gezelschap, met genoeg licht. En 

natuurlijk een goed nieuw begin 

gewenst in het nieuwe jaar!

Een hartelijke groet van de 

bewonerscommissie. 

Bewonerscommissie Kolkakker 

Collin Leijenaar, voorzitter

Tineke Hoekstra, secretaris

Marcel Boertien, penningmeester

Frans Donker

Rien Janssens 

Nicolet Leder

Lisan Verboom

E-mail: info@kolkakker.nl

Website: www.kolkakker.nl 

Facebook: www.facebook.com/kolkakker

Heeft u vragen? Of ideeën, tips, informatie

waarvan het handig is als de 

bewonerscommissie daarvan weet? 

Spreek ons aan, of mail ons op 

info@kolkakker.nl 

U kunt zo ook een afspraak met één van 

ons maken als u graag een persoonlijk 

gesprek wilt. 

De bewonerscommissie doet het werk niet

alleen. Zij wordt ondersteund door een 

groep van ongeveer 30 bewoners, die 

meedenken en graag iets willen doen, als 

dat nodig is. Deze groep bewoners brengt

bijvoorbeeld het Kolkakkernieuws rond.
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