
Kinderbuurtfeest Mosterdhof groot succes!
In de zomervakantie werden we blij verrast met een mooie poster in onze  
brievenbus. Daarin werd een heel leuk kinderfeest aangekondigd dat zou 
plaatsvinden in onze eigen wijk, de Mosterdhof. De voorpret was bij ons 
meteen al groots .aanwezig. De kinderen konden niet wachten tot het eindelijk 
zover was. Op 14 augustus was het dan eindelijk zover. Om 14:00 begon het feest 
en liepen we naar de dijk toe. Meteen vooraan stond een groot springkussen, waar  
ik beide kinderen meteen aan kwijt was. Maar er was nog veel meer leuks te doen. 
Zo kon er geknutseld worden, pannenkoeken gegeten, was er voor groot en klein genoeg te drinken, 
stond er een panna veldje en konden er nog spelletjes gedaan worden op het voetbalveld bij de dijk.  
De kinderen hebben ontzettend genoten, en zon leuk en gezellig feest duurt natuurlijk altijd veel te kort. 
Op het eind mochten alle kinderen zelfs nog een ijsje halen bij de ijscokar. Wat ik zelf heel leuk vond was 

de ontmoeting met andere buurtbewoners. Veel van hen zijn bekenden omdat je ze 
kent van de buurt, school, speelzaal of vanuit de informatieavonden rondom de 

plannen voor de Mosterdhof. Maar het was ook leuk om weer nieuwe gezichten te 
zien. Het was fijn om even rustig met elkaar te kunnen kletsen terwijl de kinderen 
lekker aan het spelen waren. Al met al zijn er  zo’n 50 kinderen geweest, de meesten 
met pappa’s, mamma’s, opa’s en oma’s. Het was leuk om elkaar zo te ontmoeten, en 
wat ons betreft kunnen we niet wachten tot het volgende Mosterdhof feest! Heel 

hartelijk dank aan alle mensen die meegewerkt hebben om dit feest mogelijk te  
maken, we voelden ons echt verwend.                                            Bea Vonk, Mosterdhof 262

2e Editie

Westervoortse Kermis
Dit jaar ging de kermis helaas niet door, Arnold Krechting heeft voor ons krantje toch een beetje  
kermissfeer ingebracht. De jaarlijkse kermis, traditiegetrouw een katholiek feest. Een speciale  
feestdag, waarbij het volk samenkwam in een mis om heiligen te eren. Dit jaarlijkse volksvermaak, 
voor jong en oud, groeide uit tot een gezellig samenzijn. Het woord kermis is dan ook een  
verbastering van kerkmis. Geschiedenis van de jaarlijkse kermis in Westervoort, dateert  
waarschijnlijk al van voor 1903. Hoewel de invloed van de mis afnam, bleven de festiviteiten rondom 
de kerkmis bestaan. De kermis werd een feest voor iedereen, en was niet meer speciaal voor mensen 
van het Katholieke geloof. Iedereen in het dorp was welkom. Zelfs van buiten het dorp, komen hele 
families en vrienden naar de Westervoortse kermis voor de gezamenlijke festiviteiten. De Dorpsstraat 
wordt zo een grote gezellige ontmoetingsplek, waarbij vaak ook oude herinneringen worden  
opgehaald. Een afzakkertje pakken bij Wieleman, onze “beregezellig” kroeg. Wat een feest. Wat een 
mensen. Iedereen is blij en goed gehumeurd: Westervoort is dan net één grote familie. Samen feest 
vieren met deze gezellige  
kermisdagen. Proost!

Inhoud wijkkrant herfst 2020

Oproep voor meedoen in de wijk

Interview wijkbewoner
 Lydia Van Houten

Activiteiten agenda - VvdW

Uitslag Panorama Mosterdhof
 Ton Fransen

Verslag kindermiddag 
 Bea Vonk

Kermis foto’s van vroeger?
 Arnold Krechting

Beste wijkbewoners,
Hoera, het tweede wijkkrantje is een feit! Het staat voor 
verbinding in onze bijzondere wijk. Want is het niet leuk 
om al die informatie over onze leefomgeving te lezen? 
Zodat we de wijk en elkaar beter leren kennen? 

Een aantal mensen uit de wijk heeft aangeboden om 
mee te helpen met het maken van het krantje. Dat is 
heel fijn, en samen maken we er iets moois van. Waar 
we nog wel naar op zoek zijn is iemand die alle inhoud 
verzamelt, zeg maar een hoofdredacteur. 

Meer informatie of aanmelden kan via een mail naar   
De vereniging van de wijk: MooiMosterdhof@gmail.com 
En wanneer u een leuk idee hebt voor de wijk laat het 
ook vooral weten! 

Ps: Per 1 november zal Jacqueline Schilling stoppen in de 
rol als aanjager 

Denk mee, doe mee
Door Corona maatregelen worden we uitgedaagd in de samenwerking voor de wijk. Activiteiten 
worden afgelast.  Overleg gaat online. Heeft u hiervoor hulp nodig neem contact op via e-mail; 
mooimosterdhof@gmail.com /  jacqueline-schilling@hotmail.com of bel met Ton Fransen 06 46597551.   
Juist nu; let op je gezondheid en heb aandacht voor elkaar. 

Gezocht! 
Mosterdhoffers die willen 
meedenken voor 
“Kunstroute door de wijk” 
Mail naar: 
kaatje667@hotmail.com



Panorama Mosterdhof brengt de wijk vooruit
In opdracht van de gemeente Westervoort en de vereniging van de wijk “Mooi 
Mosterdhof”  werden 3 ontwerpen opgesteld voor onze wijk. Dit was mogelijk 
vanwege de wedstrijd  “Klopt hier liggen kansen” voor wijken aan stadsranden 
uitgeschreven door het college van Rijksadviseurs. Voor de Mosterdhof zou elk 
ontwerp moeten aansluiten bij het wijkontwikkelingsplan (WOP) en later ook als 
voorbeeld kunnen dienen voor andere wijken.
 

Op 24 september jl werd in Amsterdam bekend gemaakt dat het voorstel van 
team Barzilay+Ferwerda ; “Wijk aan de dijk – Mosterdhof 2050”  als beste uit de 
bus kwam. 

Het team maakte een kookboek voor de Mosterdhof. De rode draad in dit plan 
is het verduurzamen van wijk en woningen en het investeren in de leefbaarheid. 
Het bestaat uit recepten voor ingrepen op vier schaalniveaus: woningen , hofjes, 
openbare ruimte en omgeving. De vijfde gang van het recept staat voor een 
veerkrachtige samenwerking. Het plan bestaat uit o.a. uit een begeleid proces 
voor individueel woonplan voor particuliere eigenaren , het herstel van het 
waardevolle stelsel van voetpaden en het vergroten van de natuurwaarde van 
de uiterwaard.  

Veel bewoners hadden vooraf op de ontwerpvoorstellen gereageerd. Het plan 
“Wijk aan de dijk” had toen al de voorkeur. Het inwoners advies werd dan ook 
serieus door de jury meegenomen in haar beslissing. 
De jury: “We hebben unaniem gekozen voor dit plan dat inzet op herwaardering 
van het sociale experiment. Het team richt zich hierbij vooral op particuliere 
eigenaren. Zij krijgen steun bij de verduurzaming van hun woningen.”

Wethouder Hans Sluiter zei bij de bekendmaking in Amsterdam dat hij snel over 
de aanpak in gesprek wil met het team Barzilay+Ferwerda en de betrokken  
coalitiepartners.  

Als bewonersvertegenwoordiging roepen we de wethouder op om de agenda 
vrij te maken omdat bewoners toe zijn aan actie. Wij willen zien dat er nu  
eindelijk echt iets staat te gebeurd. De actieve bewoners, georganiseerd in de 
Vereniging van de Wijk , willen bijdragen aan de uitvoering van de plannen en 
waar mogelijk met collectieve middelen acties ondersteunen.
 

De vereniging van de wijk is bereikbaar via het mailadres  
mooimosterdhof@gmail.com 

Wil je meer informatie over Panorama Lokaal, de ontwerpen en winnaars, kijk dan op; 
https://magazines.collegevanrijksadviseurs.nl/panoramanederland/2020/04/
winnaars 

Vanuit het winnende team - Ruben Ferwerda, team Barzilay+Ferwerda:
“Naast dat we heel blij zijn met deze uitkomst van de prijsvraag, 
zijn we ook de bewoners erg dankbaar voor jullie stem en het in ons 
gestelde vertrouwen! We zien uit naar het proces om tot realisatie van 
onze voorstellen te kunnen komen, met jullie en de coalitie. Samen 
richting een veerkrachtige wijk aan de dijk!” 

De wijkkrant in gesprek met …
Even voorstellen
Lydia Van Houten - Albadoro, 1972. Samen met mijn man,  
drie dochters en twee katten wonen we al meer dan twintig  
jaar in deze gezellige buurt. Het was eerst de bedoeling om  
tijdelijk in de Mosterdhof te verblijven, maar we zijn niet  
meer vertrokken, omdat het gewoon echt als   thuis voelt. 
 

Hoelang woon je in de Mosterdhof en wat is je  
ervaring met het wonen in deze wijk?  
Om exact te zijn, we wonen hier al tweeëntwintig jaar. Wat gaat  
de tijd toch snel. De kinderen zijn hier erg gelukkig en de wijk is  
ook echt kindvriendelijk. Genoeg ruimte! Iedereen is behulpzaam en  
vriendelijk, en ik ben vooral erg dankbaar met onze geweldige buren. Beter kunnen we het niet treffen!  

Je bent schrijfster. Kun je daar iets over vertellen?
Ik werk aan zo’n twee boeken per jaar. Schrijven heeft zijn nadelen en voordelen. Zo is het erg  
eenzaam. Behalve tijdens signeersessies. Daar kijk ik echt naar uit, want ik hou ontzettend veel van 
mijn lezers, en ik ben dol op de verhalen die ze me vertellen. Ze komen tegenwoordig met bloemen 
aan en met chocolade en verwennen me met van alles. Mijn lezers zijn me enorm dierbaar. Het maakt 
dat ik beter en beter mijn best voor ze wil doen. Vooral als ze me bedanken. In tranen zijn omdat ze 
in het dankwoord staan. Dat ik ze gelukkig kan maken, met zoiets kleins, en dat ik ze even mee mag 
nemen op een spannend avontuur... daar doe ik het allemaal voor!  www.lydiaalbadoro.com 

Wat is je wens voor de wijk?
Ik hou enorm van de natuur. Van al het groen. Het kan mij nooit groen genoeg zijn! Vijf jaar geleden 
schreef ik een prentenboek voor peuters en kleuters: ‘ruzie in de moestuin’ Het gaat over tuinieren 
en over samenwerking. Mijn droom is vooral een oase van groen. Genoeg fruit aan elke boom voor 
iedereen. Ik snap nooit waarom er ‘nutteloze’ bomen worden neergezet in wijken. Laat het maar 
kastanje- walnoot of fruitdragende bomen zijn. In deze tijden van digitalisering, separatie en het 
‘nieuwe normaal’ is het juist fijn om op te laden in de natuur. Ik kan enorm genieten van mijn  
druivenplant. Van mijn appelboom. De bramen uit de tuin. Mijn wens voorde wijk is vooral meer 
groen, overal en voor iedereen... 

Welkomsttasje nieuwe bewoners.
                                         
In het vorige buurtkrantje heeft de wijktafel “Aandacht voor  
elkaar” aangegeven dat nieuwe bewoners een welkomst- 
pakketje gaan krijgen. Dit is nog niet gelukt, aan een 
welkomstkaart en een nieuwe brochure van de Mosterdhof  
wordt nog gewerkt. Zodra dit klaar is, komen we langs bij de  
nieuwe bewoners. Dus krijg je nieuwe buren, geeft dit dan  
door aan Marijke.jochijms@gmail.com

Wil je als ondernemer in de wijk een bijdrage leveren voor  
het welkomstpakketje neem dan gerust contact met ons op.

Agenda
31 oktober Mosterdsoepje -  afgelast
19 december Kerstontmoeting (verdere gegevens volgen)  

Wij in de Mosterdhofinformatie voor bewoners en nieuwkomers

Beste (nieuwe) bewoners, welkom in de wijk Mosterdhof.  Wij bieden jullie deze folder aan omdat wij het leuk vinden om jullie te  informeren over deze bijzondere wijk.  Wij hebben de architect en de gemeente gevraagd om met ons mee te denken over de tekst. Je vindt informatie over de  geschiedenis van de wijk, het ontwerp van de wijk en de plannen voor mooi en  duurzaam wonen in deze wijk; waar staan we nu en waar willen we naartoe?
We wensen jullie veel lees- en woonplezier! Namens,Vereniging van de Wijk ‘Mooi Mosterdhof’. 

wijktafels
Er zijn intussen door de bewoners vier wijktafels (werkgroepen) opgericht:
 • Fris en fruitig  • De wijk uit zijn schulp  • Klaar voor de toekomst  • Aandacht voor elkaarDeze wijktafels ontwikkelen initiatieven waarmee de  verbetering van de wijk ingezet wordt, zoals het tegen-

gaan van verrommeling, aanpak van afval en parkeerpro-
blemen. Het verbeteren van de oriëntatie in de wijk en 
het organiseren van sociale activiteiten. Maar ook het met 
elkaar aanpakken van de woningen, zodat ze  energiezuiniger worden, en het opnieuw inrichten van de 
plantsoenen en onderhoud van het groen.We verwachten dat door deze initiatieven steeds meer 
bewoners enthousiast worden om mee te doen om met 
elkaar de wijk weer meer glans te geven.StaalkaartAan de bewoners van de wijk wordt gevraagd deze kleuren 

te gebruiken om meer de samenhang van de wijk te  herstellen.  Er zijn hoofdkleuren gekozen voor kopgevels, 
boeiboorden en garagedeuren. Kies de kleuren voor het schilderwerk van kozijnen, ramen en deuren en  vlakvullingen. Wilt u meer weten over de staalkaart en het 

kleurgebruik voor de woningen kijk dan op de website 
www.mosterdhof.nl.  Op de website vind je alle informatie over de plannen in het wijkontwikkelplan (WOP), waar zijn de leden van 

wijktafels mee bezig, acties voor een opgeruimde frisse 
groene wijk, voor duurzaam wonen, met aandacht voor 
elkaar en nog veel meer….
Met vragen kun je ook direct aankloppen bij de leden van 
de Vereniging van de Wijk. Wij helpen je graag verder.  • Bianca Joosten Mhof nr 137• Marjo Heeregrave Mhof 127• Fred Dokter Mhof 178• Ton Fransen Mhof 320Volg ons op Facebook pagina https://www.facebook.com/Mosterdhof/Email: mooimosterdhof@gmail.com

AANDACHT VOOR ELKAAR


