
Specialisten voor 
kleine ongelukjes
Vrolijke rakkers doen wel eens wat doms. En dat kan pijn 
doen. Maar dieren kunnen niet laten zien als ze ergens last 
van hebben. En bij dieren zijn ook kleine zaken belangrijk. 
Ongelukje? Wacht niet en bel ons even.

Wij staan altijd klaar voor u en uw dier.

www.dierenkliniekhugen.nl • Nederhoeve 20A  Nieuwegein • tel. (030) 60 55 747



Onno van Geuns: “Een aantrekkelijke selfie maken is nog wel een dingetje”



Het kan 
altijd 
anders

Een nieuwe naam voor 
Autobedrĳf Nieuwegein

De bekende service 
voor u en uw auto

Herenstraat 107
3431CB Nieuwegein
030-6042930

In goede 
handen.

De gezellig rommelige oprijlaan van Woonzorgboerderij van Doenersdreef Zorg 

Wat gebeurt er achter die deur?

Het springkussen in het Arabellaplantsoen bood ook een momentje rust voor de ouderen

Vaste rubriek over bijzondere 
locaties in de wijk. Dit keer gaan 
we op bezoek bij de woonzorg-

boerderij van Doenersdreef Zorg  
in Huis de Geer. Utrechtsestraat-
weg 28, telefoon: 030 601 3144.

Karin Beenen praat met medewer-
kers Thijs Driever en Kim Kortekaas. 

Dimitri knapt oude meubels op in de werkplaats

Begeleider Thijs in de moestuinYassine en Kim bij het kippenhok

Bewonersavond

Dinsdag  

29 oktober

19.30 - 22.00 uur

Beatrixschool

Lohengrinhof 10



Met de buren spelletjes doen op straat

Het Wijkplatform vergadert

Verkeersinformatie: U dient om te lopen

Header van de website; Hoe werkt Nederland.nl

In 2013 vonden we een nieuwe secretaris d.m.v. bovenstaande advertentie. 

Bestuurs-vacatures
Uitgebreide informatie over deze 
twee functies kunt u lezen op 
vrijwilligershuis-nieuwegein.
nl/vacature/secretaris-m-v/ of 
vrijwilligershuis-nieuwegein.nl/
vacature/penningmeester-m-v/. 
Lijkt het u wat om secretaris of 
penningmeester te worden? Dan 
wil ik graag met u verder praten, 
ook als u twijfels of vragen hebt. 

Bel me op 06 – 46 30 50 49 of 
mail naar  
voorzitter@wijzijnelkaarsburen.nl.

BewonersavondDinsdag  29 oktober19.30 - 22.00 uurBeatrixschoolLohengrinhof 10



Hobby in de wijk

Bestel nu! 
3 verse maaltijden

naar keuze
3 verse maaltijden

naar keuzenaar keuze
3 verse maaltijden

naar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuzenaar keuze
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Bestel via   UITGEKOOKT.NL  of bel  085-040 60 65 

3 verse maaltijden3 verse maaltijden3 verse maaltijden

Bestel eenvoudig uw vers bereide 
maaltijden via uitgekookt.nl

of geef uw bestelling telefonisch 
door via 085-0406065

en uw proefpakket wordt 
gratis thuisbezorgd

of geef uw bestelling telefonisch 

en uw proefpakket wordt 

12.95
Voor maar



Edwin: Is dit Garfield?

Pluto in de Wijk

Begin augustus is de middelste van drie pruimenbomen (die ouder zijn dan de wijk) in park Kokkebogaard door de storm afgebroken. 

Kook ook eens voor je buren. Koken zorgt voor verbinding.

Kijktip van Herman
Herman wijst mij op een 

documentaire van 10 febru-
ari door VPRO Tegenlicht, 
over Deltaplan waterstof.

Terugkijken kan via de 
website van de VPRO.



Wijnhandel en Slijterij Grapes & Bottles
Nedereind 10 | 3431 ER Nieuwegein | 085-489 21 20

‘Voor passend advies over wijn, whisky, en sterke drank’ Ook verhuisplannen?
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen voor de verkoop van

uw woning? Nodig ons eens uit voor een persoonlijk gesprek.

Wij geven u geheel vrijblijvend een waarde van uw woning.

Vraag nu een gratis waardebepaling aan!

Mail of bel ons!

Stuur uw email naar:
info@makelaardijevers.nl

Of bel ons op:
030-6043224

Evers Woonaccent Makelaars
Harplaan 1 A, 3438 CN Nieuwegein
www.makelaardijnieuwegein.nl

Udo Tenge in zijn voortuin: “Het mooie van Nieuwegein vind ik dat men nog steeds probeert het zo groen mogelijk te houden.”



Erik Asbreuk (foto LinkedIn)

Van de Wijkagenten

Colofon

We zien je graag in onze beautyshop!
Je bent, zonder afspraak, van harte welkom voor de meest

uiteenlopende beautyproducten. 

Van huidverzorgings- en huidverbeteringsproducten tot lichaamsverzorging, 
parfums, hand- en voetproducten tot (camouflerende) make-up, wij hebben het 

in huis. Lekker voor jezelf of om cadeau te doen.

Onze huidexperts adviseren je met alle plezier!

Symfonielaan 28-30
3438 EV Nieuwegein
Telefoon 030 603 8013
www.beauty-inn.nl
office@beauty-inn.nl

Maandag 09:00 - 17:30
Dinsdag 09:00 - 21:00
Woensdag 09:00 - 21:00
Donderdag 09:00 - 17:30
Vrijdag 09:00 - 17:30
Zaterdag 09:00 - 15:00

Bellen met de politie:
Spoed en melden verdacht gedrag 112
Geen spoed 0900-8844
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