
Een bejaard echtpaar (70 en 71 jaar) in Batau Noord wilde hun huisuitzetting voorkomen. Afgelopen dinsdag
rond 17.00 uur hadden zij in een wanhoopspoging twee grote gasflessen opengedraaid in hun woning aan
de Zeusburg. De politie kon voortijdig ingrijpen en zo een explosie voorkomen. Beide bewoners zijn overge-
bracht naar het ziekenhuis omdat zij gas hadden ingeademd.
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Bejaard echtpaar wilde woning opblazen

Op de helling van
Museumwerf
Vreeswijk aan de
Wierselaan 113 in
Vreeswijk valt
sinds deze week
een bijzonderheid
te bewonderen.
Het is de Missis-
sippi, een tot de
verbeelding spre-
kende, monu-
mentale woon-

boot. Ze is naar de helling gekomen voor groot onderhoud.

Thuisbasis van de Mississippi is de Utrechtsestraatweg in de
Nieuwegeinse wijk Jutphaas. Ze ligt daar verscholen achter het
groen, als eerste in de rij woonboten. Op de helling bij de Muse-
umwerf is ze echter in volle glorie te zien. Ze ligt daar nog voor
een (nu nog onbekend) aantal weken. Grijp uw kans en kom kij-
ken.

De kersverse eigenaar is graag bereid belangstellenden binnen te
laten kijken. Klik hier voor het verhaal achter de Mississippi.

Een woordvoerder van de politie
benadrukte dat er geen sprake is
geweest van een explosie maar
wel van explosiegevaar, zoals in
eerdere berichtgevingen. Om-
standers spreken dit tegen. Een
getuige: ‘Geen sprake van een
explosie? Was anders een be-
hoorlijke knal even voor 17.00
uur.’ In een raam van de woning
zou een gat gemaakt zijn om toe-
gang te krijgen tot de woning. 'Dit
is niet gekomen door een ex-
plosie' aldus de politie.

Het bejaarde stel Marijke (70) en
Arie (71) van Hoff hebben een
lang slepend conflict met de bu-
ren. De rechtbank heeft onlangs
uitspraak gedaan dat het stel, na
35 jaar gewoond te hebben op de
Zeusburg, de woning mag wor-
den uitgezet. Dat zou afgelopen
maandag gebeurd moeten zijn
maar dit ging niet door omdat zij

weigerden de sleutel in te leveren
bij de verhuurder Bouwinvest.

Woensdag 19 september is het
huis alsnog ontruimd terwijl het
stel in het ziekenhuis in Amers-
foort lag. Dit leest u op onze web-
site: www.pen.nl

https://www.pen.nl/artikel/het-nieuwe-bouwen-op-de-helling-bij-museumwerf-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeins-stel-dat-gaskraan-opendraaide-terroriseert-buurt-al-jaren
https://www.pen.nl/pdffiles/monopolyposter.pdf
https://www.pen.nl/adverteren
https://pcbuitvaartzorg.nl


KORTJES
'Merwestein-Week'

In de herfstvakantie zijn er super
leuke activiteiten te doen tijdens
de Merwestein-week. De activi-
teiten die georganiseerd worden
zijn zeer divers waaronder: Free-
runnen & Dans, Grote Moveo
Gymfeest, Archery Attack etc.
Alle activiteiten in de herfstva-
kantie vinden plaats in Merwest-
ein. Daarnaast is er ook elke dag
de mogelijkheid tot recreatief
zwemmen met veel leuke zwem-
activiteiten.

Lijkt het je leuk om mee te doen
aan deze activiteit(en) kijk dan
snel hier voor meer informatie.
Ook kunt u voor meer informatie
en aanmelden contact opnemen
met buurtsportcoach Bo Dijk-
horst via e-mailadres:
b.dijkhorst@merwestein.nl of
telefonisch op: 030-6004267.

Inbraak in Apotheek

Eind maart dit jaar proberen drie
mannen in te breken bij Apo-
theek Galecop in Nieuwegein.
Het kostte de daders veel moei-
te, maar het leverde ze niets op.
De politie zoekt nu de dieven en
vraagt hulp van mogelijke getu-
igen of mensen die de daders
herkennen. Het gat om drie ver-
dachten.

BREEKIJZER
De inbraak was in de nacht van
dinsdag 27 op woensdag 28
maart. Rond 03.10 uur komen er
drie mannen aanlopen bij de
apotheek aan De Kempenaer-
park. Ze proberen de schuif-
deuren open te krijgen, maar dat
lukt niet. Ook met een breekijzer
krijgen ze het niet voor elkaar.

Bekijk het filmpje van de inbraak
en de signalementen van de
daders hier.

'Koken met PEN'
Iedere week maakt onze 'kook-
gek' Eric Dekker een heerlijk ge-
recht. Deze week maakt hij een
Italiaanse witlofschotel. Zien hoe
dit gemaakt wordt? Kijk dan op
zijn rubriek waar overigens nog
veel meer recepten staan.
__________________________

Alle straten, lanen, driften, plein-
en en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de

weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze
rubriek. Deze week De Jongh-
laan in Jutphaas/Wijkersloot.

FOTO

__________________________

De gemeentepagina's

Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke week-krantjes
het gemeentenieuws.

Veel wisten het al, maar vanaf
woensdagmorgen vroeg zijn de-
ze pagina’s ook te lezen op de
Digitale Stad Nieuwegein.

PDF

City Huiskamerfestival met de Langste Tafel

Op zaterdag 29 en
zondag 30 september
vindt in City Nieu-
wegein de tweede edi-
tie van het City Huis-
kamerfestival plaats.
Diverse huiskamer-
plekken in City vor-
men dat weekend een
culturele route waar
bezoekers met elkaar
kunnen genieten van

dans, muziek en andere optredens. Het festival is één van de ac-
tiviteiten om de aantrekkelijkheid en levendigheid van de binnen-
stad te vergroten.

City Huiskamerfestival is gratis te bezoeken. Je vindt de
huiskamers op West, de Markt, bij Laag Raadstede en de Boog-
stede. Allebei de dagen ben je welkom tussen 12.00 en 17.00
uur.

De Langste Tafel
Zondag 30 september kunnen bewoners voor een brunch aan-
schuiven aan De Langste Tafel van 11.00 uur tot 14.00 uur mid-
denin City. De Langste Tafel werd vorig jaar ook georganiseerd
en is dit jaar onderdeel van het City Huiskamerfestival. Arjanne
de Vries: “De Langste Tafel is een moment van ontmoeting en
gezelligheid. Inwoners uit Nieuwegein die het leuk vinden om
elkaar te ontmoeten zijn van harte welkom."

Heb je verhuisplannen? En ben
je een beetje benieuwd wat jouw
woning in de huidige markt
waard is?

Bereken dan in 3 stappen de
waarde van jouw woning. en vul
je gegevens in. Je ontvangt dan

meteen gratis en vrijblijvend een
indicatie van de waarde van je
woning.

Moen Garantiemakelaars
Boogstede 1 (Cityplaza)
3431 HH Nieuwegein
Tel: 030-6076060

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Wat is mijn huis waard?

__________________________

http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/video-politie-zoekt-getuigen-van-inbraak-bij-apotheek-galecop
https://www.pen.nl/artikel/video-politie-zoekt-getuigen-van-inbraak-bij-apotheek-galecop
https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-witlof-ovenschotel-gedroogde-zontomaat-en-gorgonzola
https://www.pen.nl/artikel/de-jonghlaan
https://goo.gl/A4kMSd
https://waarderapport.moenmakelaars.nl/
https://waarderapport.moenmakelaars.nl/
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.moenmakelaars.nl
https://goldenvalue.nl/vacatures/software-ontwikkelaars
https://wijnfortjutphaas.nl


https://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/
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Tijdens zijn omzwervingen door en om Nieu-
wegein heeft de Nieuwegeiner Arend Bloe-
mink (1946) vrijwel altijd zijn camera bij zich.
Maar niet alleen Arend trekt er voor De Digi-
tale Stad Nieuwegein op uit.

Arend: ‘Van Monique de Beer ontvingen we
prachtige foto’s, gemaakt door Marja van
Eijck, van het sprookjesevenement dat zon-
dag 16 september plaatsvond op Fort Vrees-
wijk. Zestig elfjes, gelaarsde katten, asse-
poesters en heksen vermaakten zich onder-
meer met de KleinDuimpje-race, soep koken
voor Hans van Grietje en toverstafje maken.
En samen zorgden zij ervoor dat Doornroos-
je ontwaakte uit haar 100-jarige slaap. Een
foto die met recht de titel 'Foto van de Week'
krijgt!’

Reactie gemeente Nieuwegein op huisuitzetting

'Foto van de Week'

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/foto-van-de-week


Op zaterdag 15 september werd
op de A.C. Verhoefweg een tram
gekogeld met stenen. Meerdere
ruiten raakten beschadigd en
drie inzittenden raakten licht ge-
wond door rondvliegend glas.

Tussen 23.00 en 23.15 uur ver-
liet de tram de halte aan de Wijk-
erslootweg in de richting van de
halte Nieuwegein-City Plaza. Tij-
dens de rit, ter hoogte van de-
Hagestede/Zegelstede, werd de

rijdende tram plotseling bekogeld
met stenen waarbij meerdere
ruiten beschadigd of vernield
werden. De trambestuurder
stopte bij de halte Nieuwegein-
City en waarschuwde de politie.

Drie passagiers raakten licht
gewond door rondvliegend glas.

De politie stelde direct een on-
derzoek in naar de verdachte(n)
maar dat had geen resultaat. De
inzittenden en de trambestuurder
werden nader gehoord maar zij
hadden de verdachte(n) niet ge-
zien. De politie neemt deze zaak
hoog op en zet het onderzoek
voort.

Oproep getuigen
De politie komt graag in contact
met getuigen of met mensen die
op andere wijze over informatie
beschikken. Er kan worden ge-
beld met 0900-8844 of met Meld
Misdaad Anoniem, telefoon
0800-7000.

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Een rubriek waarin
mensen een rol vervullen.

September 2007
De leerling automonteurs van het
Anna van Rijn aan de Harmonie-
laan kregen een splinternieuwe
(?) Renault van de Viaanse deal-
er. Om lekker mee en op te oefe-
nen. Uiteraard werd de auto na
aankomst op school met veel in-
teresse bekeken en bestudeerd.

_________________________________________________________________________________________________________________

Stenengooiers gezocht die tram bekogelden in Nieuwegein

http://www.plusvanloon.nl
https://www.albeka.nl


http://www.gall.nl


De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen.
Als live-karikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS
en Rembrandt van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten.

Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings iedere week een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis
of een karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt deze car-toons en
karikaturen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor
meer informatie naar: info@karikaturist.nl.

Deze week over moeder Chantal en haar dochter Roos. Roos is hoogbegaafd maar kan in Nieuwegein nergens passend onderwijs vinden.
Tijd voor actie dus! want wie wil niet het beste voor zijn kind? Het verhaal leest u op de volgende pagina in deze nieuwsbrief.

Nieuwegein kent veel mantelzorgers die zor-
gen voor een familielid, vriend of kennis. Dit
doen ze vaak al langere tijd, in hun eigen tijd
en zonder dat ze er voor betaald krijgen. De
gemeente en het Steunpunt Mantelzorg
Nieuwegein waarderen dit zeer en benadruk-
ken dat door deze mensen een mantelzorg-
waardering aan te bieden. Elke mantelzorger
die ingeschreven staat bij het steunpunt krijgt
de mantelzorgwaardering 2018.

Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 10 november van 11.00 uur tot
16.00 uur wordt bovendien de jaarlijkse Dag
van de Mantelzorg gehouden in het Meeting-
District aan de Blokhoeve 2 te Nieuwegein.
Ook dit is een initiatief van de gemeente en
het steunpunt. Voor dit jaar hebben we weer

gekozen voor een informatiemarkt. U kan uw
vertrouwde en bekende organisaties tegen
komen maar ook minder bekende. Daarnaast
is er de mogelijkheid verschillende work-
shops te volgen, proeverijen van verschil-
lende producten en andere leuke activiteiten.
Op deze dag kan u de mantelzorgwaardering

ook ophalen tussen 11.00 uur en 16.00 uur.

Hoe aan te vragen?
Iedere mantelzorger die ingeschreven staat
bij het Steunpunt Mantelzorg krijgt in de
maand oktober een uitnodiging thuisgestuurd
voor het afhalen van zijn of haar mantelzorg-
waardering. Staat u nog niet bij het steun-
punt ingeschreven als mantelzorger, doe dit
dan alsnog! Dit kan het gehele jaar door,
maar wilt u in aanmerking komen voor de
Mantelzorgwaardering van dit jaar, doe dit
dan vóór 1 oktober 2018.

Inschrijven kan via de website van het Steun-
punt Mantelzorg. Mocht u vragen hebben
dan kunt u bellen naar het steunpunt via tel.
06- 83 55 68 74.

Nieuwegein waardeert mantelzorgers

http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl


AkoestiCafé Special met
Laroux en Van Piekeren
Zolang het maar akoestisch is,
biedt het AkoestiCafé een klein,
maar professioneel podium op
diverse locaties in Nieuwegein
voor zowel beginnende als er-
varen artiesten. Na het afgel-
open, succesvolle seizoen slaan
DE KOM en AkoestiCafé dit jaar
de handen ineen voor twee
‘AkoestiCafé Specials’. De
eerste vindt plaats op vrijdag
21 september aanstaande.

Het concept is simpel: het beste
uit eerdere AkoestiCafés op één
avond in de kleine zaal van DE
KOM. Tijdens de eerste editie op
21 september treden Laroux en
Van Piekeren op. De wereldfolk
van Laroux en de poëtische,
soms hilarische nederpop van
Van Piekeren zijn met elkaar ver-
bonden door hun gezamenlijke
liefde voor de Nederlandse taal
én door hun thuisstad Utrecht.
Kaarten zijn te koop via de web-
site van DE KOM

Nieuwegein en klimaat
Meer en heftigere regenbuien,
langere droge periodes en meer
hete zomerse dagen en nachten.
Het klimaat verandert als gevolg
van de opwarming van de aarde.
De precieze verandering hangt
van veel factoren af, maar de
weersomstandigheden in Neder-
land worden in elk geval steeds
extremer. De vraag is: Hoe richt-
en we Nieuwegein klimaatbe-
stendig in? Daarom heeft het col-
lege van B&W de visie klimaat-
adaptatie vastgesteld, die ter be-
sluitvorming wordt voorgelegd.

Op 27 september wordt de visie
besproken in de Commissie
Ruimtelijke Ordening en Milieu.
Daarna staat de visie op de
agenda voor besluitvorming in de
raadsvergadering van 11 okto-
ber. Nadat de visie wordt vast-
gesteld gaat de gemeente aan
de slag met het uitvoeringspro-
gramma.

Onderwijs

Gemis van school voor hoogbegaafden
In heel Nieuwegein is nog geen fulltime onderwijs voor hoogbegaafden in het basisonderwijs. Met
ruim 62000 inwoners zijn er zo’n 2 a 300 kinderen tot 15 jaar hoogbegaafd. Hiervan is een grote
groep kinderen, die nog altijd niet het onderwijs krijgen dat zij verdienen. De Nieuwegeinse Chan-
tal Postma, zelf moeder van de hoogbegaafde dochter Roos, zoekt ouders in Nieuwegein die dit
ook een gemis vinden.

In heel Nieuwegein is nog geen
fulltime onderwijs voor hoogbe-
gaafden in het basisonderwijs.
Met ruim 62000 inwoners zijn er
zo’n 2 à 300 kinderen tot 15 jaar
hoogbegaafd. Hiervan is een
grote groep kinderen, die nog al-
tijd niet het onderwijs krijgen dat
zij verdienen. De Nieuwegeinse
Chantal Postma, zelf moeder
van de hoogbegaafde dochter
Roos, zoekt ouders in Nieuwe-
gein die dit ook een gemis vin-
den.

‘Deze talenten in de dop denken
en voelen anders en hebben het
dan ook nodig om op een andere
manier benaderd te worden in
het onderwijs. Rondom onze ge-
meente zijn er wel gemeenten,
die deze fulltime HB klassen bie-
den, maar helaas is er in Nieu-
wegein (en IJsselstein) nog niet
voldoende voor geregeld’ aldus

Bert en Chantal Postma uit
Nieuwegein.

Op dit moment kunnen een aan-
tal kinderen binnen Nieuwegein
gebruik maken van een ‘Day a
Week’ concept, een concept
waarbij een hoogbegaafd kind
één dag in de week gepast on-
derwijs op hun niveau ontvang-
en. ‘Helaas zijn deze kinderen
niet maar één dag in de week
hoogbegaafd en dus is het nodig
dat er fulltime hoogbegaafden
onderwijs komt’ zegt Chantal
tegenover onze redactie.

Veel van de Nieuwegeinse hoog-
begaafde kinderen gaan nu bui-
ten de stad naar school. Zij gaan
naar scholen waar wel fulltime
hoogbegaafden onderwijs aan-
wezig is. Ouders en kinderen
moeten noodgedwongen iedere
dag reizen waardoor ook het so-

ciale element, namelijk het af-
spreken na schooltijd, weer las-
tiger wordt. ‘Er zijn zelfs ouders
die hiervoor verhuizen. Het feit is
dus dat talenten onvoldoende
worden gezien binnen de ge-
meente en hierdoor uit onze stad
vertrekken. Een gemiste kans
voor Nieuwegein! Weer een an-
dere groep van deze kinderen zit
noodgedwongen in verband met
grote tekorten aan passende full-
time onderwijsplekken in de re-
gio nog op een reguliere school
in een reguliere klas.’

Chantal Postma: ‘Op het mo-
ment dat het basisonderwijs voor
deze kinderen niet op orde is, is
de kans groot dat zij het op het
middelbaar onderwijs en later de
hogescholen en/of universiteit of
zelfs in het werkende leven niet
gaan redden. Een fulltime groep
zou binnen enkele maanden
kunnen bestaan, mits de wil en
middelen ter beschikking worden
gesteld. Wij denken hier graag in
mee.’ Hiervoor zoeken Bert en
Chantal Postma medestanders
en andere ouders en gegadigden
die zich met hun in willen zetten.

Ben je als ouder geïnteresseerd
of zijn jullie een school binnen
Nieuwegein die samen met ons
een mooie fulltime onderwijs-
groep voor deze kinderen wil
gaan neerzetten? Kijk dan op
deze Facebookpagina en meld je
aan. Chantal: ‘Een rijk speciaal
voor deze geweldige talenten,
dat mag toch niet ontbreken in
Nieuwegein?’

____________________________________________________________________________________

__________________________

Moeder Chantal met dochter Roos

https://www.akoesticafe.nl
https://www.dekom.nl/agenda/?maand=2018-09-21#modal=/agenda/3762/Laroux_en_Van_Piekeren/AkoestiCafe_Special/?type=show
https://www.dekom.nl/agenda/?maand=2018-09-21#modal=/agenda/3762/Laroux_en_Van_Piekeren/AkoestiCafe_Special/?type=show
https://www.facebook.com/rijktalent/
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/de-strip-van-kim-houtzager


Afgelopen zondag speelden de
tafeltennisdames van VTV
Vreeswijk in hun eigen sporthal
hun tweede wedstrijd in de ere-
divisie. Na de pijnlijke 6-0 neder-
laag tegen het zeer versterkte
Heerlen moesten de dames
aantreden tegen een debutant,
de dames van Vriendenschaar.

Sanne de Hoop won de eerste
wedstrijd met 3-0 van Romy
Gielings, vervolgens won ook
Jacintha de Hoop haar wedstrijd
tegen Marion van Leeuwen met

3-0. De laatste wedstrijd voor
de pauze won Li Dong ook in 3
games. Na de pauze wonnen
Sanne , Li en Jacintha ook alle
drie hun wedstrijd, waardoor de
6-0 overwinning een feit was.
Een mooi resultaat, waardoor
de aansluiting bij de top 4 weer
is gevonden.

Aanstaande zondag speelt VTV
opnieuw thuis aan de Helmkruid
9 in Nieuwegein. Dan is het Lei-
dse Scylla de tegenstander. De
wedstrijd begint om 14.00 uur.

Scylla heeft al jarenlang haar
sporen in de eredivisie verdiend.

Tot dusverre hebben verdedig-
ster Marie Depuydt en de aan-
valsters Esmee van Marwijk, Kim
Hergelink en Isabelle Tegelaar
de wedstrijden gespeeld. Inter-
national Kim Vermaas doet deze
week mee met de Europeesche
kampioenschappen in Alicante.
VTV kan voor deze wedstrijd
kiezen uit Dong Li, Sanne de
Hoop, Emine Ernst, Jacintha de
Hoop en Vera van Boheemen.

Speciallympics in zwembad Merwestein
Bij speciallympimcs zwemmen wordt aandacht besteed aan het vertrouwens van de mensen, de zwemvaardigheid en er worden oefeningen
gedaan voor de spieren en gewrichten. Zo wordt gewerkt aan fysieke gesteldheid en conditie. Aansluitend aan deze activiteit kan de groep
gezamenlijk gebruik maken van een gezond lunchbuffet in Brasserie H2O van het complex.

Speciallympics Zwemmen is voor mensen (18 jaar en ouder) die behoefte hebben om in een beschermde omgeving onder professionele
begeleiding te kunnen sporten en bewegen. Deelnemers die moeilijk kunnen aansluiten bij de reguliere zwemlessen, maar toch graag willen
zwemmen, kunnen zich aanmelden voor het Speciallympics zwemmen. De deelnemers worden zo aangezet om te blijven bewegen, wat de
gezondheid ten goede komt. Ook wordt sociaal contact gestimuleerd tijdens deze activiteit en daarmee het sociaal isolement voorkomen. Het
is voor deelnemers niet noodzakelijk te kunnen zwemmen. De les is elke donderdag (m.u.v. schoolvakanties) van 11.00 uur tot 12.00 uur in
Zwembad Merwestein.

Wilt u graag meedoen met deze les of meer informatie, neem dan contact op met buurtsportcoach Bo Dijkhorst via b.dijkhorst@merwestein.nl
(030) 600 42 67. Kijk hier voor meer informatie en de kosten.

Na winst vorige week nu thuis tegen het sterke Scylla uit Leiden
_________________________________________________________________________________________________________________
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Voorleeslunch
Op woensdag 26 september
(11.00-13.00 uur) vindt de voor-
leeslunch voor senioren plaats in
de bibliotheek. Nieuwegeinse se-
nioren zijn welkom om aan te
schuiven voor een heerlijke
lunch terwijl er een spannend,
romantisch of ontroerend verhaal
wordt voorgelezen.

Elke laatste woensdag van de
maand verzorgt de bibliotheek

de voorleeslunch. De toegang is
gratis. Aanmelden kan via ac-
tie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Voorleeslunch septem-
ber’).

Nieuwegeins Peil
Op donderdagavond 27 septem-
ber (20.00-22.00 uur) zijn er bij-
zondere optredens in de biblio-
theek tijdens Nieuwegeins Peil.

Nieuwegeinse muzikanten en
schrijvers die nog niet eerder
hebben samengewerkt, zorgen
samen voor bruisende optredens
vol muziek, literatuur, poëzie en
dans. Het wordt een feestelijke
avond met verhalen om op te
dansen.

Toegang: ! 2,50 voor leden en !
8,50 voor niet-leden. Kaartjes

zijn te koop bij het infopunt in de
bibliotheek of te reserveren via
actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Nieuwe-geins Peil’).

Voorleeslunch
Nieuw in de bibliotheek: het ge-
zondheidsplein. Hier kunnen
Nieuwegeiners (interactieve) in-
formatie vinden over gezond-
heid, welzijn en lifestyle in de

stad. Ook zijn er tentoonstellin-
gen en games rondom verschil-
lende gezondheidsthema’s en is
er elke twee maanden een
health check.

Op vrijdag 28 september
(13.00-17.00 uur) opent de bi-
bliotheek het gezondheidsplein
met allerlei workshops, games
en informatie. Met o.a. preven-
tieve health checks rondom be-
weging, meer informatie over het
beweegaanbod in Nieuwegein
en Bewegen op Recept, work-
outs met smartwatch, rondleidin-
gen en een workshop sportvoed-
ing.

Aan de opening werken mee:
SportID, Bewegen op Recept,
Healthy Progress, Saltro, Sur-
Plus, Liefde voor de maag, GGD
Regio Utrecht, Dansschool Ger-
da Kagie en MediaMarkt Nieu-
wegein.

Deelname aan de opening is
gratis, aanmelden kan via ac-
tie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘Opening gezondheid-
splein’). Deelname aan de health
check is geen vervanging voor
een bezoek aan de huisarts.

Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis? De Nieuwe-
geinse natuurliefhebber Udo
Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje
dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.
Deze week de veldsikkelwants.

Udo: ‘Wantsen hebben geen
mond en geen kaken. Ze moeten
zich voeden met een zuigsnuit,
en die steken ze bijvoorbeeld in
een ander insect of in een bloem
en zuigen die uit. De bloem heeft
er geen last van, de nectar die
wordt opgezogen is wel niet be-
doeld voor uitzuigers maar alla,
in het veen kijken we niet op een

turfje. Met de aangeboorde in-
secten ligt het iets anders.’

‘Op een bloempje in tuin of plant-
soen zit soms een houtsplinter
van zo'n cm lang en zo dun als
een lucifer. Bij nader inzien blijkt
het een miniem wantsje te zijn,
met de kleur van beukenhout en
een prikker op z'n kop. De naam
is veldsikkelwants, al is zo’n
splintertje nauwelijks te ontdek-
ken in een veld. Maar goed, het
beestje komt ook buiten het veld
voor en is te zien op elke lichte
ondergrond. Als het er op zit en
u goed kijkt.'

_________________________________________________________________________________________________________________

Tijdens het PLUS-café gingen de deelnemers aan de slag met vei-
ligheid in en om huis. Ze gingen in gesprek met de wijkagent van de
politie om vragen te stellen over het voorkomen van inbraken en het
beschermen van hun huis. Ook de brandweer was van de partij, met
VR-brillen die laten zien hoe het voelt om een brandend huis te ont-
snappen. Daarnaast kregen de deelnemers een mini valpreventie-
training van Fysiotherapie Galecop en KMI Home Care.

De komende maandagen gaat het PLUS-café door op dit thema. De
volgende bijeenkomst is op maandag 24 september (14.30-16.00
uur). Aanmelden? Dat kan via actie@detweedeverdieping.nu
(o.v.v. ‘PLUS-café 24 september’).

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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Op de laatste zaterdag van de Vredesweek,
zaterdag 22 september aanstaande, vindt
er in Nieuwegein een vredeswandeling
plaats. De route Noord start om 14.00 uur
(inloop vanaf 13:30) vanuit het Geinlicht en
is 5 km lang. De route Zuid start om 13.00
uur (inloop vanaf 12.50 uur) in de Rank aan
de lupinestraat 11 in Nieuwegein Zuid en is
7,5 km lang. Beide routes komen in het cen-
trum bij elkaar en wandelen daarna geza-
menlijk naar het eindpunt bij Moskee Sirat
(betekend 'De Brug'), waar alle wandelaars
om 17.00 zullen aankomen.

De wandeling biedt de gelegenheid om elka-
ar te ontmoeten en van gedachten te wisse-
len over vrede. Aan de wandeling doen di-
verse organisaties uit Nieuwegein mee. PKN
Nieuwegein Noord, Nieuwegein Zuid, PKN
Hervormd Vreeswijk, de katholieke paro-
chies, Evangelische Gemeente de Bazuin,
het Apostolisch genootschap, het Leger des
Heils, Moskee Sirat, Movactor, gemeente

Nieuwegein, Cross-culture en anderen.
Het thema van de Vredesweek is dit jaar:
'Generaties Voor Vrede.' Op vrijdag 21
september klinken tussen 18.00 uur en
18.15 uur de klokken in Europa tijdens de In-
ternationale Dag voor de Vrede. Ook
Nieuwegein doet mee. In Nieuwegein zal om
18.00 uur door Dick van Dijk de korte be-
speling van de Parkbeiaard met Beethovens
‘Ode aan de vreugde’ (de Europese Vre-
deshymne) gespeeld worden. Daarna zal
het werk ‘Introduction and finale to The
Green Knight’ van Joop Visser worden
gespeeld. Visser schreef dit werk als herin-
nering aan de eerste wereldoorlog.

De Internationale Dag van de Vrede die door
de Verenigde Naties wordt georganiseerd
valt samen met de openingssessie van de
Algemene Vergadering, ieder jaar in sep-
tember. Sinds 2001 vindt de dag jaarlijks
plaats op 21 september (resolutie 55/282).
Op 21 september begint de Vredesweek.

Walk of Peace in Nieuwegein Vernieuwen Schansen-Noord

Samen met inwoners van Schansen-Noord
heeft de gemeente de afgelopen maanden
geïnventariseerd wat er nodig is om de
openbare ruimte te vernieuwen, zodat be-
woners in de toekomst prettig in hun buurt
kunnen wonen. Het college van B&W heeft
op basis hiervan een voorstel gedaan aan
de gemeenteraad voor een aanpak en een
budget van circa zes miljoen euro voor de
verdere planvorming en realisatie.

Het voorstel om Schansen-Noord aan te
pakken, wordt behandeld in de commissiev-
ergadering van Ruimtelijke Ordening en Mi-
lieu (ROM) op 27 september en de raadsver-
gadering van 11 oktober. Inwoners, on-
dernemers of vertegenwoordigers van or-
ganisaties kunnen inspreken in de com-
missie ROM als ze dit van tevoren melden
bij de griffie (griffie@nieuwegein.nl).

Kansenkaart
De openbare ruimte in Schansen-Noord vol-
doet niet meer aan de eisen en wensen van
de huidige tijd. De gemeente heeft door mid-
del van een kansenkaart de belangrijkste in-
houdelijke opgaven en kansen voor de buurt
in beeld gebracht. Zo’n 200 bewoners
hebben op verschillende manieren en mo-
menten actief bijgedragen aan de totstand-
koming van de kansenkaart. Hieruit kwamen
allerlei verbeterpunten naar voren. Denk bi-
jvoorbeeld aan het verbeteren en toegankeli-
jker maken van de straten en stoepen,
ruimere parkeerplaatsen, meer levendigheid
rond het centrale plein en bij speel – en ont-
moetingsplekken, kwaliteit van groen, veilige
en toegankelijke fiets- en wandelroutes en
betere verlichting.

In de kansenkaart staan ook de gemeen-
telijke opgaven benoemd, zoals het vervan-
gen van de riolering en klimaatadaptieve
maatregelen om de stad weerbaar te maken
tegen de gevolgen van klimaatverandering
(zoals extreme piekbuien, droogte en hitte).
De kansenkaart is onderverdeeld in verschil-
lende centrale thema’s en is hier te vinden.
Ook vindt u daar meer informatie over de
projecten van Betere Buurten.

Plan uitwerken
De buurt heeft bij de totstandkoming van de
kansenkaart een belangrijke rol gespeeld.
Indien het voorstel wordt goedgekeurd door
de gemeenteraad, zal de gemeente opnieuw
met inwoners in gesprek gaan om de
kansenkaart uit te werken in concrete maa-
tregelen. Ook helpen wij als gemeente graag
om initiatieven van inwoners mogelijk te
maken, Naar verwachting zal dit traject
plaatsvinden vanaf november tot augustus
2019.

Klik hier voor een video over dit onderwerp.

Fokkesteeglaantje wordt opnieuw geasfalteerd
Het fietspad in de wijk Fokkesteeg – ook wel het Fokkesteeglaantje genoemd – wordt
in de eerste twee weken van oktober geasfalteerd. Het asfalt dat er nu op ligt, is toe
aan een flinke onderhoudsbeurt. Het grind dat in het asfalt is verwerkt, laat los en dat
levert slipgevaar op voor (snor)fietsers. Vanaf 1 oktober wordt het fietspad afgesloten
voor doorgaand fietsverkeer. De afsluiting duurt tot en met vrijdag 12 oktober.

Omdat het fietspad aansluit op een belangrijke fietsverbinding is er een omleid-
ingsroute uitgezet met borden. Deze omleidingsroute is ook besproken met de fiet-
sersbond. Het asfalt dat terugkomt, wordt weer rood. Dat is onder meer vanwege het
historisch karakter van het Fokkesteeglaantje.
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