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Deze week:
Kunstwerk Fokkesteeg officieel onthuld tijdens

vernieuwingsplan voor Schansen-Noord
Leerlingen De Vleugel kokkerellen

uit eigen schooltuin
Verkeersregelaars bij HN locatie in de binnenstad
Open Monumentendag in Museum Warsenhoeck
Zalencentrum Sint Jan omgebouwd tot woningen
Amateur Tuinders Vereniging ‘Ons Belang’

viert 50-jarig bestaan
Creatief koken met een beperkt budget
Muziektheater op binnenvaartschip
tijdens open monumentenweekend

Weer van alles te doen op
Burendag Galecop 2019

Sylvia Pistorius van KRC Rolling
5e op EK in Duitsland
En nog veel meer



'Koken met PEN'

Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Een beproefd Italiaans
gerecht, normaal gesproken
gemaakt van kalfsvlees, maar
deze variant heeft de voorkeur
van onze kok Eric Dekker.
__________________________

Alle straten, lanen, driften, plei-
nen 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 de alfa-
betische volgorde in deze ru-
briek.
Deze week dus de Koninginnen-
laan in de wijk Vreeswijk.

Video-impressie
Werfweekend op de
Museumwerf

Zaterdag 7 september bracht on-
ze videograaf Jos van Vogelpoel
een bezoek aan de eerste dag
van het Werfweekend op de Mu-
seumwerf in Vreeswijk.

Het thema van Werfweekend
2019 was 'de Keulsche Vaart'.
Dat is de eeuwenoude handels-
route tussen Amsterdam en het
Duitse achterland. Deze vaar-
route liep dwars door Vreeswijk
wat het schippersdorp eeuwen-
lang een economische boost gaf.
Zonder Keulsche Vaart was er
geen florerend Vreeswijk en zou
de Museumwerf niet bestaan!
Reden genoeg voor het binnen-
vaartmuseum om de legendari-
sche Keulsche Vaart voor het
voetlicht te halen. Het feestweek-
end kreeg daarom een Duits tint-
je. Naar de video.
__________________________

Kunstwerk Fokkesteeg
officieel onthuld tijdens
vernieuwingsplan voor
Schansen-Noord

De vakantieperiode is weer voor-
bij en de stad begint weer te le-
ven. Ook in de wijk Fokkesteeg
is weer van alles te doen. Kun-
stenares Carin Sleurink heeft
samen met vrijwilligers de hele
zomer geschilderd aan het
kunstwerk op de muur aan de
zijkant van de Albert Heijn. Opa
en Annabel kregen een plek op

de muren tegenover La CaZa op
de Hoornseschans. Op dinsdag
24 september om 18.00 uur zal
het kunstwerk officieel worden
onthuld door de kunstenares en
de vrijwilligers samen met wet-
houder Jan Kuiper.
Aansluitend zal om 18.30 uur het
vernieuwingsplan voor de
Schansen-Noord worden bekend
gemaakt, want deze is bijna af.
Voor veel plekken is nu duidelijk
hoe ze eruit komen te zien. Tij-
dens de presentatie worden niet
alleen kaarten gebruikt, maar
ook een 3D-visualisatie. U kunt
uw reactie geven zodat het ont-
werp nog beter aansluit bij uw
buurt.

Het programma
18:00 uur: onthulling van het
kunstwerk met Carin Sleurink, de
vrijwilligers en wethouder Jan
Kuiper.
18:30 – 20:30 uur: inloop in La
CaZa met
• Een gesprek met de ontwer-
pers over het voorlopig ontwerp.
De meeste details zijn nu inge-
vuld. U kunt nu precies zien wat
er verandert.
• U kunt meekijken in een 3D-
model van uw straat. Hierin ziet
u alle veranderingen alsof ze al
zijn aangelegd.
• Er is een 3D-animatiefilm die
een beeld geeft van de belang-
rijkste vernieuwingen in de buurt.
• Ook is er een update over de
ontwikkellocatie Deventer-
schans.
• Presentatie van het buurtpro-
ject De Buurttuin.
• Kennismaking met het proces
Fokkesteeg Samen tegen een-
zaamheid en voor ontmoetingen.
• Tips om ook uw eigen huis te
verbeteren, zodat u energie be-
spaart.
• Maak kennis met het duur-
zaamheidsteam van de gemeen-
te Nieuwegein.
Op donderdag 26 september is
de Buurtkamer tussen 17.00 en
20.00 uur open. Kunt u dinsdag
niet komen, dan kunt u ook don-
derdag nog terecht om het ont-
werp en de 3D-beelden te bekij-
ken.

Brand
in meterkast woning
aan de Veldhoeve

In Nieuwegein heeft in de nacht
van maandag op dinsdag korte
tijd brand gewoed in woning van
een appartementencomplex aan
de Veldhoeve in de wijk Blokhoe-
ve. Het vuur brak rond 0.45 uur
uit in de meterkast van de wo-
ning.

Omstanders laten weten dat de
brand zou zijn ontstaan door een
lekkage in een bovengelegen
woning. Dit zou kortsluiting heb-
ben veroorzaakt. De bewoonster
kon ongedeerd naar buiten ko-
men en liep geen verwondingen
op.

De brandweer heeft de brand
kunnen blussen. Door de brand
is roetschade ontstaan in de wo-
ning. Stichting Salvage handelt
de schade af met de bewoon-
ster.
__________________________

Lou Niestadt inspireert
vrouwelijke ondernemers

Vandaag vindt er bij Lots of En-
ergy in Nieuwegein een bijeen-
komst plaats van ondernemers-
platform LEF. Lou Niestadt zal
hier een inspirerende lezing ge-
ven over de must van lef voor
succesvol ondernemerschap.
Zelf pleegde zij eerder social
suïcide en trok ze de stekker uit
haar succesvolle online business
omdat het niet meer strookte met
hetgeen waar ze voor stond.

Verder lezen

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

__________________________
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De leerlingen uit groep 7 en 8 van de Mon-
tessorischool De Vleugel aan het Mozart-
plantsoen hebben afgelopen week soep
gemaakt. De ingrediënten kwamen vers uit
de tuin van de school.

Rambags: ‘We vinden het belangrijk dat kin-
deren weten waar het voedsel vandaan
komt. Sla wordt niet gemaakt en verpakt in
een fabriek.’ De animo voor de schooltuin-
club is groot. ‘Kinderen zijn heel enthousiast
over de tuin. We proberen de tuin ook leuk te
maken voor kinderen, bv. door een speciale
aardbeientoren, vleesetende plantjes in de
vijver en tomaten die ondersteboven groeien
in hangzakken.’

‘Ik heb nog nooit soep gemaakt. Wij warmen
thuis altijd soep op’, zegt één van de leerlin-
gen, terwijl ze in de pan met soep roert.
Samen met twee ouders maken leerlingen
van groep 7 en 8 van Montessorischool De
Vleugel zelf soep. De ingrediënten komen
vers uit de eigen schooltuin. De courgette-
oogst is gigantisch, dus wordt er courgette-
soep gemaakt. Met pesto of kaas naar keu-
ze. Met het recept erbij snijden de leerlingen
de ui, knoflook en courgette. Er wordt gero-
ken aan de kruiden en uiteindelijk verdwijnen
alle ingrediënten in de pan.

‘Het is geweldig om te zien dat ze zo enthou-

siast zijn. Ze willen allemaal graag mee-
helpen en zijn nieuwsgierig.’ zegt één van de
ouders. ‘Wij laten ze graag ervaren dat het
helemaal niet moeilijk is om te koken met
verse producten. Voor sommige kinderen is
de smaak wennen, maar het is positief dat er
geproefd wordt.’

Het idee van een schooltuin past binnen het
Montessorionderwijs. Kinderen leren er van
jongs af aan om samen verantwoordelijk te
zijn voor hun omgeving en er ook zorg voor
te dragen. Zo hebben de kinderen vanaf
groep 1 een eigen plantje in de klas die ze
zelf verzorgen. De oudere kinderen zorgen
voor de schooltuin. Ze verbouwen er naast
courgette ook tomaten, rucola, rabarber,
aardappelen, kruiden en verschillende
soorten kolen.

Na het proeven door de koks, werd de soep
in glaasjes in de klas opgediend en samen
opgegeten. Bijna alle glaasjes waren naar
afloop leeg, net als de pan. Tot grote spijt
van één van de jongens, die graag nog een
glaasje had gewild.

Video
Nieuwegein genoot
van 10e Authentieke Dag

Zaterdag 7 september werd alweer de 10e
Authentieke Dag gehouden in Vreeswijk. Dit-
maal in de sfeer van de jaren ‘50 met een
Amerikaans tintje. Zoals vanouds waren er
van en voor vele liefhebbers verschillende
unieke oldtimers van 40 jaar en ouder te be-
wonderen zoals (vracht)auto’s en motorfiet-
sen tot tractoren en brommers. Onze video-
graaf Bart van Rooijen was vandaag aan-
wezig in Vreeswijk en maakte een video-
impressie.

De bezoekers genoten van de ruim 250 ver-
schillende oldtimers, talloze kraampjes en
optredens van rock-bands. Op het Raadhuis-
plein stonden een aantal Amerikaanse Cadil-
lacs waar ook de Gamble Blue Cats 50’s
Rock & Roll Tribute Band een optreden
gaven.

Verder waren er verschillende kraampjes van
de plaatselijke middenstand, biertenten met
Nieuwegeins ambachtelijk gebrouwen bier,
speciaal gemaakte unieke Vreeswijkse bon-
bons eventueel met een kopje koffie, snacks
en eetgelegenheden/horeca en een souve-
nirshop in een Amerikaans busje. In de stand
van Citroën werd aandacht besteed aan het
100-jarige jubileum van dit bijzondere merk.
Voor het goede doel was er een kinderspel
waarvan de opbrengst was voor KiKa.

_____________________________________________________________________
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Verkeersregelaars bij HN
locatie in de binnenstad

Verkeersregelaars zorgen dat
fietsers en voetgangers veilig de
Noordstedeweg oversteken.
Sinds 2 september is de omlei-
dingsroute voor fietsers inge-
steld. Het verkeer op en rond de
Noordstedeweg heeft te maken
met omleidingen die zes maan-
den duren. Vanaf de eerste
schooldag 2 september zet de
gemeente op de belangrijke ver-
keersknooppunten tijdelijk ver-
keersregelaars in zoals op de
Noordstedeweg ter hoogte van
het laden- en lossen terrein.
Daar is het Media Markt afhaal-
punt gewoon bereikbaar.

Voor het bouwrijp maken van de
vrij liggende grond op de hoek
van de Herenstraat en de Noord-
stedeweg wordt deze locatie zes
maanden afgesloten. Dat geldt
ook voor de weg tussen de
Noordstedeweg en bouwmarkt
Karwei. Voor de veiligheid van
de fietsers is de in/uitgang van
parkeergarage Stadshuis vanaf
de Noordstedeweg ook zes
maanden afgesloten.

De vrij liggende grond op de
hoek van de Herenstraat en de
Noordstedeweg is bestemd voor
nieuwe woningen. Ontwikkelaar
Blauwhoed bouwt hier een ap-
partementencomplex met open-
bare tuin en ondergrondse par-
keergarage.
__________________________

Nieuwegein, waarom?

Nieuwegein slaat weer aan het
bouwen. Aan de Noordstedeweg,
op de hoek met de Herenstraat.
De voorbereidingen daartoe
duren zes maanden en geduren-
de die periode zijn er tijdelijke
verkeersmaatregelen van toe-
passing. Verkeersmaatregelen
die ondersteund worden met tij-
delijke verkeersaanwijzingen
door middel van tijdelijke ver-
keersge- en verboden. Maar of
het slim is om die tijdelijke bebor-
ding te plaatsen voor de borden
die er altijd staan en nog steeds
van betekenis zijn…
__________________________

PLUS van Loon start
verkoop thee van
Nederlandse bodem

PLUS heeft de handen ineenge-
slagen met de Nederlandse thee-
makers Johan en Anne van
JOAN thee. Zij kweken en produ-
ceren thee in het Brabantse Zun-
dert. Zo breidt de supermarktor-
ganisatie het assortiment Neder-
landse producten verder uit. De
thee is vanaf vandaag in vijf ver-
schillende soorten groene thee te
koop bij PLUS van Loon op win-
kelcentrum Nedereind aan de
Nedereindseweg in Jutphaas.

Alle soorten thee van één
theeplant
Zowel groene, witte als zwarte
thee worden gemaakt van één
plant: de Camellia sinensis.
Enkel de manier van bewerken
maakt het verschil in smaak. De
Nederlandse theemakers hebben
in 8 jaar tijd een theeplant ont-

wikkeld die in Nederland kan
groeien. Johan Jansen: 'Door
thee in eigen land te produceren,
wordt deze na het plukken direct
verwerkt om te drinken, waar-
door de blaadjes geen lange reis
af hoeven te leggen. Verser kan
dus bijna niet. Daarnaast wordt
er met de productie van deze
thee geen CO2 ‘geïmporteerd’
vanuit verre landen.'

Focus op kwaliteit en voor
Nederlands product
PLUS haalt haar producten in-
dien mogelijk graag uit de omge-
ving. De supermarktorganisatie
is overtuigd van de smaak en
kracht van Nederlandse produc-
ten. De inkoop uit Nederland
vraagt bovendien minder trans-
portkilometers, wat zowel de
kwaliteit als het milieu ten goede
komt. Zo verkoopt PLUS van
Loon al 10 jaar de streekpro-
ducten van GIJS.
__________________________

Imagine Multi Culti
Festival in beeld

Afgelopen zaterdag werd voor
de tweede keer het Imagine Multi
Culti Festival gehouden in Nieu-
wegein. Op het terrein, bij het
Petanque Centrum aan de Gale-
copperwetering, konden de be-
zoekers genieten van muziek,
volksdans en diverse lekkernijen
uit diverse culturen.

Op het terrein waren twee podia
met tal van optredens van een
mix van verschillende artiesten.
Van Syrië naar Afrika en van
Nederland naar Nieuw Zeeland
en alles wat daar tussen in zat.
Onze videograaf Jos van Vogel-
poel nam een kijkje en maakte
een videoverslag.

Samen koken en samen eten
met de bezoekers
Op het terrein stonden vijf enor-
me keukens opgesteld waar vrij-
willigers heerlijk aan het koken

waren. De bezoekers konden ge-
nieten van de Surinaamse, Egyp-
tische, Nederlandse, Syrische en
Griekse keuken. Precies zoals
het hoort op een Multi Culti Festi-
val.
__________________________

Onderdelen van dure
Mercedes CLA in trek
bij dieven

Afgelopen week zijn in Nieuwe-
gein uit meerdere Mercedessen
van het type CLA onderdelen ge-
stolen. Het ging veelal om het
stuur van de auto inclusief de
airbag. Woensdag 4 september
rond 21.00 uur kwam de eerste
melding binnen. Volgens de ge-
dupeerde waren die nacht ook
nog zeker ‘zes andere eigenaren
van auto’s de pineut.’
Eén van de gedupeerden stond
wel even ‘raar te kijken’ toen zijn
stuur weg was, zegt hij. ‘Ik heb
wel eens gehad dat mijn ruit was
ingetikt, maar als je stuur weg is,
sta je echt heel erg versteld.’

Niet alleen in Nieuwegein zijn de
dure Mercedessen in trek bij de
dievengilde. Ook in Utrecht zijn
dit weekend uit zeker zestien au-
to’s de sturen gestolen. Dat be-
vestigt bergingsbedrijf Collewijn
na een tip van een gedupeerde
autobezitter. Hij vond zijn Mer-
cedes CLA 180 zondagochtend
terug zonder stuur in de buurt
Het Zand in Leidsche Rijn.

De inbrekers tikten het linker-
achterruitje in en gingen er met
het stuur vandoor. Volgens het
bergingsbedrijf zijn er dit week-
end meer dure auto’s op deze
manier leeggeroofd.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FOTO: AREND BLOEMINK

4

_______________________________________________________________________________________________________

https://www.pen.nl/artikel/imagine-multi-culti-festival-in-beeld
https://www.gall.nl
https://filmscanning.nl


Open Monumentendag in
Museum Warsenhoeck
Zaterdag 14 september is het Museum
Warsenhoeck tijdens Open Monumentendag
van 10.30 tot 17.00 uur geopend en gratis
toegankelijk. Museum Warsenhoeck is ge-
huisvest in een rijksmonument en al tiental-
len jaren de plek waar heel veel informatie
over de geschiedenis van onze stad te zien
en te vinden is.

Bij het bezoek krijg je een mooi beeld van
deze prachtige boerderij. Ook is de thema
tentoonstelling: ‘Van woeste grond tot bouw-
grond’, de fototentoonstelling: ‘Langs water-
wegen van Jutphaas en Vreeswijk’ en de
kunstexpositie op de zolder te bezichtigen.

Komend weekeinde is de laatste gelegen-
heid om de tentoonstelling ‘Van woeste
grond tot bouwgrond’ te bezoeken. Deze ex-
positie laat zien dat in de oudheid op de ho-
ger gelegen gronden al menselijke bewoning
was. In de Middeleeuwen wordt het gebied
van Nieuwegein op initiatief van de Bisschop
van Utrecht ontgonnen en in cultuur ge-
bracht. Eeuwenlang heeft het een agrarische
functie gehad met landerijen en boomgaar-
den, tot na de Tweede Wereldoorlog Jut-
phaas en Vreeswijk snel verstedelijkt werden
en in 1971 de gemeente Nieuwegein ont-
stond.

De fototentoonstelling ‘Langs waterwegen
van Jutphaas en Vreeswijk’ besteedt aan-
dacht aan de bebouwing van vroeger langs
bekende waterwegen rondom de dorpen Jut-
phaas en Vreeswijk, zoals de Lek, Merwede-
kanaal, Hollandse IJssel, Schalkwijkse We-
tering en Doorslag. Naast foto’s van o.m. de
Persilfabriek, Rijnhuizerbrug, Schipbrug, het
Frederiksoord en diverse sluizen zijn er ook
doorlopend films van de opening van de
Beatrixsluizen en de waterwegen rondom
Vreeswijk. Een unieke kijk dus op Jutphaas
en Vreeswijk vanaf het water.

Uw huis verduurzaamd?
Vraag subsidie terug!
Voor wie zijn huis wil verduurzamen is via de
rijksoverheid subsidie beschikbaar. Ook huis-
eigenaren die dat na 15 augustus 2019 al
hebben gedaan, kunnen een deel van hun
investering terugkrijgen. Wilt u in aanmerking
komen, dan moet u (tenminste) twee ener-
giebesparende maatregelen nemen. Let op,
want er is een beperkt bedrag aan subsidie
beschikbaar: op is op. In 2020 start een
nieuwe subsidieronde.

U kunt bijvoorbeeld subsidie krijgen voor
vloerisolatie, gevelisolatie en hoogrende-
mentsglas. De voorwaarden om in aanmer-
king te komen voor de subsidie vindt u op
www.rvo.nl/seeh.

Energie-N is een vrijwilligersorganisatie uit
Nieuwegein die inwoners helpt bij het ver-
duurzamen van hun huis. Energie-N start
bijvoorbeeld binnenkort met een nieuwe
regeling voor kruipruimte-isolatie. Ook komt
één van de energieambassadeurs graag
langs voor een energiegesprek of warmte-
foto. Wilt u beginnen met het verduurzamen
van uw huis, dan kan Energie-N u op weg
helpen. Op de website van Energie-N vindt u
uitleg over de regeling.

Zalencentrum Sint Jan omgebouwd tot woningen
De gemeente Nieuwegein heeft onlangs een positieve grondhouding aangenomen ten
aanzien van het voornemen door een projectontwikkelaar om het bestaande pand aan de
Dorpsstraat 58/58A te verbouwen tot appartementencomplex. Dit wel onder voorwaarde
dat het plan wordt aangepast naar in totaal 7 woningen in de middeldure en dure huur-
sector. Enige obstakel kan nog zijn dat de gemeentelijke Monumentencommissie en de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Cultuurhistorie roet in het eten gooien. Het be-
treft het gebouw dat bekend staat als zalencentrum ‘Sint Jan’ in Vreeswijk.

De architecten Willemse en J. van Overhagen uit Bunnik hebben dit complex op de
plaats waar eertijds de Rooms Katholiek Kerk stond, ontworpen in opdracht van het R.K.
Kerkbestuur de parochie van de H. Barbara te Vreeswijk. Het ontwerp betrof de bouw
van een ‘parochiehuis met conciërgewoning en een Fröbelschool’. Na de sloop van
enkele gebouwen op deze locatie, vlakbij de Lekdijk, verrees in 1932 bovengenoemd
complex.

De gemeente is met de projectontwikkelaar een anterieure overeenkomst aangegaan,
waarin afspraken zijn gemaakt over de programmatische randvoorwaarden van de huur-
woningen. Wanneer de bouw gaat beginnen is nog niet bekend. De procedures hiervoor
zullen worden opgestart. Ook is niet bekend wat er gedaan gaat worden aan de parkeer-
druk in dit gedeelte van Vreeswijk, die is momenteel zeer hoog en zal toenemen met
meer woningen in dit gebied.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nieuwegeiner opnieuw vast
in moordzaak
spyshopmedewerker
Nieuwegeiner Mourad B. is opnieuw aange-
houden in verband met de moord op spy-
shopmedewerker Ronald Bakker, vier jaar
geleden. Bakker werd op 9 september 2015
vanaf een voorbijrijdende motor doodgescho-
ten voor zijn woning in Huizen.

Mourad B. is in augustus opgepakt en stond
vandaag voor het eerst voor de rechter tij-
dens een voorbereidende zitting in de streng-
beveiligde rechtbank De Bunker in Osdorp.
De 30-jarige B. wordt ervan verdacht dat hij
als ‘spotter’ het slachtoffer heeft geobser-
veerd. Hij zou Bakker tussen juli en septem-
ber 2015 naar huis hebben gevolgd vanaf
zijn zaak in Nieuwegein en gegevens over
diens adres, werktijden, auto en routes heb-
ben doorgegeven. Ook zou hij Bakker op de
dag van de moord in een kort daarvoor ge-
huurde Citroën naar huis zijn gevolgd. Daar
werd Bakker in zijn auto doodgeschoten.

Liquidatiebende
De observaties zou B. hebben uitgevoerd
met de onlangs aangehouden Ali M., ook uit
Nieuwegein. Beiden stonden drie jaar terug
ook al terecht in de strafzaak 26Koper. Die
draaide om een Nieuwegeinse liquidatie-
bende die zich toelegde op het leveren van
wapens en snelle auto’s en het observeren
en filmen van potentiële doelwitten. De twee
werden toen beide veroordeeld tot drie jaar
gevangenisstraf. Ook toen werd B. al ver-
dacht van betrokkenheid bij de moord op
Ronald Bakker, maar uiteindelijk was er te
weinig bewijs.

Vijf leden van de 26Koper-bende kregen
eerder dit jaar in hoger beroep celstraffen tot
14,5 jaar, veel meer dan eerder bij de recht-
bank. Bij huiszoekingen werd onder meer
beeldmateriaal gevonden van de later in
Utrecht Overvecht doodgeschoten Ranko
Scekic. De opdracht voor deze moord en de
moord op Bakker komt volgens het Open-
baar Ministerie van de internationaal gezoch-
te crimineel Ridouan Taghi.

Moordonderzoek Marengo
In het grote Marengo-onderzoek naar deze
en vele andere moorden staat een groeiende
groep verdachten voor de rechter. Veel nieu-
we informatie over deze liquidaties komt uit

ontsleutelde berichten van de PGP-telefoons
die de criminelen gebruikten. Verder heeft
kroongetuige Nabil B. verklaringen afgelegd
over meerdere liquidaties en wie daarbij be-
trokkenen zouden zijn geweest.

Voor de moord op Bakker werden in mei van
dit jaar ook al twee broers aangehouden in
Suriname, van wie een eveneens terecht-
stond in 26Koper. Hun strafzaken worden
wel ondergebracht in het grote Marengo-pro-
ces. Omdat Mourad B. door het OM slechts
als medeplichtige wordt gezien, staat hij niet
samen met de hoofdverdachten voor de
rechter.

Mourad B. blijft in afwachting van zijn proces
vastzitten. Zijn zaak gaat op 4 december ver-
der. De inhoudelijke behandeling is in de
loop van volgend jaar.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
____________________________________

Giftige stof chroom-6
gevonden op trams door
Nieuwegein

De trams die door Utrecht, Nieuwegein en
IJsselstein rijden bevatten verf met daarin de
stof chroom-6. Die stof kan bij inademing
zeer schadelijk voor de gezondheid zijn en
leiden tot ziektes als kanker.

Voor reizigers is geen gevaar, maar mede-
werkers die de afgelopen jaren onderhoud
pleegden aan de trams lopen wel risico dat
ze chroom-6 hebben ingeademd. Het bedrijf
Stadler in Nieuwegein is verantwoordelijk
voor het onderhouden van de trams.
'Chroom-6 is alleen schadelijk als je er aan
gaat werken, niet als vaste stof', zegt een
woordvoerder van de provincie.

'Blootstelling kan onder andere ontstaan bij
het spuiten van chroom-6 houdende verf of
bij het schuren, stralen, snijden of lassen',
schrijft de provincie, die verantwoordelijk is
voor het tramverkeer. 'Ook bij het lassen
komt chroom-6 vrij middels lasdampen.'

Medewerkers van Stadler zijn afgelopen vrij-
dag bijgepraat over de chroom-6. Daarbij
was ook een Arbo-arts aanwezig. Om hoe-
veel medewerkers het gaat kan de provincie
nog niet vertellen. Een woordvoerder zegt:
'Het gaat over een aantal jaren en dat wordt
nu ook geïnventariseerd. Er zijn verschil-
lende bedrijven bij betrokken geweest. Dat
wordt nu ook geïnventariseerd.'

Risico niet groot
De provincie kondigt de komende tijd nieuwe
onderzoeken aan. Tegelijkertijd zegt de pro-
vincie: 'Bij het uitvoeren van het reinigen of
het doen van preventieve en correctieve
werkzaamheden aan de tramstellen is het de
verwachting dat er geen chroom-6 stof- of
rookdeeltjes zijn vrijgekomen.'

De werkzaamheden aan de trams zijn voor-
lopig stilgelegd. De vondst leidt niet tot een
wijziging in de dienstregeling van het tram-
verkeer. Het gaat om oude trams, niet om de
nieuwe treinstellen die bijvoorbeeld bij de
Uithoflijn gebruikt worden.
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Kunstmanifestatie op het
Fort Jutphaas

Kunstcollectief Feniks organiseert zater-
dag 14 september aanstaande, op de
eerste dag van Open Monumentendag,
van 10.00 uur tot 16.00 uur een prachtige

manifestatie op het Fort Jutphaas.
Op deze dag kunt U genieten van ver-

schillende kunstvormen zoals: schilderen,
keramiek, fotografie, houtsnijwerken,

goud/zilverwerk en muziek. Tevens is er
voor kinderen o.a. een workshop
schilderen op canvas en er wordt

geschminkt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.pen.nl/?s=26Koper
https://www.pen.nl/artikel/de-beugelaer-van-september-staat-weer-klaar
https://www.pen.nl/artikel/kunstmanifestatie-op-het-fort-jutphaas


Dorpshuis Vreeswijk in actie met
het ANWB fonds
Vervoer is geen obstakel

Het initiatief van het dorpshuis
Vreeswijk om een Golfkar aan te
schaffen is genomineerd voor de
‘Samen in actie met het ANWB
fonds.’ Iedereen (dus ook niet-
ANWB leden) kunnen tot 30 sep-
tember a.s. op hun favoriete pro-
ject stemmen.

Per provincie stelt het ANWB
fonds " 10.000,- beschikbaar
voor maatschappelijke initiatie-
ven op het gebied van (duurza-
me) mobiliteit, verkeersveiligheid
en ‘iedereen eropuit.’ Voor de
provincie Utrecht dingt het dorps-
huis Vreeswijk mee voor deze
bijdrage met het project ‘Vervoer
is geen obstakel’.

Met de aanschaf van een golfkar
kan het dorpshuis ook die bewo-
ners bereiken en bedienen waar-

van bekend is dat zij niet of nau-
welijks gebruik maken van het
activiteitenaanbod van het dorps-
huis. Het gaat om mensen met
een heel klein sociaal netwerk,
die nog moeilijk zelfstandig erop-
uit kunnen. Dit zijn met name
ouderen, maar ook jongeren die
chronisch ziek zijn, mensen met
een beperking of mensen in een
armoedesituatie. Door het aan-
bieden van deze vervoersmoge-
lijkheid hoopt dorpshuis Vrees-
wijk deze mensen uit hun sociale
isolement te halen. Tevens hoopt
zij hiermee een groep jonge vrij-
willigers aan te trekken die ge-
motiveerd zijn om het golfkarretje
te besturen zodat er ook een ver-
binding ontstaat tussen de ver-
schillende doelgroepen.

Met de steun van de inwoners
van Nieuwegein hopen wij het
bedrag van " 10.000,- binnen te
halen en dit project te realiseren.
Doe mee!

De Amateur Tuinders Vereniging
(ATV) ‘Ons Belang’ viert zater-
dag 14 september haar 50-jarig
jubileum. Dit zal gebeuren met
diverse activiteiten op haar
volkstuinencomplex de Wiers
aan de Montageweg 13A (nabij
de Beatrixsluis). Iedereen is wel-
kom vanaf 14.00 tot 17.00 uur.

‘Ons Belang’ is opgericht op 7
januari 1969, met voorheen lo-
caties in Oudegein en Het Klap-
hek. Vanaf 1982 is het terrein
aan de Montageweg door de ge-
meente ingericht als volkstuinge-
bied met in totaal 200 tuinen en
hiermee zijn de andere locaties
opgeheven, met uitzondering
van een klein gedeelte van Het
Klaphek (nabij de Waterzuiver-
ing) waar de vereniging nog
ongeveer 35 tuinen heeft.

Tijdens de viering van haar 50-
jarig bestaan zijn er diverse
rondleidingen over het tuinen-
park waar de leden uitleg geven
bij enkele tuinen, kindertuinen,
de bijenstal en de natuurtuin.
Voor de leden is er na het pu-
blieke deel een besloten feest.

‘Ons Belang’ is een actieve en
sociale vereniging. Er zijn diver-
se soorten tuinen, strakke moes-
tuinen, maar ook natuurtuinen en
alles wat daar tussen zit. Veel
nationaliteiten en een prima
sfeer. Meer informatie over de
vereniging is te vinden op deze
website.

__________________________________________________________
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Amateur Tuinders Vereniging ‘Ons Belang’
viert 50-jarig bestaan

_________________________________________________

__________________________________________________________

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 (beken-
de Nieuwegeiner) of MBN-er (minder
bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt
deze cartoons en karikaturen voor PEN eerst in
lijn op papier en kleurt ze daarna in met de com-
puter. De tekeningen zijn te koop. Heeft u inter-
esse? Mail voor meer informatie naar
info@karikaturist.nl.

Introducing: Xijin Zheng
VTV presenteert zondag met trots haar
jongste aanwinst: Xijin Zheng.
Dit dertienjarige jeugdtalent heeft
vorig seizoen in de allerhoogste
jeugdklasse, de kampioensgroep
gespeeld. Xijin is inmiddels ook
een bekende verschijning op
de senioren B-toer-
nooien.
Zondag zet ze de
volgende stap in haar
sportcarrière, een
eredivisiedebuut bij VTV.
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AHN Kookworkshop
Creatief koken
met een beperkt budget
Morgen, zaterdag 14 september houdt de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN)
weer haar kookworkshop ‘Creatief koken met
een beperkt budget.’ Dit is de eerste na de
vakantieperiode. De workshop is van 10.00
tot 12.30 uur en wordt gehouden in de recre-
atieruimte van de Boogh aan de Oortjesburg
2 in Batau Noord. Aansluitend van de kook-
workshop is er tot 13.30 uur een gezamenlij-
ke lunch.

Tijdens deze kookworkshop gaan de deelne-
mers onder begeleiding van een hobby-kok
met elkaar aan de slag om een gezonde,
warme twee-gangen lunch te bereiden met
een beperkt budget. Vindt u het gezellig om
samen met anderen te gaan koken en te
eten? Meld u dan aan. Dat kan via e-mail:
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of tele-
fonisch op nummer: 0303073574. Deelname
is gratis, er zijn echter maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar dus meldt u snel
aan. Deelname is gratis.

Over de kookworkshop
Tijdens deze kookworkshop gaat u een lek-
ker gerecht maken die samen wordt bespro-
ken. De kookworkshop begint met een uitleg
over het menu. Daarna wordt er gezamenlijk
inkopen gedaan en vervolgens wordt er met
elkaar, onder begeleiding, aan het kokkerel-
len geslagen. Om 12.30 uur wordt er geza-
menlijk gegeten, waarbij iedere deelnemer
een gast mag uitnodigen om hiervan mee te
genieten. Om 13.30 uur is de lunch afgelo-

pen en begint de soosmiddag. Deze duurt tot
16.00 uur. Het is niet verplicht om hieraan
deel te nemen. De soos kent een vrije inloop.

Is vervoer een probleem, dan hoort de AHN
het graag om samen met u naar een oplos-
sing te kijken. Mocht u nog vragen hebben of
u wilt zich opgeven voor de kookworkshop
en/of de lunch: begeleider@hulpdienst-
nieuwegein.nl, telefonisch te bereiken onder
0303073574.

Eigentijds, maar
onveranderd dansen in stijl
bij Dansschool De Rijk

Samen één keer in de week een gezellig
avondje weg! In een sfeervolle ambiance
dansen op de muziek van toen en nu. Wat
wilt u nog meer?
Door het volgen van een stijldanscursus kunt
u samen even ontsnappen aan de drukte van
de dag.

In Nieuwegein Zuid bevindt zich ’t Veerhuis,
de locatie waar Dansschool De Rijk zes
avonden per week danslessen verzorgt.
’t Veerhuis biedt u een mooie zaal met een
goede dansvloer, gratis parkeren en goed te
bereiken met het openbaar vervoer.

Wilt u eens kennis komen maken met stijl-
dansen of de draad weer oppakken? Kom
gerust langs op één van de kennismakings-
lessen. Geheel vrijblijvend en gratis. Proef-
lessen voor beginners zijn er op zaterdag 14,
zondag 22 en dinsdag 24 september.
Kijk op de website van Dansschool De Rijk
voor de tijden. Er wordt verzocht om u van te
voren aan te melden zodat er rekening ge-
houden kan worden met uw komst.

Omkijken
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein
speelde. Of hoe Nieuwegein er
'toen' uitzag.

September 2007
In de Sint Nicolaaskerk aan de
Utrechtsestraatweg is een
grootse Kerkenmarkt georga-
niseerd. Daaraan nemen alle, in-
dertijd in Nieuwegein aanwezige,
kerkgenootschappen deel. Er is
van alles te zien, te horen, te
kopen, te krijgen.
Los daarvan is het voor veel be-
zoekers van de markt een prima
gelegenheid om rustig de fraaie
decoraties in de kerk te bewon-
deren. Wát een rijkdommen.

_________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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De Eeuw van Ariane

Muziektheater
op binnenvaartschip
tijdens open monu-
mentenweekend

Zaterdag 14 en zondag 15 sep-
tember speelt muziektheater-
gezelschap Ausdauer hun
voorstelling ‘De Eeuw van Aria-
ne’ bij de Museumwerf Vrees-
wijk. Ausdauer speelt de voor-
stelling op hun eigen binnen-
vaartschip de ROAN. In het ka-
der van het open monumenten-
weekend vinden bij de Museum-
werf verschillende activiteiten
plaats.

Binnenvaartliefhebbers kunnen
dat weekend hun hart ophalen in
Vreeswijk. De Museumwerf heeft
een programma samengesteld
met veel activiteiten, waaronder
de voorstelling van Ausdauer
over de schippersdochter Ariane
en haar vader.

Intiem portret van het leven op
een binnenvaartschip
Wat doe je als je tijdens de ver-
bouwing van je pas gekochte, 80

jaar oude binnenvaartschip een
doos met liefdesbrieven vindt?
Daniël Lehmann, medeoprichter
van Ausdauer en eigenaar van
de ROAN, vond een doos met
liefdesbrieven verstopt achter de
betimmering van één van de
bedsteden. Hij ging op zoek naar
de brievenschrijvers en leerde zo
niet alleen de bijzondere ge-
schiedenis van zijn schip ken-
nen, maar ook het verhaal van
schippersdochter Ariane en haar
vader.

Samen met regisseur Genio de
Groot en met tekst van Enne
Koens, maakt Ausdauer ‘De
Eeuw van Ariane’: een intiem
portret van het leven op een bin-
nenvaartschip. Een muzikale
voorstelling aan boord van het
40 meterlange binnenvaartschip
ROAN, terwijl het publiek vanaf
de kade toekijkt. Verhalend,
sfeervol en vol snelle, scherpe
dialogen, waarbij het zelfstandig
worden van de vrouw centraal
staat, boordevol nieuwe muziek

van de vaste musici van Aus-
dauer.

Toen de ROAN nog in bedrijf
was, voer het schip regelmatig
door Europa. Tegenwoordig ligt
de ROAN in de museumhaven
van Rotterdam.

Voorstellingen, rondleidingen,
diner
Naast de voorstellingen, die bei-
de dagen om 14.00 en 19.00 uur
gespeeld worden, zijn er tevens
rondleidingen en is er een diner
verzorgd door Maestro Cees van
Suylekom. Kijk voor reserverin-
gen en tickets op deze website.
_________________________

Gemeentenieuws online
Iedere week verschijnt er in het
plaatselijke weekkrantje het ge-
meentenieuws. Hierin vindt u het
nieuws van uw gemeente. Weke-
lijks zijn deze gemeentepagina’s
ook te lezen op de Digitale Stad
Nieuwegein. In het gemeente-
nieuws leest u, naast het nieuws
van de gemeente, ook wanneer
er vergaderingen zijn van de ge-
meenteraad. Klik hier om het
gemeentenieuws te lezen.
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Portret van de Week

‘Dan troont Julia me mee naar
een plek áchter het huis, áchter
de achtertuin. Daar bevindt zich
een verstopt stuk gemeente-
groen, van de omliggende
achtertuinen afgescheiden met
schuttingen. Dat laatste is dan
minder mooi, maar ‘de mense’
hechten kennelijk aan privacy
in de eigen achtertuin. Een
heerlijk rustig stukje groen.
Daar praten we, vertellen we èn
maken we de foto’s.’

Maak, op basis van de antwoor-
den die Julia Merkelijn op de
vijf (altijd dezelfde) vragen
geeft en de foto’s nader met
haar kennis.

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dinerarrangement-zaterdag-bij-de-theatervoorstelling-de-eeuw-van-ariane-70740309169?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dinerarrangement-zaterdag-bij-de-theatervoorstelling-de-eeuw-van-ariane-70740309169?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-dinerarrangement-zaterdag-bij-de-theatervoorstelling-de-eeuw-van-ariane-70740309169?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.nl/d/netherlands--utrecht/ariane/
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-geeft-daar-keramiekles-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-geeft-daar-keramiekles-in-nieuwegein


Tafeltennisters Vreeswijk
spelen zondag tegen
Tanaka

Na gelijkspel afgelopen zondag
tegen SKF uit Veenendaal (3-3)
moeten de tafeltennissers uit
Vreeswijk (VTV) aankomende
zondag aan de slag tegen Tana-
ka uit Etten-Leur. Dit team is vo-
rig seizoen met overmacht kam-
pioen geworden in de eerste di-
visie. In een interview met de
plaatselijke media hebben de
speelsters een doelstelling uitge-
sproken: handhaven in de eredi-
visie. Het beloofd dus spannend
te worden met veel strijd!

De wedstrijd is aankomende
zondag thuis in de sporthal aan
de Helmkruid in Nieuwegein. Het
begint om 14.00 uur en duurt tot
17.15 uur. VTV roept supporters
en liefhebbers op om deze wed-
strijd te bezoeken. Wij bieden
een geweldige wedstrijd in een
fraaie ambiance. En iedereen
profiteert van een gratis warme
hap tussendoor, speciaal voor
deze gelegenheid verzorgd door
VTV’s Keurslager Richard Steke-
lenburg.

Introducing: Xijin Zheng
VTV presenteert zondag met
trots haar jongste aanwinst: Xijin
Zheng. Dit dertienjarige jeugdta-
lent heeft vorig seizoen in de al-
lerhoogste jeugdklasse, de kam-
pioensgroep gespeeld. Xijin is in-
middels ook een bekende ver-
schijning op de senioren B-toer-
nooien. Zondag zet ze de vol-
gende stap in haar sportcarrière,
een eredivisiedebuut bij VTV.

Maaien gras
en uitmaaien
van sloten en singels

De gemeente Nieuwegein is
weer gestart met het maaien van
de locaties waar één of twee
keer per jaar gemaaid wordt. Het
gaat om plekken met ruw gras.
De aannemer is in de wijk Gale-
cop gestart met deze werkzaam-
heden. De werkzaamheden wor-
den verder wijk voor wijk uitge-
voerd. Aansluitend worden de
watergangen schoongemaakt
met het weghalen van de water-
planten. Als alles volgens plan-
ning verloopt, zijn deze werk-
zaamheden voor november uit-
gevoerd.

Maaien
Al meer dan 25 jaar wordt het
ruw gras in Nieuwegein op een
ecologische wijze onderhouden.
Dat wil zeggen dat het afgemaai-
de gras wordt weggehaald. De
grond verarmt hierdoor omdat er
geen voedingstoffen in de grond
komen door het verteren van het
maaisel. Door verarming van de
grond krijgen we meer soorten
bloemen en kruiden dat weer
meer insecten, vogels en kleine
zoogdieren aantrekt (vergroten
van de biodiversiteit). Om te
voorkomen dat broedende (wa-
ter-)vogels worden verstoord,
maait de gemeente Nieuwegein
de onderste meter langs sloten
maar één keer per jaar in het na-
jaar. De overige stroken worden
twee keer per jaar gemaaid.

Biodiversiteit
Om de biodiversiteit te vergroten,

wordt er ook al jaren een
schaapskudde ingezet langs de
A2-zone. Verder gaat de ge-
meente dit najaar op vier locaties
als proef starten met mozaïek-
maaien. Hierdoor blijven er stro-
ken en/of blokken ruw gras in de
winter staan. Daar kunnen dieren
in schuilen of van de zaden eten.
Als een positief resultaat wordt
behaald, wordt dit mozaïekmaai-
en de komende jaren uitgebreid.
Voordat dit wordt uitgevoerd wor-
den de inwoners van Nieuwegein
hierover geïnformeerd.

Sloten en singels
Het uitmaaien van de watergan-
gen is noodzakelijk zodat bij he-
vige regenbuien de doorstroming
gegarandeerd blijft om zo water-
overlast te voorkomen of te be-
perken.
__________________________

Weer van alles te doen
op
Burendag Galecop 2019

Zaterdag 28 september zijn er
weer allerlei activiteiten rondom
winkelcentrum Galecop. Een
kleedjesmarkt, diverse inwoner-
initiatieven, spelletjes, een goo-
chelaar en nog veel meer. Dit al-
les met gratis koffie en thee en
voor de kids een gratis suiker-
spin. Met op de achtergrond
heerlijke muziek. Burendag Ga-
lecop begint om 13.00 uur en
duurt tot 20.00 uur.

In het Buurtplein Galecopper-
boog vinden van 13.00 tot 16.00
uur verschillende inwoners initia-
tieven plaats. Kun je er verven
op muziek, zijn er gezelschaps-
spelletjes, sjoelen en kun je je in
de maling laten nemen door een
heuse goochelaar. Voor de
krachtpatsers, jong of oud, kun je
je kracht laten testen bij Fysio-
therapie Galecop Ron van Leeu-
wen. De sterkste wint een leuke
prijs!

Op het plein bij winkelcentrum
Galecop staat een opblaasbaar
dartboard, kun je eveneens sjoe-
len en staan er diverse kramen
(kraam huren? mail dan snel
naar burendag.galecop@gmail.-
com er is nog plek!) en is er een
kleedjesmarkt (kids kunnen hun
spullen te koop aanbieden). Voor
de kinderen een suikerspin-
kraam, koffie en thee en is er tot
16.00 uur muziek.

Van 16.00 tot 20.00 uur kunnen
de inwoners van Galecop weer
genieten van een heerlijke BBQ.
Natuurlijk verzorgd door slagerij
Wim Kastein van ‘De Zaak vol
smaak.’ De eigen bijdrage voor
deze BBQ is " 5,00 voor 12+
Mensen met de U-Pas betalen
" 2,50. Kids tot 12 jaar mogen
gratis deelnemen aan de BBQ.
Aanmelden kan middels een for-
mulier en betalen kan tot 23
september 2019. Voor meer in-
formatie stuur een e-mail naar:
burendag.galecop@gmail.com.
__________________________

Atletiekvereniging Atverni
organiseert op zondag

15 september
voor de 10e keer

de Sluizenwandeltocht

__________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
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Alzheimer café Nieuwgein:
10 jaar Alzheimercafé
Op donderdag 26 september 2019 vanaf
19.00 uur viert Alzheimercafé Nieuwegein
het tienjarig bestaan. Theatergroep Ervarea
verzorgt de invulling van de avond. Theater-
scènes worden afgewisseld met stukjes ken-
nisoverdracht over het dementieproces en
over het maken van contact met mensen met
dementie. Verschillende oudgedienden zul-
len aanwezig zijn, evenals de voorzitter van
het bestuur van Alzheimer Lekstroom. Er
komt extra aandacht voor de vrijwilligers die
het café mogelijk maken. We hopen van har-
te dat u deze gelegenheid met ons komt vie-
ren.

Vanaf 19.00 uur staan koffie en gebak klaar,
het programma begint om 19.30 uur.
Gedurende de hele avond is er gelegenheid
voor het stellen van vragen en om eigen er-
varingen te bespreken. Het Alzheimer Café,
dat gehouden wordt in ZorgSpectrum locatie
Vreeswijk aan de Lekboulevard 10, eindigt
om 21.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid
om een drankje te nemen en om even na te
praten. De toegang is gratis en aanmelding
niet nodig.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Maartje Hoens: 0610104432
(ZorgSpectrum) of Annette Stock,
0610459638 (Vitras). Alzheimercafé Nieuwe-
gein wordt georganiseerd door Alzheimer
Nederland afdeling Lekstroom, ZorgSpec-
trum, Vitras en MoVactor.
____________________________________

Aan de slag met uw idee
over de buurt
Heeft u een goed idee om uw buurt te ver-
beteren? En wilt u daar werk van maken?
Meld uw idee dan aan bij Kern met Pit en
krijg tips en advies om uw plan uit te voeren.
Aanmelden kan tot en met 31 oktober 2019.

Wilt u bijvoorbeeld een speeltuin of een pluk-
tuin in uw buurt maken? Of een toneelstuk
maken met jongeren uit uw wijk? Kern met
Pit staat voor u klaar met tips en advies en
brengt u in contact met mensen die u kunnen

helpen uw plan uit te voeren. Ook kunt u gra-
tis meedoen aan interessante workshops.
Lukt het om uw idee binnen een jaar uit te
voeren? Dan ontvangt u het predicaat Kern
met Pit en " 1.000,- voor het project.

Meer informatie en aanmelden
U kunt zich tot 31 oktober 2019 aanmelden
via www.kernmetpit.nl. Daar vindt u ook
meer informatie over de voorwaarden, de
workshops en andere projecten.

Steun aan burgerinitiatieven
De provincie Utrecht wil dat goede ideeën
voor de leefbaarheid de kans krijgen zich te
ontwikkelen en is daarom partner van Kern
met Pit. Voor dorpen en de kleine kernen in
de provincie zijn er naast Kern met Pit nog
andere (subsidie)mogelijkheden om burger-
initiatieven te steunen. Kijk voor meer infor-
matie in het subsidieloket.

De provincie Utrecht werkt aan een krachtig
en vitaal landelijk gebied. Een plek waar
iedereen nu en in de toekomst van kan geni-
eten en waar ondernemers blijvend een
gezond bedrijf kunnen runnen.
____________________________________

Actieve bewoners
en nieuwe vrijwilligers
in het VrijwilligersCafé
VrijwilligersHuis Nieuwegein organiseert op
zaterdag 12 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
een VrijwilligersCafé. Het doel hiervan is om
Nieuwegeinse inwoners te laten kennismak-
en met vrijwilligerswerk en om de verschei-
denheid aan Nieuwegeinse maatschappelijke
organisaties te laten zien. Dit netwerkevene-
ment wordt gehouden in Sport- en evene-
mentencomplex Merwestein. Het Vrijwilli-
gersCafé is voor nieuwe en bestaande vrij-
willigers

Of je nu al sinds jaar en dag actief vrijwilliger
bent of juist wilt verkennen wat er mogelijk is
om te gaan doen aan vrijwilligerswerk, ieder-
een is welkom! Met dit laagdrempelige eve-
nement verbindt het VrijwilligersHuis Nieuwe-
gein zowel jongeren als ouderen met elkaar
en met de deelnemende organisaties. Zo

ontstaan er vanzelf nieuwe ideeën, inzichten
en mogelijkheden om vrijwilligerswerk nóg
leuker te maken.

Netwerken en jezelf laten informeren is altijd
leuk, maar als je dit kunt doen onder het ge-
not van een hapje drankje en afwisselende
acts, dan wordt het uiteraard alleen maar ge-
zelliger. Het VrijwilligersHuis maakt er net als
bij de zomerse vrijwilligersbarbecue ook in
het najaar weer een feestje van!

Vrijwilligersorganisaties kunnen zich pre-
senteren
Maatschappelijke organisaties kunnen laten
zien wat ze in huis hebben en welke activi-
teiten vrijwilligers bij deze organisaties kun-
nen doen. Zij kunnen zich voor 1 oktober
aanmelden met naam en organisatienaam
(met als onderwerp: VrijwilligersCafé) via
aanmelden@vrijwilligershuis-nieuwegein.nl.
____________________________________

45-ste Sluizenloop
Op zondag 15 september wordt in Vreeswijk
voor de 45-ste keer de Sluizenloop gehou-
den. De inschrijving voor deze loop is geo-
pend. Je kunt één of meer kinderen inschrij-
ven voor de kinderloop of de jeugdloop of
voor de wedstrijd- en recreatieloop van 5 km
of 10 km. Houders van de Stadspas Nieuwe-
gein mogen gratis deelnemen.

Het parcours
Uit de evaluatie van de Sluizenloop Nieuwe-
gein 2018 bleek dat de brug over de Oude
Sluis een goede doorstroming belemmert,
vooral bij de wedstrijd- en recreatieloop van
5 km of 10 km. Met het groeiende aantal
deelnemers zal het passeren van de brug
meteen na de start steeds moeilijker worden.
Daarom is besloten de volgorde waarin de
lussen worden afgelegd, om te draaien.

De deelnemers aan beide wedstrijd- en
recreatielopen volgen nu eerst de (oranje)
lus richting de Prinses Beatrixsluis en daarna
de (blauwe) lus door het dorp. De deelne-
mers aan de 5 km zijn na het passeren van
de start- en finishboog klaar. De deelnemers
aan de 10 km volgen dan echter nogmaals
de (oranje) lus richting de Prinses Beatrix-
sluis en de (blauwe) lus door het dorp.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ouder-Kindochtend september
Na de zomervakantie gaat de
Ouder-Kindochtend weer met
thema’s van start. Het verschil
met voor de zomervakantie, is
dat niet alleen de tweede woens-
dag van de maand een thema
heeft, maar dat elke woensdag-
ochtend van een maand hetzelf-
de thema heeft.
In september is dat ‘Geluksmo-
mentjes’.
Staan we wel genoeg stil bij de
geluksmomentjes met onze
kleintjes? Hoe halen we het bes-
te uit moeilijke situaties? Een ge-
lukkig kind opvoeden, hoe doe je
dat? Ontdek het in de bieb.
Toegang tot de ouder-kindoch-
tend is gratis. Wil je meedoen?
Meld je aan via actie@de-
tweedeverdieping.nu o.v.v. Oud-
er-kindochtend en de datum.

Open Lab Noisy Saturday
In het Open Lab van zaterdag 14
september gaan we proberen zo-
veel mogelijk geluid te maken.
Speel bijvoorbeeld piano met ba-
nanen of maak een geluidskaart.
Wil je jouw geluidskaart mee
naar huis nemen? Dan betaal je
€ 5.
Het Open Lab is van 14.00 -
16.00 uur voor leden van 6 t/m

12 jaar. Aanmelden: actie@de-
tweedeverdieping.nu.

PLUS-café Pluk je geluk
Het PLUS-café van maandag 16
september staat in het teken van
geluk. Wat heb je nodig om je
gelukkig te voelen? Hoe bereik je
dit? Ga in gesprek met een filo-
soof over jouw geluksmomenten.
Het PLUS-café is het lifestyle-
café voor 55-plussers uit Nieu-
wegein en omgeving. Iedere
maandagmiddag (14.30 tot 16.00

uur) ontmoet u op het gezond-
heidsplein in de bibliotheek an-
dere Nieuwegeiners. Deelname
aan het PLUS-café is gratis.
Meedoen? Stuurt u dan een mail
naar actie@detweedeverdie-
ping.nu o.v.v. PLUS-café en de
datum.

Nieuwegeins Peil Voor het
eerst
Bibliotheek De tweede verdie-
ping nodigt je uit voor een fees-
telijke avond met verhalen, kunst

en muziek. Lokale kunstenaars
en auteurs hebben zich laten in-
spireren door de verhalen van
Nieuwegeinse ouderen over
spannende dingen die ze voor
het eerst deden: alleen op va-
kantie gaan, naar school en nog
veel meer. Kom je ook?
Nieuwegeins Peil is op donder-
dag 26 september van 20.00 -
22.00 uur. Toegang is gratis.
Aanmelden: actie@detweede-
verdieping.nu.

Nieuws van De tweede verdieping

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________

In de Week van de Alfabetisering gaf Jenny Wildenbos van onderzoeksbureau Lost Lemon een
lunchpauzelezing voor professionals over het herkennen van laaggeletterdheid en het doorver-
wijzen van laaggeletterden. Acteurs lieten door middel van rollenspel zien waar professionals mee
te maken kunnen krijgen. Samen met de aanwezigen werd besproken wat de beste aanpak per
situatie zou zijn.

______________________________

______________________________

____________________________________________________________________________
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'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
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 Nieuwegeinse natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Reseda is een tuinplantje
tot zo'n 40 cm hoog, komt
oorspronkelijk uit Noord-Afrika
en ruikt lekker. Maar er komt in
Nieuwegein ook een wilde
reseda voor, tot 60 cm hoog en
nu vond ik zowaar Wouw, ook
een wilde reseda van wel een
meter hoog. Wauw!'

Na zo'n 15 jaar zoeken moet ik wel zo'n beetje alle wilde of
verwilderde planten van Nieuwegein gevonden hebben?
Denk ik soms ook, maar dan vind ik in een kwartier tijds drie niet
eerder gevonden soorten, wauw! De grootste heet Wouw. Bij
deze.

mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
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https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl


Sportief dagboek

Hans van Echtelt schrijft iedere week zijn
‘Sportief Dagboek’ op, op De Digitale Stad
Nieuwegein. Hans is een geboren Vreeswijk-
er en houdt van voetballen, houdt van sport.
Schreef jaren lang voor het Utrechts Nieuws-
blad. Ieder weekend vindt u hem langs de
sportvelden in Nieuwegein.

Aangemelde evenementen

Op 13 september, bij Lots of Energy,
bijeenkomst van ondernemersplatform LEF.

Vrijdag 13 september, lezing over dementie:
hulpmiddelen voor thuiswonende mensen
met dementie.

14 September: Fleetwood Mac Tribute.

14 September, Open Monumentedga bij
Beatrixsluis

Pitpop in DE KOM, 14 september.

Kunstcollectief Feniks organiseert 14
september van 10.00 tot 16.00 uur een
prachtige manifestatie op het Fort Jutphaas.

‘Ons Belang’ viert zaterdag 14 september
haar 50-jarig jubileum.

Zaterdag 14 september is het Museum
Warsenhoeck tijdens Open Monumentendag
van 10.30 tot 17.00 uur geopend

Open Monumentendag Vreeswijk op 14 en
15 september.

Zaterdag 14 en zondag 15 september speelt
muziektheater-gezelschap Ausdauer hun
voorstelling ‘De Eeuw van Ariane’ bij de
Museumwerf Vreeswijk.

Op 15 september wordt in Vreeswijk voor de
45-ste keer de Sluizenloop gehouden.

Atletiekvereniging Atverni organiseert op
zondag 15 september aanstaande voor de
10de keer de Sluizenwandeltocht.

Pluscafé op maandag 16 september van
14.30 tot 16.00 uur.

17 September, bewonersavond over het
dijkversterkingsproject.

Voor Nieuwegeiners van 55 jaar en ouder
starten op dinsdag 17 en donderdag 19
september bridgecursussen.

Donderdag 19 september houdt de provincie
Utrecht een bijeenkomst waarin jongeren
van 17 tot 27 jaar kunnen meepraten over
hun ideale provincie.

Van 20 tot en met 29 september wordt de
Nationale Sportweek georganiseerd door het
NOCNSF.

20 September, reunie Lucas Galecop.

Op 20 september Kolkpop in Vreeswijk.

20 September, competitie avond
klaverjassen, Pétanquecentrum.

____________________
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Sylvia Pistorius van KRC Rolling 5e op EK in Duitsland
Afgelopen week zijn in Duitsland de Europese Kampioenschappen kunstrolschaatsen
gehouden in het vrijrijden en dansen. Hiervoor waren door de rolschaatsbond KRC-sters
Natalie Hengst en Sylvia Pistorius geselecteerd om hieraan deel te nemen. Beiden deden
mee in de discipline dans. Natalie bij de junioren en Sylvia bij de senioren. Voor Natalie was

het haar debuut tijdens een EK.

Bij de junioren reed Natalie Hengst een wat mindere style dans waarmee ze op de 14e plaats
eindigde. Daarna liet zij echter een mooie vrije dans zien die goed was voor een 10e plaats.

In het eindklassement werd zij uiteindelijk 14e, een prima debuut op het EK.

Bij de senioren reed Sylvia Pistorius twee fantastische dansen en haalde zij zowel bij de style
dans als bij de vrije dans een prachtige 5e plaats. Waar zij vorig jaar bij het EK nog 8e was,
werd zij nu 5e in het eindklassement. Vermeldenswaardig is dat Sylvia een technische score

haalde die de derde hoogste score bij de senioren was.
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Donderdag 19 september houdt
de provincie Utrecht een

bijeenkomst waarin jongeren van
17 tot 27 jaar kunnen meepraten

over hun ideale provincie.
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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 Nieuwegeinse natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Mensen kunnen soms
behoorlijk dazen, maar echte
dazen zijn serieuze vampieren in
het klein. De Nieuwegeiners
kunnen dat weten als ze wel
eens verrast werden door een
regendaas of een goudoogdaas.
Die beestjes kunnen je bloed wel
drinken, ook al zijn het nog zulke
mooie vliegen.
Aan de kinderboerderij danken
we ook nog het voorkomen van
de grijze runderdaas, want
daarvan zijn de Lakenvelders
waarschijnlijk de donoren...'

_______________________________
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'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Als u wel eens een daas ontmoet heeft, zal het zeker zijn
opgevallen dat zij maar wat graag op uw hoofd of handen gaat
zitten. En dan wil ze bloed zien! Meppen dus. Als uw partner u
ineens een mep op uw hoofd geeft, kan dat betekenen...
Enfin, er zijn ook runderdazen en die azen op groter wild. Ook in
Nieuwegein, zoals de grijze runderdaas.

Italiaans genieten in
Nieuwegein met Doppio
Espresso
Espressobarketen Doppio Espresso heeft in
Nieuwegein haar nieuwste vestiging geo-
pend. De espressobar is gevestigd in het
winkelcentrum Cityplaza en versterkt hier-
mee het horeca-aanbod in het winkelhart van
Nieuwegein.

Binnen waan je jezelf in Milaan, met de Kees
van der Westen espressomachine, de gezel-
lige zitjes en de grote sfeerbeelden van ty-
pisch Italiaanse landschappen aan de muur.
De koffiezaak biedt een welkome onderbre-
king tijdens een dagje shoppen, en is de per-
fecte uitvalbasis om te genieten van een lek-
kere lunch met collega’s of om met vrienden

af te spreken onder
het genot een Itali-
aanse aperitivo.

Voor wie onder het
genot van een goe-
de koffie zijn e-mail
willen checken of
een plek zoekt voor
een zakelijke lunch
beschikt Doppio
Espresso over vol-
doende werkplek-
ken en gratis WiFi.
Door de diverse zit-
jes wordt het woon-
kamergevoel ge-
creëerd, die perfect
zijn om bij te klet-

sen onder het genot van een espresso, cap-
puccino of een van de specials. Kortom, bij
Doppio kun je binnen stappen om bij te klet-
sen, te genieten, tot rust te komen of te wer-
ken.
Onderneemster Leonie van Putten, even-
eens eigenaresse van Doppio The Wall en
Leidsche Rijn Centrum, opent in Nieuwegein
haar derde Doppio vestiging. Leonie en haar
team hebben elke dag als doel mensen blij
maken en met een goed gevoel huiswaarts
laten gaan. Ze willen graag iets extra’s doen
voor de buurtbewoners, een leuke plek
creëren waar mensen graag bij elkaar ko-
men en genieten van al het lekkers wat zij te
bieden hebben.

Doppio Nieuwegein is 7 dagen per week
geopend aan de Passage 45 en iedereen is

vanaf heden van harte welkom bij Doppio
voor koffie, thee, ontbijt, lunch en lekkers.
En om kennis te maken met Leonie en haar
team natuurlijk.
____________________________________

De Lekdijk
moet worden versterkt,
wat is belangrijk voor u?
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
organiseert op 17 september een bewoner-
savond over het dijkversterkingsproject
Culemborgse Veer - Beatrixsluis. Het water-
schap roept omwonenden en andere belang-
stellenden op om langs te komen en actief
mee te denken.

Kom kennismaken
U kent het gebied het best en daarom nodigt
het waterschap u uit voor de bewonersavond
op 17 september. Het waterschap vertelt
meer over de versterkingsopgave, maar is
vooral benieuwd naar uw inbreng. Wat is
voor u belangrijk? Welke wensen en zorgen
zijn er in het gebied? En op welke manier wilt
u worden betrokken bij de dijkversterking?
Kom kennismaken en laat het ons weten.

Dinsdag 17 september, 19.30 - 22.00 uur (in-
loop vanaf 19.00 uur), Zalencentrum De
Wiese in Schalkwijk.

________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Neem je buren mee, deel je geluk

Verschillende inwoners initiatieven,
verven op muziek, 

gezelschapsspelletjes, sjoelen, 
goochelaar, test je kracht bij 

Fysiotherapie Galecop
Ron van Leeuwen.

De sterkste wint een leuke prijs!

13:00-16:00
het Buurtplein in De Galecopperboog

Opblaasbaar dartboard, sjoelen, 
goochelaar, diverse kramen (kraam huren? 

mail burendag.galecop@gmail.com)
kleedjesmarkt 

(kids kunnen hun spullen te koop aanbieden)
suikerspinkraam, koffie en thee, muziek

13:00-16:00
Het plein bij Winkelcentrum Galecop

16:00 PRIJSUITREIKING
GEZELLIGE BUURT BBQ*

* EIGEN BIJDRAGE BBQ €5,00 12+, U-PAS €2,50 EN 
KIDS TOT 12 JR GRATIS

(AANMELDEN EN BETALEN KAN TOT 23-09-2019)

DJ Huzzel

16:00-20:00
Het plein bij Winkelcentrum Galecop

burendag galecop 2019

zaterdag 28 september

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

kleedjesmarkt - inwoners initiatieven - spelletjes 

gratis suikerspin voor kids - leuke prijzen - en meer

gratis koffie en thee - muziek - goochelaar - bbq

voor alle leeftijden

Burendag is de dag waarop in Nederland sinds 2006 het contact met de buren wordt gevierd. 
Burendag wordt ieder jaar gevierd op de vierde zaterdag in september. 

Haal je stempelkaart op het plein, lever de volle kaart in voor 15:45 uur
bij het Buurtplein en maak kans op een prijs!

https://www.kosterschoenmode.nl


Provincie
overtreedt mogelijk de wet
bij chroom 6-trams

De provincie Utrecht heeft mogelijk de wet
overtreden in de chroom-6-affaire die gister
aan het licht kwam. Werkgevers dienen al
decennia lang een zorgvuldig register bij te
houden welke gevaarlijke stoffen er gebruikt
worden en wie daar mee in aanraking komt.
Zo’n register lijkt te ontbreken zegt vakbond
FNV.

Onlangs kwam de provincie met een pers-
bericht dat chroom-6 is aangetroffen op de
oude sneltrams, die tussen Utrecht, IJssel-
stein en Nieuwegein rijden. In dat persbericht
staat dat de onderhoudspartij, Stadler, niet
wist of er chroom-6 in de tram zit, waarna de
provincie een onderzoek startte. Daaruit
bleek dat de stof inderdaad aanwezig is.

Volgens Wim van Veelen van de FNV blijkt
daaruit dat de provincie zijn zaakjes niet op
orde heeft. 'Dit had al jarenlang bij het bedrijf
bekend moeten zijn. Ieder bedrijf moet een
risicoanalyse maken, een zogenoemde
RI&E. Daarin staat welke stoffen je in huis
hebt en waar je mee werkt. En schijnbaar
hebben ze dat niet gehad of niet goed op
orde.' Van Veelen is sinds 1994 betrokken bij
de FNV en is deskundige op het gebied van
arbeidsomstandigheden.

Werkgevers zijn al tientallen jaren verplicht
om te registreren welke werknemers op welk
moment, met welke gevaarlijk stoffen wer-
ken. Van Veelen: 'Als dat register niet op
orde is dan hebben ze de wet overtreden.
Die verplichting is zeker al vijfentwintig jaar
oud'.
Volgens hem zijn er grote risico’s verbonden
aan verf met chroom-6. Van Veelen:
'Chroom-6 is een zeer gevaarlijke stof. Niet
als je als passagier in de tram zit. Het wordt
pas gevaarlijk als je gaat schuren, boren of
dit soort verf gaat vernevelen in een spuit-
cabine. In dat soort gevallen adem je het in
en kan je kanker ontwikkelen.'

In het persbericht van de provincie staat over
de risico’s voor de werknemers die aan de
tram hebben gewerkt: 'Bij het uitvoeren van
het reinigen of het doen van preventieve en
correctieve werkzaamheden aan de SIG
tramstellen is het de verwachting dat er geen
chroom-6 stof- of rookdeeltjes zijn vrijgeko-
men.' De werknemers hebben dus geen risi-
co gelopen, zegt de provincie. FNV verbaast
zich hier over. Van Veelen: 'Er is nog geen
onderzoek gedaan, dus waarop zij zich
baseren is voor mij nogal raadselachtig.'

a

Koken met jongeren in de
Wereldkeuken

Op vrijdag 20 september start het tweede
seizoen ‘Koken met jongeren in de Wereld-
keuken.’ Tijdens deze leuke activiteit voor
jongeren van 10 tot 14 jaar, ontdekken de
jongeren de wereld door samen te koken.
Telkens voor een cyclus van vijf weken. Op
vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur. Kinderen van
10 tot 14 jaar kunnen zich vanaf nu aanmel-
den. De kosten voor deelname voor 5 x be-
dragen: " 30,- Jongeren met een N-pas be-
talen: " 10,-. Dit is inclusief de maaltijden.

In de kookworkshop staat iedere week een
ander land centraal. In deze ronde leren jon-
geren koken onder leiding van mensen uit
landen als Colombia, Israël, Suriname en
Koerdistan. Zij leren de kinderen de lekkerste
gerechten uit hun land te maken. De kinde-
ren koken voor zichzelf en als afsluiting wor-
den ouders, vrienden en andere belangrijke
mensen uitgenodigd om mee te eten.
Meer info en aanmelden kan middels:
dorpshuisvreeswijk@gmail.com of telefo-
nisch op: 0621664918.
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Neem je buren mee, deel je geluk

Verschillende inwoners initiatieven,
verven op muziek, 

gezelschapsspelletjes, sjoelen, 
goochelaar, test je kracht bij 

Fysiotherapie Galecop
Ron van Leeuwen.

De sterkste wint een leuke prijs!

13:00 16:00
het Buurtplein in De Galecopperboog

Opblaasbaar dartboard, sjoelen, 
goochelaar, diverse kramen (kraam huren? 

mail burendag.galecop@gmail.com)
kleedjesmarkt 

(kids kunnen hun spullen te koop aanbieden)
suikerspinkraam, kof� e en thee, muziek

13:00 16:00
Het plein bij Winkelcentrum Galecop

16:00 PRIJSUITREIKING
GEZELLIGE BUURT BBQ*

* EIGEN BIJDRAGE BBQ €5,00 12+, U-PAS €2,50 EN 
KIDS TOT 12 JR GRATIS

(AANMELDEN EN BETALEN KAN TOT 23-09-2019)

DJ Huzzel

16:00 20:00
Het plein bij Winkelcentrum Galecop

burendag galecop 2019

zaterdag 28 september

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

kleedjesmarkt   inwoners initiatieven   spelletjes 

gratis suikerspin voor kids   leuke prijzen   en meer

gratis koffie en thee   muziek   goochelaar   bbq

voor alle leeftijden

Burendag is de dag waarop in Nederland sinds 2006 het contact met de buren wordt gevierd. 
Burendag wordt ieder jaar gevierd op de vierde zaterdag in september. 

Haal je stempelkaart op het plein, lever de volle kaart in voor 15:45 uur
bij het Buurtplein en maak kans op een prijs!

EXTRA Portret van de Week

We spreken af in De Partner
omdat hij, het Portret van deze
Week, daar regelmatig als vrij-
williger aanwezig is. Bij binnen-
komst valt me een hartelijk
‘Goedemiddag’ ten deel. Uiter-
aard beantwoord ik die verwel-
koming, daarbij meteen de
ruimte rondkijkend, met een-
zelfde ‘Goedemiddag’. De dame
aan een van de tafeltjes vraagt
‘Kan ik u helpen?’, waarop ik
antwoord dat ik een afspraak
heb met Harry, die ik inmiddels
aan de bar heb gespot en die al
naar me toe komt lopen.
‘Was je hier al eens geweest?’
’Nee, gek genoeg nog nooit, ik
kom overal, maar hier was ik
nog niet!’

Maak, op basis van de antwoor-
den die Harry Troelstra geeft op
de vijf (altijd dezelfde) vragen
en de foto’s nader kennis met
hem.

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

mailto:dorpshuisvreeswijk@gmail.com
0621664918
https://www.kosterschoenmode.nl
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#BeActive Night
tijdens
de Nationale Sportweek

Er wordt op zaterdag 28 september, tijdens
de Nationale Sportweek, door heel Europa `s
avonds in het donker gesport tijdens de
Europese #BeActive Night! Nieuwegein doet
hier ook aan mee!

Tijdens de #BeActive Night! kun je skiën en
tuben bij de Skipiste Nieuwegein.
Er is voor kinderen een rollerdisco bij KRC
Rolling Nieuwegein.
Bij de bij DeMIX Fitness Nieuwegein kun je
outdoor bootcampen.
Ook kun je een proefles Strike Fit volgen bij
Gezondheidsboost.
Iedereen kan disco bowlen en lasergamen bij
Bowling Nieuwegein.
Hou je van wandelen dan is er een leuke
avond wandeling bij de Nedereindseplas
samen met fysiotherapeut Monique
Parmentier.

Kijk op de website www.sportidnieuwegein.nl
voor locaties en tijden en schrijf je in! Wil je
meer informatie? Of heb je een vraag? Stuur
een e-mail: info@sportidnieuwegein.nl of
bel ons op: 0306003267.

_________________________________________________________________________________________________________________

Wat zijn boostlessen? Boostlessen zijn zwemlessen van anderhalf uur die in de schoolvakanties georganiseerd worden voor kinderen die
zwemmen voor het A-diploma. De boostlessen zijn voor zwemmers in niveau 2, 3 en 4. Er wordt in kleinere groepjes geoefend en geleerd.
De naam zegt het eigenlijk al, door met deze lessen mee te doen krijgen de kinderen een extra boost in hun ontwikkeling. Hierdoor halen zij
vaak sneller het A-diploma.
Deze boostlessen koop je in een pakket van 6 zwemlessen, 1 pakket van 6 boostlessen (elk 1,5 uur) kost € 150,-.* Dit is een extra pakket wat
je als ouder(s) kunt afnemen bovenop de reguliere zwemlessen. Hierdoor hoef je geen extra pas te kopen wat het lekker overzichtelijk maakt.
Je kunt meedoen aan de boostlessen als je al bij ons op zwemles zit, maar ook als je ergens anders zwemles volgt. In de herfstvakantie kun
al meedoen aan de boostlessen!
*Nu tijdelijk de introductieprijs van € 119,95

__________________________________________________________________
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Groot-groen-onderhoud is gestart. Men begint in Galecop. Het gras wordt gemaaid. Bomen
gesnoeid of verwijderd. Walkanten bijgewerkt. Oevers, vijvers en sloten geschoond van riet
en andere waterplanten. Van vroeg in de ochtend tot ver in de avond is men bezig. Deze
natuurbewerker vraagt zich af of er om 6 uur wordt gegeten… Mooi niet, dan is hij nog druk
aan het werk! Ook iets leuks of bijzonders gefotografeerd: redactie@pen.nl.

FOTO
VAN DE WEEK
FOTO
VAN DE WEEK
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20


