
De flitspalen in Nieuwegein maken overuren. In 2018 werden maar liefst 81.013 bekeuringen uit-
gedeeld, verspreid over de vier palen die Nieuwegein rijk is. Hiermee staat Nieuwegein in de top 3.
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Flitspalen leveren iedere 6,5 minuut een boete op

Ooievaar daags voor Valentijn op zijn nest
Dinsdagavond 12 fe-
bruari jl. kregen wij op
de redactie weer een
bericht dat de ooievaar
gesignaleerd was in de
wijk Galecop. Sylvia
Dekker laat weten: ‘De
ooievaar weer gezien op
zijn nest in Galecop. Hij
is dinsdagmiddag 12 fe-
bruari gespot om 15.30
uur. Thea Dekker maak-
te de bijgevoegde foto.’

In het voorjaar van 2006
is door Stichting Wijkoverleg Galecop een ooievaarsnest geplaatst
in het buurtpark tussen de Lucas van Leydenhage en de Reine-
steijnseweg. De eerste jaren werd het nest niet bewoond door
ooievaars, maar in 2013 heeft een ooievaarspaartje toch het nest
gevonden, met als gevolg twee jongen. Ach, lees hier alles over
de ooievaars in Galecop met mooie beelden, zelfs met een drone!

De flitspaal bij ‘De Poort van
Nieuwegein’ op de Buizerdlaan
ging eind 2017 werken en was
meteen productief met maar lief-
st 51.276 boetes voor te hoge
snelheid en 360 voor rijden door
rood licht. In totaal leverde deze
flitspaal in 2018 51.636 boetes
op. Zo blijkt uit cijfers van het
CJIB die zijn vrjgegeven.

Hiermee staat de flitspaal met
een tweede plek in de top drie
van meest productieve flitspaal in
de provincie Utrecht. Alleen de
flitspaal op de N201 bij Vreeland
in de gemeente Stichtse Vecht
staat boven die van Nieuwegein
met maar liefst 73.243 bekeu-
ringen in 2018!

De flitspaal op de A.C. Verhoef-
weg op de kruising met de Rich-

terslaan flitste in 2018 4.821
keer. Daarvan waren 4.531 be-
keuringen voor de snelheid en
290 keer voor door rood rijden.

De flitspaal op de Symfonielaan
ter hoogte van de Harmonielaan
bracht ook aardig wat op. Daar
flitste de paal afgelopen jaar
11.368 keer. Allen voor een te
hoge snelheid.

De flitstpaal op de Plettenburger-
baan deed het net ‘iets beter.’
Maar liefst 13.188 keer mocht
deze paal zijn werk doen. 12.660
keer was dat voor overtreding
van de snelheid en 528 keer voor
door rood rijden. Met dit aantal
bekeuring staat deze flitspaal op
een negende plek in de top-10 in
de provincie Utrecht.
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Coach veroordeeld
De 39-jarige basketbalcoach
Arne W. van o.a. de New Stars
uit Nieuwegein en basketbalclub
The Red Stars uit Soest is ver-
oordeeld tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf van drie maan-
den en een taakstraf van 200 uur
vanwege ontucht in zijn tijd als
basketbalcoach. Hij greep zes
jeugdspelers bij hun kruis tijdens
trainingen. De zaak kwam aan
het rollen na een toernooi rond
Pasen, bij een andere club.
“Toen zijn ook andere jongens
gaan praten en is Arne W. snel
op non-actief gesteld.” De recht-
bank deed vandaag uitspraak.

De ontucht vond vorig seizoen
plaats, toen de jongens 10 tot 14
jaar oud waren. De man werd
vrijgesproken van het betasten
van nog eens zes jeugdspelers.
In twee gevallen ontkenden de
kinderen dat ze door de coach
betast waren en in vier gevallen
deden de ouders uiteindelijk
geen aangifte.

Uit de verklaringen van de spel-
ers en een vader blijkt dat de
coach telkens op dezelfde ma-
nier te werk ging. Hij ging dichtbij
de jongens staan als hij uitleg
gaf over verdedigingsoefeningen
en raakte spelers die hij als voor-
beeld voor de oefening gebruikte
over hun kleding aan bij hun
kruis. ‘Dat is niet iets wat per on-
geluk gebeurt’, zegt persrechter
mr. Koen de Meulder. ‘Ook niet
in een contactsport als basket-
bal.’

De coach stond binnen de club
bekend als een zeer vakkundige
en betrokken trainer. De jeugd-
spelers, ouders en club hadden
vertrouwen in hem. De rechtbank
weegt mee dat de veroordeelde
zijn positie heeft misbruikt.

'Koken met PEN'
Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Al jaren maakt onze
‘Kookgek’ Eric Dekker wekelijks
een heerlijk recept voor u in de
rubriek: ‘Koken met PEN.’

Deze week een herfstig recept
met spruitjes en tamme kastan-
jes. Hier het recept.
__________________________

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 ru-
briek.

Deze week de Kasteeldrift in de
wijk Batau Zuid.

FOTO
__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wis-
ten het al, maar vanaf woendag-
morgen vroeg zijn deze pagina’s
ook te lezen op pen.nl

PDF

Geins Geluk bestaat één jaar

Op Valentijdsdag bestond Geins Geluk exact 1 jaar. Afgelopen
jaar hebben honderden Nieuwegeiners kunnen genieten van aller-
lei initiatieven die, mede dankzij Geins Geluk, zijn georganiseerd.
In totaal waren het er 42; Van een buurtfeest tot een groot evene-
ment, van het plaatsen van een bord tot het opknappen van een
speeltuin. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: ze brengen
Nieuwegeiners dichter bij elkaar en ‘samen’ maken ze het wonen
in Nieuwegein leuker en prettiger.

Veel Nieuwegeiners hebben ideeën over hoe hun wijk nog mooier,
gezelliger en beter kan. Geins Geluk is een initiatief van de ge-
meente Nieuwegein, die het mogelijk maakt dat Nieuwegeiners
ook daadwerkelijk kunnen gaan werken aan een plek waar ze vei-
lig, gezond en gelukkig tot bloei kunnen komen.

Meer weten over Geins Geluk, of heeft u een idee? Neem dan
kontakt op met de gemeente Nieuwegein. Dat kan via het vol-
gende E-mailadres: geinsgeluk@nieuwegein.nl

Voor wie graag wil schilderen en
zich creatief wil uitleven met verf
opdoek of papier, kan vanaf
maandag 18 februari tussen
14.00 uur en 16.00 uur terecht in
het Dorpshuis Vreeswijk in Fort
Vreeswijk. Dan start namelijk een
nieuwe cursus Creatief Schilder-
en. Deelnemers kunnen zich dan
onder begeleiding van Jet van
Swieten uitleven op het materiaal
om mooie werkstukken te creë-
ren.

Voor Creatief Schilderen op
maandagmiddag kunnen belang-
stellenden zich vanaf nu aanmel-
den. De kosten zijn € 19,50 per
maand, inclusief een kop koffie
of thee. Bij deze cursus is de
Stadspas van toepassing.

De groep start op 18 februari en
begint om 14.00 uur. Aanmelden
kan via swieten@xs4all.nl. Meer
informatie? Bel dan met Jet van
Swieten: 06-29493579.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Creatief schilderen in het Dorpshuis

__________________________
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Op de eerste schooldag gaven kinderen, leerkrachten en locatieleid-
ster Madelon Torenstra van basisschool Het Vogelnest aan de
Groenling in de wijk de Doorslag vandaag samen met wethouder du-
urzaamheid Marieke Schouten het startschot voor de afvalvrije
school.

In de klaslokalen staan nu prullenbakken met drie vakken voor plastic
(PMD), papier en restafval. Groeten-, fruit-,tuinafval (GFT) wordt op
centrale plekken ingezameld. Naast verschillende minicontainers is
een milieustraat op de school voor cartridges, stiften en batterijen. De

school zamelt hierdoor grondstoffen in en heeft straks geen restafval
meer.

De leerlingen van de Leerlingenraad zijn de ambassadeurs van de
Afvalvrije School. Zij maakten voor het startmoment een presentatie
over nut en noodzaak van afval scheiden. Vervolgens kreeg de leer-
lingenraad als eerste een duurzame waterfles overhandigd door de
wethouder. Ook de overige circa 85 leerlingen kregen een eigen wa-
terfles met het logo Afvalvrije school van de gemeente. Het Vogel-
nest is de derde afvalvrije school in Nieuwegein.

Aan de rand van Stadspark Ou-
degein ligt het Natuurkwartier
Nieuwegein waar onder andere
de kinderboerderij IJsselstee en
het Milieu Educatie Centrum
(MEC) zijn gevestigd. De ge-
meente wil samen met partners
dit unieke gebied naar een nieu-
we fase brengen.

In de afgelopen periode is er met
de participerende organisaties in
het gebied en de omgeving een
verkenning gedaan naar de mo-
gelijkheden en zijn er drie denk-
modellen verder uitgewerkt. Op
dinsdag 19 februari is er een
tweede inloopbijeenkomst waar-
bij geïnteresseerden worden

bijgepraat over de stand van za-
ken rond de doorontwikkeling.
Ook krijgen de bezoekers deze
avond een toelichting op het plan
om de molen weer maalvaardig
te maken.

Iedere geïnteresseerde is wel-
kom deze bijeenkomst bij te wo-
nen. U kunt die avond tussen
19.00 uur en 21.00 uur binnen-
lopen bij het MEC op het terrein
van het Natuurkwartier aan de
Geinoord 9. Aanmelden is niet
nodig.

Gedurende de avond kun u vrij
inlopen en de informatiepanelen
bekijken. Ook kunt u het gesprek

aangaan met andere Nieuwe-
geiners, wethouders en/of mede-
werkers van de gemeente. Er is

dinsdag 19 febrauri aanstaande
ruimte voor vragen en reacties
op de plannen in het MEC.

Natuurkwartier: De volgende fase

Nieuwegein heeft derde afvalvrije school
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Reizigers op de tramhaltes in
Utrecht, Nieuwegein en IJssel-
stein kregen dinsdagmorgen 12
februari een traktatie aangebo-
den. Tijdens het uitdelen van
stroopwafels gingen informatie-
medewerkers van het trambedrijf
van de provincie Utrecht het ge-
sprek aan over recente ervaring-
en van reizigers met de trams.
Ook gedeputeerde Dennis Straat
toonde zijn betrokkenheid en
kwamen langs op één van de
haltes.

Deze actie voor de reizigers was
er niet voor niets. ‘Vanwege
meerdere storingen aan het
tramsysteem de afgelopen
maanden vinden wij dat we wel
iets goed te maken hebben’ al-
dus gedeputeerde Dennis Straat.
Straat was deze week nog in
Nieuwegein was om zijn handte-
kening te zetten onder onder de
bestuursovereenkomst voor het
nieuwe Stationsgebied in City
Nieuwegein.

Afgelopen maandag vond er al-
weer een storing plaats, één van
de zoveelste van de laatste tijd.
Passagiers gaven aan het ‘spu-
ugzat’ te zijn en hebben geen
enkele vertrouwen meer in het
vervoer met de tram.

ACTIES TEGEN STORINGEN
Dennis Straat: ‘De trams hebben
de laatste tijd met enige regel-
maat last van technische storing-
en en dat vinden we als eigenaar
en beheerder van het tramsys-
teem buitengewoon vervelend.
Aan een oplossing wordt hard
gewerkt. Zo is storingsherstel

uitgevoerd aan de wissels bij de
remise in Nieuwegein, hou-den
we de bovenleiding zo goed mo-
gelijk vrij van ijs en heeft de
provincie nieuwe trams besteld
die aanmerkelijk minder storings-
gevoelig zijn. Deze trams gaan
vanaf eind 2020 rijden over de
gehele lijn. De huidige trams,

die alweer ruim dertig jaar oud
zijn, houden we met extra onder-
houd in de tussentijd in de be-
nen.’

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

Februari 2012

Wat wás het koud, in februari
2012. Zo koud, dat men op de
sloten, de singels en de vaarten
in Nieuwegein op de schaats kon
staan. Maar of er, zoals hier in
Batau-noord, ook werkelijk
gescháátst kon worden…

Stroopwavels als goedmakertje

________________________________________________________________________________________________________________

https://www.pen.nl/artikel/reizigers-zijn-storingen-aan-de-tram-spuugzat
https://www.pen.nl/artikel/reizigers-zijn-storingen-aan-de-tram-spuugzat
https://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/
http://www.plusvanloon.nl
https://www.pen.nl/adverteren
http://www.filmscanning.nl
https://goldenvalue.nl/vacatures/software-ontwikkelaars
https://www.albeka.nl


http://www.slagerijwimkastelein.nl


Wethouder Hans Adriani en ge-
deputeerde Dennis Straat zetten
maandag 11 februari jl. hun
handtekening onder de bestuurs-
overeenkomst voor het Stations-
gebied in City Nieuwegein. Hier-
mee legden gemeente Nieuwe-
gein en provincie Utrecht officieel
hun samenwerking vast voor de
aanleg van een nieuw, modern
openbaar vervoer knooppunt in
City Nieuwegein.

Kansen voor woningzoekenden
“Onze handtekeningen onder de
overeenkomst markeren de ver-
dere ontwikkeling van City Nieu-
wegein tot een levendige, aan-
trekkelijke en duurzame binnen-
stad”, zegt wethouder Hans Adri-
ani. “Een ontwikkeling die onder
meer kansen biedt voor woning-

zoekenden. De woningnood in
Nieuwegein is hoog. In City wil-
en we zo’n 1.600 nieuwe wonin-
gen realiseren, op een ideale lo-
catie; dicht bij de winkels, mod-
ern openbaar vervoer en voor-
zieningen.”

Comfortabel reizen
Gedeputeerde Dennis Straat
noemt het een heuglijke dag
voor reizigers in Nieuwegein en
de regio. “Gemeente en provin-
cie gaan samen City Nieuwegein
tot een hoogwaardig, geïnte-
greerd, duurzaam knooppunt
voor bus en tram maken, met
ook nog eens extra voorzienin-
gen voor fietsers en voetgang-
ers. Dat knooppunt zal bovendi-
en een extra impuls geven aan
het OV in de hele grootstedelijke

regio. Met de lagevloertrams die
vanaf eind 2020 ook op City
Nieuwegein stoppen, reis je

straks snel en comfortabel van
en naar het Utrecht Science
Park.”

Modern knooppunt voor tram en bus dichterbij

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 cartoons en karika-
turen 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.

Jaarlijks telt Nieuwegein circa 200 geregistreerde ongevallen in het verkeer. De twee belangrijkste oorzaken van deze ongevallen zijn door
rood licht rijden en te hard rijden. Het OM heeft in 2017 besloten om op 3 locaties flitspalen voor snelheid en rood licht te plaatsen en op 1
locatie een flitspaal voor snelheid. De toen verantwoordelijke wethouder van verkeer, Peter Snoeren, werd door onze karikaturist flitsend in
beeld gebracht. Onbekend is hoe het nu gaat met de ongevallen, wel weten we dat het aardig wat geld in het laatje brengt. (zie voorpagina)
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(Niet) meten luchtkwaliteit

Onlangs kwam tijdens een Raadsin-
formatieavond de luchtkwaliteit in
Nieuwegein ter sprake. Tijdens deze
avond werd aangegeven dat er
sinds enige jaren geen metingen
meer plaatsvinden binnen Nieuwe-
gein. ‘Dit verontrustte de fractie van
GroenLinks en heeft hier nu vragen
over gesteld aan het College van
Burgemeester en wethouders’ aldus
Monique de Beer van GroenLinks.

GroenLinks wil weten hoe de luchtk-
waliteit momenteel is in Nieuwegein
en welke norm er wordt gehanteerd
voor het bepalen van de luchtkwali-
teit. Ook wil de fractie graag weten
wat is de afweging geweest om de
luchtkwaliteitsmetingen te stoppen
binnen de gemeente.

‘Hoe de luchtkwaliteit ook is mo-
menteel zijn wij als fractie ook
nieuwsgierig wat het huidige beleid
is van het college met betrekking tot
de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein.
Want welke concrete acties lopen er
momenteel om de luchtkwaliteit in
Nieuwegein te verbeteren als die
slecht is? Welke acties zijn er nood-
zakelijk om de luchtkwaliteit in Nieu-
wegein te verbeteren? Welke acties
zijn voorzien om de luchtkwaliteit in
Nieuwegein te verbeteren en op wel-
ke termijn worden deze acties on-
dernomen?’ Wij hopen snel ant-
woord te krijgen op al deze vragen.'

Nieuwegein ligt omringd door grote
autosnelwegen en twee druk be-
vaarde waterwegen. ‘Wij als fractie
zien graag dat het huidige college in
gesprek gaat met Rijkswaterstaat en
de provincie Utrecht om maatrege-
len te treffen op de water- en auto-
wegen (waaronder rijkswegen A2,
A12 en A27, Amsterdam Rijnkanaal
en de Lek) rondom Nieuwegein. Zo-
dat dit de luchtkwaliteit ten goede
komt, en de WHO-norm1 op het ge-
bied van luchtkwaliteit voor onze in-
woners toegepast wordt’ zegt Mo-
nique de Beer die hoop op snel ant-
woord van de verantwoordelijke wet-
houder.

'SamenLoop voor Hoop Nieuwegein'
Op zaterdag 1 op zondag 2 juni aanstaande vindt voor de eerste keer ‘Samen-
Loop voor Hoop’ plaats in Nieuwegein. Verleden jaar kon het evenement van-
wege te weinig deelnemers geen doorgang vinden. SamenLoop voor Hoop is
een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-
uurs wandelestafette staan de deelnemers, samen met lotgenoten, stil bij kanker
én wordt het leven gevierd. Je aanmelden voor het evenement kan vanaf van-
daag. ‘Laten we er dit jaar een succes van maken en meld je aan!’ aldus Kirsten
Teunisse van de organisatie tegenover onze redactie.

Tijdens de loop zijn er optredens,
verschillende ceremonies en al-
lerlei acties van deelnemers die
op een bijzondere wijze geld in-
zamelen voor wetenschappelijk
kankeronderzoek. De openheid
en eensgezindheid maken van
een SamenLoop een evenement
dat niemand onberoerd laat. Het
evenement wordt volledig door
vrijwilligers georganiseerd.

SamenLoop voor Hoop vindt
haar oorsprong in de Verenigde
Staten. Relay for Life, zoals het
evenement daar heet, wordt al
sinds 1985 georganiseerd. Door
de jaren heen is het uitgegroeid
tot het grootste fondsenwerven-
de evenement ten bate van kan-
kerbestrijding. Inmiddels vinden
er jaarlijks meer dan 6.000 wan-
delestafettes plaats verspreid
over tientallen landen, nu ook
dus voor het eerst in Nieuwe-
gein.

Een SamenLoop heeft een heel
herkenbaar concept, dit is mede
de kracht. Het is een lokaal geor-
ganiseerd evenement, waarbij je
als betrokken vrijwilliger veel

ruimte krijgt om er met de com-
missie een eigen invulling aan te
geven. Je geeft je eigen kleur
aan het evenement en er zijn
een aantal vaststaande onderde-
len, waaronder onderstaande ce-
remonies:

• De Kaarsenceremonie
Wanneer de avond valt verlicht-
en kaarsenzakken met persoonli-
jke boodschappen het parcours.
Tijdens deze ceremonie worden
de dierbaren herdacht en wordt
gevierd dat mensen kanker heb-
ben overwonnen.

• De Slotceremonie
Na 24 uur wandelen loopt ieder-
een de laatste ronde en wordt de
opbrengst bekend gemaakt en
de cheque overhandigd aan
KWF Kankerbestrijding.

De KinderLoop
Naast de ceremonies organis-
eren wij er ook een speciale
KinderLoop voor basisschool-
leerlingen. Dit is een verkorte
sponsorloop van 24 minuten.
Kinderen van basisscholen
stellen in samenwerking met de

SamenLoop en hun school eigen
teams samen. Kinderen krijgen
zo ook de mogelijkheid om geld
in te zamelen voor onderzoek
naar kanker.

Deelname
Deelname hoeft niet alleen. Je
kunt ook een team vormen van
familieleden, vrienden, buren,
verenigingsgenoten of collega’s
(10 – 15 mensen) en loop mee.
Tijdens de 24 uur durende wan-
del-estafette wisselen de teamle-
den elkaar steeds af. Er loopt
dus altijd minstens één teamlid
over het parcours als symbool
voor de voortdurende strijd tegen
kanker. Bezoekers en teamleden
die niet wandelen, kunnen on-
dertussen volop genieten van het
evenement. Bijvoorbeeld van de
levendige braderie en optredens
van artiesten.

Voor meer informatie en aanmel-
den kunt u de website bezoeken.
Ook kunt u een e-mail sturen
naar: nieuwegein@samen-
loopvoorhoop.nl.

www.samenloopvoorhoop.nl

____________________________________________________________________________________
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MERWESTEIN
Ben jij gek opeen feestje en vind je
zwemmen ook heel leuk? Dan
hebben wij het perfecte kinder-
feestje voor jou! Bij Merwestein
kun je heel gezellig je kinder-
feestje vieren. Eerst samen lekker
eten en drinken, daarna met zijn
alle gezellig zwemmen, dat wil
toch iedereen? En als je op vrijda-
gavond je feestje viert kun je dis-
cozwemmen! Op de meest hippe
beats door de glijbaan vliegen, of

lekker chillen in het bubbelbad.
Kom jij ook? Check snel wanneer
je kunt komen feestenmet je vrien-
den.

SPORTID NIEUWEGEIN
Deze vakantie organiseren wij
weer hele leuke sportieve acti-
viteiten! Samen met allemaal
sportaanbieders uit Nieuwegein
zorgen voor een divers aanbod.

Lekker bewegen samen met je
vriendjes en vriendinnetjes, kom jij
ook? Houd onze Facebookpagina
en website in de gaten voor de
kalender, binnenkort komt die on-
line. Tot snel! Klik hier voor het

aanbod van de verschillende ac-
tiviteiten bij SportID Niueuwgein.

Portret van de week, deze week: Ingrid van Tellingen
Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben we wekelijks een portret van een opmerkelijk persoon. Met de camera in de aanslag lopen we door
Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met de camera, opvallende, opmerkelijke personen vast te leggen. Wie is de man, vrouw
of kind die daar zit, loopt, fietst, werkt ligt of speelt? Deze week: Ingrid van Tellingen.

Arend Bloemink: 'Bij mooi weer aan de Lekboulevard, bij slecht weer in het Atrium’, zo reageert het Portret van deze Week op mijn vraag
wáár we de foto’s zullen gaan maken. Maar wat is slecht weer… Enfin, de dag voordat we de foto’s gaan maken (het dan regent volop),
ontvang ik een berichtje. Het Portret wil, ondanks de verwachte, stormachtige wind, naar de Lekboulevard.'

Maak middels de antwoorden die Ingrid van Tellingen op de vijf (altijd dezelfde) vragen geeft nader met haar, met haar werkzaamheden en
met hoe zij over Nieuwegein denkt, kennis.’ Klik hier om naar het portret te gaan.

Lekker chillen en sportieve activiteiten in Merwestein en bij SportID Nieuwegein
_________________________________________________________________________________________________________________

https://www.merwestein.nl/recreatief-zwemmen/kinderfeestjes/
https://www.merwestein.nl/recreatief-zwemmen/kinderfeestjes/
http://www.example.com
http://www.example.com
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-geeft-daar-iemand-met-haar-gedichten-een-glimlach
http://www.filmscanning.nl
https://www.merwestein.nl


Positieve Gezondheid
Gezondheid is meer dan niet
ziek zijn. Onder andere hobby’s,
werk, vrienden en positief denk-
en dragen bij aan je gezondheid.
Ontdek wat je zelf kunt doen aan
je eigen gezondheidssituatie.

Hoe ga je om met de uitdagingen
in je leven? Bijvoorbeeld: het
verlies van je baan, een verhui-
zing naar een nieuwe stad, de
geboorte van je eerste kind of
een relatiebreuk. Hoe zorg je
goed voor jezelf? Ontdek samen
met inwoners en professionals
wat je zelf kunt doen om je fijner
en vitaler te voelen tijdens de le-
zingen en workshops over posi-
tieve gezondheid op het gezond-
heidsplein in de bibliotheek.

Meedoen? Stuur dan een mail
naar actie@detweedeverdie-
ping.nu o.v.v. Workshop Posi-
tieve gezondheid en de datum.

Nieuwegeinlezing
Op donderdagavond 21 februari
geeft Siety Meijer van de Histo-
rische Kring Nieuwegein een le-
zing over Jan Blanken (1755 –
1838). De nieuwe Lekbrug in de
A2 is naar hem vernoemd. Maar
wie was Jan Blanken en waarom

draagt juist deze brug zijn naam?

Als burger wist Jan Blanken op
te klimmen tot directeur-generaal
van de Waterstaat. Hij stond aan
de wieg van het Noord-Hollands
Kanaal en de havenwerken te
Hellevoetsluis en Den Helder. Hij
verwierf hoge onderscheidingen,

waaronder het Légion d’ Hon-
neur en de orde van de Neder-
landse Leeuw.

Deze lezing is een samenwerk-
ing van de Historische Kring
Nieuwegein met de bibliotheek.
Toegang is gratis. Aanmelden
kan via actie@detweede-

verdieping.nu o.v.v. Lezing 21
februari.

PLUS-café
Van welke toeslagen kunt u ei-
genlijk gebruik maken? Op wat
voor subsidies heeft u recht als u
een leuk idee heeft voor uw
buurt? Hoe kunt u het meeste uit
uw portemonnee halen?

Ontdek het in het PLUS-café op
maandag 18 februari van 14.30 –
16.00 uur. De deskundige part-
ners van de bibliotheek staan
open voor al uw vragen op finan-
cieel gebied.

Toegang is gratis. Aanmelden
kan via actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. PLUS-Café
18 februari.

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.

Udo: 'Huisjesslakken zijn de
meest huiselijke beestjes die ik
ken. Ze hebben hun huis altijd bij
zich en, ook al leven ze op grote
voet, ze trekken zich snel terug
in huis als er iemand te dicht bij
komt. Deze keer haal ik de hees-
terslak er weer eens bij.'

'Tuinslakken hebben altijd een
kleurtje, soms egaal maar vaak

met één of meer donkerbruine
strepen. Zo niet de heesterslak.
Diens huis is gevarieerd donker-
bruin met ribbels en vind je eer-
der in een plantsoen met wat
hogere beplanting. Bij uitzonder-
ing is deze slak wat bleker, en
dat viel op.'

_________________________________________________________________________________________________________________

Zelfs de allerkleinsten weten hun weg in de digitale wereld snel te
vinden. Maar mediavaardig maakt nog niet meteen mediawijs. Waar
hou je rekening mee als je kleintje op een tablet speelt? Wat gebeurt
er als je een foto van je kindje op social media wil zetten? Welke
apps zijn leuk én educatief? Het kwam allemaal aan bod tijdens de
Ouder-kindochtend van 13 februar1.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping

mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://kringloopplaza.com
https://www.pen.nl/pdffiles/monopolyposter.pdf
https://www.kosterschoenmode.nl
https://www.werkenbijnbc.nl




Aanstaande zondag is er weer eredivisie bij
de tafeltennisters van VTV uit Nieuwegein.
Ditmaal komt de regerend landskampioen
Dozy Den Helder op bezoek in het thuishonk
aan de Helmkruid 9 op Sportpark Parkhout
in Zuid. In de eerste competitiehelft van dit
seizoen speelde VTV in Den Helder in een
spannende wedstrijd 3-3 gelijk. Het zal zeker
weer een spektakel worden. ‘Factoren als
teamopstelling en vorm van de dag zullen de
komende zondag doorslag geven’ aldus
coach Dong Li.

Dong Li zal een keuze maken uit vijf be-
schikbare speelsters in het VTV-team, Vera
van Boheemen, Emine Ernst, Jacintha de
Hoop, Sanne de Hoop en Chana van der
Venne. Het team van Dozy Den Helder heeft
de keuze uit Ana Gogorita. Yun Zhang,

Yoeke Gunsing en Dobrila Jorguseska. Ana
Gogorita en Yun Zhang moeten worden ge-
rekend tot de top vier van de eredivisie-
speelsters in Nederland.

Het team van VTV heeft de afgelopen twee
weken goede zaken gedaan met maximale
6-0 scores tegen de teams van Avanti en
Vriendenschaar. Dozy Den Helder heeft
sinds het gelijkspel tegen VTV in oktober
vier van de vier competitiewedstrijden ge-
wonnen.

VTV roept supporters en liefhebbers op om
deze wedstrijd te bezoeken. En iedereen
profiteert van een gratis warme hap tussen-
door, speciaal voor deze gelegenheid ver-
zorgd door VTV’s Keurslager Richard Steke-
lenburg. De wedstrijd begint om 14.00 uur
en duurt tot 17.15 uur.

Moedig zondag de dames van VTV aan
Beginnerscursus determineren

Hoe heet die plant en waarom groeit die
plant hier? Zijn dat vragen die u boeien?
Schrijf u dan in voor deze cursus. Het is ver-
rassend om van allerlei wilde planten in het
park, in de berm en in uw eigen tuin te ont-
dekken hoe ze heten. Maar het is niet zo
eenvoudig om een plant een naam te geven.
Hiervoor geldt: samen kom je verder.
Daarom heeft IVN afdeling Nieuwegein –
IJsselstein en omstreken een cursus on-
twikkeld die als doel heeft u op een een-
voudige en leuke manier te laten kennismak-
en met het determineren van wilde planten.

De cursus begint met een korte inleiding
over de indeling van het plantenrijk en over
de bouw en de functies van de onderdelen
van de plant. U leert te kijken naar bladvor-
men, bloemvormen en bloeiwijzen aan de
hand van levende planten, presentaties en
opdrachten binnen en buiten. Er wordt aan-
dacht besteed aan de meest bekende plan-
tenfamilies. Daarna gaat u gezamenlijk één
of meerdere planten op naam brengen met
behulp van een flora.

Beschikbare materialen tijdens de cursus
Veldgids Nederlandse Flora van Henk
Eggelte, loep, prepareernaald en andere flo-
ra’s. U ontvangt tijdens de cursus een cur-
susmap met ondersteunende en aanvul-
lende informatie. De cursus gaat door als
minimaal 5 en maximaal 20 cursisten zich
hebben aangemeld. Aanmelden kan voor 29
april 2019 bij Frans Kok via e-mailadres:
franskok@hetnet.nl Telefonisch kan ook:
030-60 342 97 of mobiel via: 06-203 968 05.

Kosten
IVN-leden € 15,-, niet-leden € 25,- (inclusief
cursusmap, koffie en thee), te voldoen na
een bevestigingsmail. De betaling geldt als
definitieve opgave.

Data en locatie
De locatie is ‘Het Milieu Educatie Centrum’
in het Natuurkwartier aan de Geinoord 9 in
Nieuwegein en omvat vier lessen op de
maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur op
6, 13, 27 mei en 3 juni 2019. Daarnaast or-
ganiseren we een terugkomavond/excursie
(facultatief) op 26 augustus van 19.00 uur tot
21.00 uur.

________________________________________________________________________

Hondenkaart met GPS-functie
Hondenbaasjes kunnen vanaf deze week via de gemeentelijke website de hondenkaart
openen op de mobiele telefoon en tegelijk met gps-functie inzoomen op de locatie. Inwo-
ners kunnen daarmee tijdens de wandeling precies zien waar het baasje de hondenpoep
moet opruimen en waar de hond mag loslopen. Het is een greep uit de maatregelen die het
stadsbestuur neemt om de ergernis over hondenpoep op straat aan te pakken. De maatre-
gelen komen voort uit het Evaluatierapport hondenbeleid 2018.

De gemeente gaat vaker hondenpoep opruimen in de openbare ruimte. Daarvoor krijgt ze
de beschikking over een eigen hondenpoepzuiger. Ook kijken we samen met inwoners
naar de beste verdeling van de hondenpoep-afvalbakken in de openbare ruimte en komen
waar nodig extra bakken bij.

Vernieuwde app
Met de vernieuwde app wil de gemeente het hondenbeleid beter onder de aandacht breng-
en van de inwoners. Ook maakt de app het makkelijker om de afspraken over opruimen
van hondenpoep direct op locatie te raadplegen. Vrijwel op alle locaties in de openbare
ruimte moet de hondenpoep worden opgeruimd. Dit jaar wordt de hondenkaart nog aange-
past op basis van de inbreng van inwoners tijdens de evaluatieronde vorig jaar. We delen
deze nieuwe afspraken dit jaar nog met de inwoners in een aantal stadsbijeenkomsten.

https://geoserver.nieuwegein.nl/apps/hondenuitlaatkaart/
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