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'Koken met PEN'
Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Deze week Gado Ga-
do van Lily Lie uit Fokkesteeg.

'Iedereen vindt dit gerecht lekker
én het is vegetarisch. Bovendien
is het eenvoudig te maken' aldus
Lily Lie. Hier het recept.

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 2010 de
alfabetische volgorde in deze ru-
briek.

Deze week de Kievitsraat in de
wijk Wijkersloot.
__________________________

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
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Avondtweedaagse
voor jongste
kinderen
Veel kinderen balen ervan dat ze
nog te jong zijn om mee te mo-
gen lopen met de avondvier-
daagse. Speciaal voor de 2-, 3-,
4- en 5-jarigen in Nieuwegein or-
ganiseert Partou kinderopvang
op woensdag 22 en vrijdag 24
mei de Partou tweedaagse. Alle
kinderen in Nieuwegein mogen
meelopen.

De kinderen mogen onder bege-
leiding van hun ouders een route
lopen. Er zijn twee routes uitge-
zet waaruit ze kunnen kiezen, in
de wijk Galecop en Zuilenstein.

Miranda Majoor, vestigingsma-
nager bij Partou in Nieuwegein:
‘We organiseren dit evenement
nu alweer voor de vierde keer.
We zien dat de kinderen opkijken
naar de ‘groten’ die al mee mo-
gen doen met de avondvierdaag-
se. Daarom wilden we ook voor
de jongere kinderen een eigen
loop organiseren, maar dan van
twee avonden. We werken net
als in de avondvierdaagse met
stempelposten en natuurlijk krij-
gen ze na afloop ook een me-
daille.’

Alle kinderen in Nieuwegein mo-
gen meedoen. Deelname is gra-
tis, en aanmelden voor een van
de routes kan via mail:
miranda.majoor@partou.nl.

Galecop
Partou Abraham Kuyperpark 171

Zuilenstein
Partou Mgr. G.W. van Heuke-
lumstraat 8

Alle routes starten om 17.30 uur.
Het verzamelen vindt plaats om
17.15 uur. Kinderen lopen mee
begeleid door een ouder(s).

Geinbeat kijkt terug
Op zaterdag 13 juli aanstaande vindt de 25e editie plaats van
het Geinbeat Festival. Reden om op deze plek wekelijks terug
te blikken. Dat doen we met een foto en een klein verhaaltje.
Deze week kijkt Fred de Sevren Jacquet terug op de spanning
voorafgaand aan het festival.
Fred vertelt: 'Als de groep vanaf woensdag bezig is geweest
met opbouwen en alles staat, kijk je uit op een kaal podium en
een veld zonder publiek. Op de dag dat het festival begint
giert de spanning door je lijf: zal het droog blijven, is de tech-
niek op tijd klaar, komen de bands op tijd, en bij grijze lucht:
zal het druk worden. Vlak voor de aftrap is je hartslag te
horen. Dan is het 13:00 uur en presenteer je de eerste band,
zij tikken 4 tellen vooraf en gaan met die banaan. Op dat mo-
ment vloeit de spanning weg en ga je genieten. HEERLIJK!!'

Gemaakt door Rob Jaqcuet ©

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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Minibieb Het
Pakhuisje geopend
in Batau Noord
Houd je van lezen dan kun je te-
recht bij de onlangs geopende
Minibieb Het Pakhuisje bij de
Elandweide 130. De minibieb
werd feestelijk geopend door de
Nieuwegeinse schrijfster Heleen
van den Hoven. 20 Juni ver-
schijnt haar thriller Het CARPA
Complot. Zij won met korte ver-
halen al verschillende prijzen
waaronder deze minibieb met
boeken. Na een oproep op Face-
book schonk zij de minibieb aan
de eveneens Nieuwegeinse
schrijfster Renée Blom. Heleen:
'Ik hoop dat het een plek wordt
waar mensen elkaar ontmoeten.
Zelf leen ik vaak boeken uit,
maar ik kom ze hier ook graag
halen.'

Heleen van den Hoven bij de
Minibieb aan de Elandweide 130

Renée is er erg blij mee. Het
Pakhuisje heeft ook een eigen
Facebookpagina. 'Iedereen kan
altijd langskomen en gratis een
boek lenen of ruilen. Ik hoop dat
er een community van gebrui-
kers ontstaat die op Facebook
bijvoorbeeld hun mening over
een boek gaan geven. Zo wordt
Het Pakhuisje dan van ons alle-
maal. Dat zou ik heel erg leuk
vinden.'

Gemaakt door Rob Jaqcuet ©

https://www.pen.nl/artikel/lily-lie-uit-fokkesteeg-maakt-deze-week-gado-gado-in-koken-met-pen
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https://goo.gl/A4kMSd
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IVN excursie Vogels
in de Zouweboezem
IVN natuur educatie (afdeling Nieuwegein-
IJsselstein e.o.), organiseert op zondag-
avond 19 mei 2019 een vogelexcursie in de
Zouweboezem. De bestemming is een waar
vogelparadijs in de omgeving van Lexmond.
In dit terrein van Zuid-Hollands Landschap
broedt de grootste purperreigerkolonie van
Nederland! Deze reigers zullen ongetwijfeld
kunnen worden bewonderd tijdens deze ex-
cursie!

Everdien Smeenk van het IVN: ‘Ook hopen
wij rietgorzen, rietzangers en blauwborsten
te gaan zien of horen. Bruine kiekendieven,
waterral en snor staan ook op het menu,
evenals de explosieve zang van de Cetti’s
zanger! Grutto’s en kieviten zullen ons zeker
niet ontgaan. De elegante en zeldzame
zwarte sterns zitten al weer te broeden op de
voor hen klaargelegde vlotjes.’

Al wandelend geniet je wellicht van het ge-
roep van de koekoek, die elk jaar weer terug-
keert naar dit prachtige moerasgebied. Als je
genoeg hebt van al die vreemde vogels valt
er nog volop te genieten van het mooie
avondlicht.

Voor deze IVN-excursie is het verzamelpunt
voor vertrek op verzamelen de parkeerplaats
bij Jack’s Grillhouse aan de Parkhout 2 in
Nieuwegein. Hier vertrekt je per auto om
18.30 uur. Je kunt ook rechtstreeks naar de
Zouweboezem gaan. De excursie start om
19.00 uur aan het einde van de Boezemweg,
een zijweg van de Lekdijk in Lexmond.

Deelname aan de excursie is gratis. Het is
niet nodig om je van tevoren aan te melden.
Voor informatie kun je bellen naar IVN-gids:
Everdien Smeenk. Zij is telefonisch bereik-
baar op: 06-13582667.
____________________________________

Anna van Rijnpenning
voor de heer P. Kee
Het college van B&W heeft besloten om de
Anna van Rijnpenning toe te kennen aan de
heer P. Kee uit Nieuwegein. Hij ontving de
Anna van Rijnpenning op donderdag 9 mei
uit handen van burgemeester Frans Back-
huijs vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet
voor verschillende organisaties in Nieuwe-
gein. Klik hier voor meer informatie over de
Anna van Rijnpenning.

Zo was hij van 1991 tot en met 1997 voorzit-
ter van de Volksuniversiteit Nieuwegein. Hij
was in die functie verantwoordelijk voor het
aannemen van docenten en het op elkaar af-
stemmen van de cursussen. Ook droeg hij
zorg voor voldoende bekendheid van het in-
stituut. Daarnaast was de heer Kee van 2001
tot en met 2007 penningmeester van de
Stichting Katholiek Primair Onderwijs waarbij
hij deel nam aan vele bestuurs- en commis-
sievergaderingen en adviseerde over het
financiële beleid van de stichting.

Ook was hij tien jaar lang bestuurslid en vice-
voorzitter van de Unie van Vrijwilligers en
Coördinator Vrijwilligers in het St. Antonius
Ziekenhuis en sinds 2004 voorzitter en twee-
de penningmeester van de Stichting Met
Raad en Daad, die hij zelf heeft opgericht.
Deze stichting verleent hulp aan ouderen op
het gebied van thuisadministratie, het aan-
vragen van voorzieningen, bewindvoering,
mentorschap enz. Het gaat vooral om oude-
ren die voor deze hulp geen beroep kunnen
doen op partner of kinderen. Onder leiding
van de heer Kee is de stichting een van de
weinige vrijwilligersorganisaties die door de
rechtbank is erkend als bevoegd bewind-
voerder.
____________________________________

Het eerste 50+ DUS festival
in Buurtplein Zuid

Met gratis doorlopende activiteiten zoals
'Potten, Pannen, Poëzie', 'Muzikaal schil-
deren', 'Salsa je mee', 'Kunstzinnig koken' en
nog veel meer kunst-, cultuur- en beweeg-
workshops. Maar ook met een hapje, drankje
en muzikale omlijsting!
Wie weet krijgt u een geweldig idee voor een
nieuwe activiteit op het vlak van kunst, cul-
tuur en bewegen! Wát maakt Nieuwegein
nóg leuker?! Kom naar het festival een geef
uw mening. Uw stem telt!

Aanmelden hoeft niet, we zien u graag ver-
schijnen ergens tussen 18.00 en 21.30 uur.
Heeft u geen vervoer? Ga mee met de festi-
valbus vanaf een Buurtplein. Geef dit aan bij
de balie van uw buurtplein.
Of kijk eens aan www.anwb.nl/automaatje
voor vervoer.
___________________________________

Voorjaars en Zomer Modeshow
bij Kringloop Plaza in Nieuwegein

Kringloop Plaza aan de Ravenswade 54 op
industriegebied de Liesbosch in Nieuwegein
organiseert op zaterdag 18 mei aanstaande
een grote Voorjaars en Zomer Modeshow.
Het begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00
uur. Kringloop Plaza is gevestigd tegenover
de Hornbach boven dierenwinkel Diebo in
Nieuwegein. De toegang is gratis.
Tijdens de modeshow wordt een grote col-
lectie kleding, zowel dames als heren, ge-
toond die in de winkel hangen. Twaalf mo-
dellen zullen de kleding presenteren, ver-
zorgd door Lenada en Lya. De medewerkers
hebben deze mooie kleding de laatste twee
maanden apart gelegd voor deze show.
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Fietsen met het CDA in Nieuwegein

Zaterdag 18 mei heeft het CDA in Nieuwegein een leuke fietstocht op het programma staan
voor leden en niet leden. Met de verkiezingen voor het Europees Parlement in aantocht zal
de route voornamelijk langs verschillende door de Europese Unie mogelijk gemaakte plekken
in Nieuwgein zijn. Om 10.00 uur start de fietstocht vanaf de fietsenstalling de Fietspomp nabij
het Stadshuis in de binnenstad van Nieuwegein. De rit duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Aanmelden
is niet verplicht maar wees op tijd!

0613582667
https://www.pen.nl/artikel/over-de-anna-van-rijnpenning
https://www.pen.nl/artikel/over-de-anna-van-rijnpenning
http://www.anwb.nl/automaatje


De kinderen en leerkrachten van de Meander
aan de Morelgaarde in de wijk Batau Zuid
beseffen dat er veel geld nodig is voor kan-
keronderzoek, want ongeveer 25% van de
kinderen die kanker krijgen, overlijdt aan de
gevolgen hiervan.
KiKa streeft er naar om dit genezingsper-
centage flink te verhogen, zodat in de toe-
komst meer kinderen kunnen genezen van
deze verschrikkelijke ziekte. Eric Martherus
en Tonie Smits (beiden uit Nieuwegein) zet-
ten zich in voor KiKa door allerlei activiteiten
te organiseren.

In aanloop naar de sponsorloop gaven zij
een gymles waarin veel werd gerend, en
waarin het een en ander aan de leerlingen
werd verteld over wat KiKa doet. ‘Als wij een
sponsorloop op een basisschool organise-
ren, vinden we het belangrijk dat de kinderen

weten waarvoor ze lopen, en dat komen we
graag vertellen tijdens zo’n gymles’, zeggen
Eric en Tonie.

De kinderen vonden zo’n speciale gymles
erg leuk, en hebben allemaal heel erg hun
best gedaan. Een andere activiteit was de
sponsorloop op de dag van de koningsspe-
len, 12 april jl., waar alle kinderen van de
Meander, jong en oud, aan mee deden. De
leerlingen probeerden in een half uurtje zo-
veel mogelijk rondjes te lopen, en konden
zich hiervoor laten sponsoren door ouders,
buren, ooms, tantes, en andere familieleden
en bekenden. Ook de jaarlijkse plantjes-
markt, die georganiseerd werd door de
school, was een groot succes. ‘We zijn er
dan ook trots op dat we de organisatie een
cheque van 4000 euro konden overhandigen’
aldus Eric Martherus en Tonie Smits.

Fietstraining Langer Fietsplezier

‘Een gezellige dag waar je als 60-plusser be-
langrijke informatie krijgt waardoor je pret-
tiger, comfortabeler en veiliger samen kunt
blijven fietsen.’ Dat zeiden deelnemers die
de Fietstraining Langer Fietsplezier de afge-
lopen jaren bezochten. Daarom organiseert
de Fietsersbond samen met de gemeente
Nieuwegein ook dit jaar weer de populaire
fietstrainingen met tips voor langer fietsple-
zier. De trainingen worden gegeven op
maandag 27 mei en dinsdag 18 juni van
09.30 uur tot 15.30 uur op de gemeentewerf
aan de Utrechthaven 1 in Nieuwegein. Deze
trainingen zijn gratis.
Op het programma staan, naast veel aan-
dacht voor samen fietsen, onder andere:
• verkeersquiz
• fietscheck
• testmogelijkheid nieuwe fietsen en ebikes
• fietsvaardigheidstest op een parcours
• fietstocht door de omgeving.

Na afloop ontvangen de deelnemers een cer-
tificaat en uiteraard wordt er tijdens de dag
ook aan de inwendige mens gedacht met
een lunch en koffie en thee. Er zijn maximaal
35 plekken vrij op beide data dus meld u snel
aan. Aanmelden voor de eerste datum kan
tot 17 mei aanstaande. Dit doet u op de web-
site van de Fietsersbond of door te bellen
met de fietsdocent Frans Lueb, zijn telefoon-
nummer is: 0642278990.

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

Mei 2015
In de schitterende tuinen van
Kasteel Rijnhuizen vond het
evenement Rijnhuizen Uitge-
beeld plaats onder fantastische
weersomstandigheden. Een
evenement dat immer veel be-
zoekers trok. Een evenement dat
helaas verloren is gegaan.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Kinderen van De Meander halen 4000 euro op voor KiKa
____________________________________________________________________________________

http://fietsersbondnieuwegein.blogspot.com
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Stemmen
voor een nieuw
Europees Parlement
Op donderdag 23 mei 2019 vindt
de verkiezing van de Nederland-
se leden van het Europees Par-
lement plaats. De 26 Nederland-
se Europarlementariërs verte-
genwoordigen de Nederlandse
EU-burgers in het Europees Par-
lement. Mocht het Verenigd Ko-
ninkrijk de Europese Unie verlat-
en, dan worden dit 29 Europar-
lementariërs.

In de Europese Unie (EU) wer-
ken veel Europese landen sa-
men op gebieden als handel,
economie, de euro, landbouw,
justitie, migratie, milieu, reizen
en onderwijs. Het Europees Par-

lement is de volksvertegenwo-
ordiging op Europees niveau,
waar u voor kunt stemmen. Lees
hier enkele belangrijke thema’s
en bekijk de standpunten van de
partijen in Nederland.

Het Europees Parlement is de
enige democratisch gekozen
instelling van de Europese Unie.
Net zoals het Nederlandse
parlement de Nederlandse
regering controleert, controleert
het Euro-pees Parlement de
Europese Commissie. Het
Europarlement beslist mee over
circa twee der-de van de
wetsvoorstellen van de Europese
Commissie. Dat gebeurt steeds
in samenspraak met de
regeringen van alle EU-landen.

Houdt u van barbecuen en wilt u
dat eens op een andere manier
doen, geef u dan nu op voor de
BBQ workshop door Slager Wim
Kastelein van de Zaak vol
Smaak op winkelcentrum Gale-
cop op donderdag 6 juni aan-
staande. Heerlijk zittend op het
terras bij winkelcentrum Gale-
cop, zal Wim Kastelein u meer
vertellen over het bereiden van
verschillende soorten vlees en
eet u mee in een 5-gangen
menu.

De workshop start om 19.00 uur
en duurt tot 22.00 uur. De kosten
voor deze activiteit zijn 49,95 eu-
ro p.p. Dit is inclusief al het eten,
een lekker welkomstdrankje en
een drankje bij ieder gerecht.

Geef je uiterlijk 1 juni op via
info@slagerijwimkastelein.nl of
bel met de winkel: 0306031691.

Er is plek voor 15 hongerige
Nieuwegeiners, dus wacht niet te
lang met aanmelden.
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BBQ Workshop! 
 

 

 

 Wanneer?    Waar? 

 13 juni 2019   Slagerij Wim Kastelein 

 v.a. 19:00 uur  W.C. Galecop Unit 8     

      Nieuwegein 

 

BBQ Workshop bij Wim Kastelein
______________________________________________________ _______________________________________________________________________

Een mooi initiatief van schrijfster
Heleen van den Hoven.
Ik vind zelf het lezen van boeken
ook erg belangrijk.
Veel mensen komen tegenwoordig
niet veel verder dan het lezen
van berichtjes op social media.
Terwijl je zoveel plezier kan hebben
aan het lezen van een boek.
'Ik kijk de film wel' zeggen mensen dan,
maar dan heeft iemand anders
al voor jou bepaald
hoe de personages eruit zien.
Als je leest moet je je eigen fantasie
en voorstelling gebruiken.

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.

'is het een
Vogelhuisje...?
...Nee,
het is een Minibieb!'

mailto:info@slagerijwimkastelein.nl
0306031691
http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl


De organisatie van de Fiets-
Rommelroute Batau-Noord is blij
met het enthousiasme vanuit de
wijk voor de derde editie van dit
evenement. Inmiddels zijn de
eerste 10 dagen van de inschrijf-
termijn verstreken en hebben
zich al bijna 100 bewoners van
de wijk gemeld om op 30 juni
vanuit hun eigen tuin, schuur,
garage of huis tweedehands of
zelfgemaakte spullen te verko-
pen. De inschrijftermijn loopt nog
tot en met 1 juni. Aanmelden kan
via: rommelroutebatau-no-
ord@outlook.com.

'We zijn erg blij met de samen-
werking met De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl)', ver-

telt Renée Blom. 'Pen.nl zorgt er
voor dat we deze keer ook een
digitale kaart hebben met alle
deelnemende adressen er op
voor de bezoekers op 30 juni
aanstaande. Op de site van
pen.nl is nu al te volgen welke
adressen meedoen en wie er
nog bij gaan komen.'
Op bovenstaand kaartje zullen
alle adressen inzichtelijk kenbaar
gemaakt worden. Tijdens de
Fiets-Rommelroute kan dit kaar-
tje gebruikt worden om door de
wijk te navigeren naar alle adres-
sen waar u leuke spulletjes kunt
kopen. De kaart is dus in op-
bouw en zal aangevuld worden
zodra er nieuwe aanmeldingen
zijn

Op vrijdag 10 mei ontving super-
markt Plus van Loon een specia-
le Banana Award. Deze super-
markt kiest voor 100% fairtrade
bananen in de schappen. Fair-
trade Gemeente Nieuwegein
hoopt dat de award ervoor zorgt
dat ook de andere supermarkten
in de gemeente de overstap ma-
ken en alleen nog maar 100%
fairtrade bananen zullen aanbie-
den in hun supermarkt. Zo weet
de consument dat zij een eerlijke
prijs betalen aan bananenboe-
ren.

Bananen zijn het meest gegeten
fruit in Nederland. We eten jaar-
lijks ruim 720 miljoen (!) bana-
nen, zo’n 42 bananen per per-
soon. Bananen zijn gezond, lek-
ker en makkelijk uit het vuistje op
te eten. Fairtrade Gemeenten
vinden het belangrijk dat super-
markten 100% fairtrade bananen
inkopen. Zo hoeft de consument
niet meer te zoeken en eet dus
alleen nog maar eerlijke bana-
nen!

Banana Award
Erik van de Voort van Fairtrade:
'Bij supermarkt Plus van Loon
hoeft de consument gelukkig niet
meer te zoeken naar fairtrade
bananen. Zij kopen al hun bana-
nen volgens eerlijke handels-
voorwaarden in, herkenbaar aan
het Fairtrade keurmerk. Wij zet-
ten supermarkt Plus van Loon
graag in het zonnetje met een
Banana Award. Deze award is
een beloning omdat zij aantoon-
baar maken dat ze een prijs be-
talen die organisaties van boeren
en arbeiders in staat stelt te in-
vesteren in betere leef- en werk-
omstandigheden.'

Fairtrade bananen
In 2018 zijn er in Nederland 32
miljoen kilo fairtrade bananen
verkocht, dat is ongeveer 1,7
miljoen dollar premie. Per doos
bananen wordt één dollar extra
betaald aan boerenorganisaties
en plantages. De boeren beslis-
sen democratisch waar zij deze
premie aan besteden. Bijvoor-

beeld aan investering in het be-
drijf, het opknappen van hun
huis, medische zorg of onder-
wijs.

Fairtrade Week
Van 4 tot en met 12 mei is het in-
ternationale Fairtrade Week en
worden er over de hele wereld
tal van activiteiten georganiseerd
rondom het thema eerlijke han-
del, zo ook in Nieuwegein. Tij-
dens de Fairtrade Week belonen
Fairtrade Gemeenten lokale su-
permarkten die kiezen voor eer-
lijk, duurzaam en verantwoord
geproduceerde bananen.
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Bijna 100 aanmeldingen in tien dagen
voor de Fiets-Rommelroute Batau-Noord

AHN Soosmiddag
Op zaterdag 25 mei aanstaande organiseert de Algemene

Hulpdienst Nieuwegein (AHN) weer een soosmiddag. Dit keer
zal er een optreden plaatsvinden van de zang- en dansgroep
Akkoord uit Nieuwegein. Akkoord is een groep enthousiaste
zangers en dansers die voor u gaat optreden met een
gevarieerd repertoire van volkszang en volksdans.

Banana Award voor Plus van Loon

_____________________________________________________________________________________________________________

mailto:rommelroutebatau-noord@outlook.com
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Fruitdoolhof in de
Proevtuin wordt officieel
geopend tijdens het
Lentefeest

In De Proevtuin in het Natuur-
kwartier is vorig jaar een Fruit-
doolhof aangelegd dat nu klaar is
om in gebruik genomen te wor-
den. Heit doolhof wordt tijdens
het Lentefeest op 19 mei om
11.00 uur officieel door wethou-
der Marieke Schouten geopend.
In het kader van het 10-jarig
bestaan van het Natuurkwartier
geven de vrijwilligers van de
Proevtuin het Fruitdoolhof hier-
mee aan het Natuurkwartier en
kan het daadwerkelijk in gebruik
genomen worden door jong en
oud! Het afgelopen jaar zijn de
vrijwilligers van Stichting De
Proevtuin druk bezig geweest
met de aanleg van dit eerste
fruitdoolhof in Nederland.

Het fruitdoolhof is een idee van
de Proevtuin en ontworpen door
David Koning van In Groene
Verbinding. Stichting De Proev-
tuin wilde iets blijvends realise-
ren dat voldoet aan de doelstel-
lingen van het Natuurkwartier en
de doelstellingen van de Proev-
tuin zelf: Natuur, milieu educatie
en voedsel verbouwen komen
hier samen. Het fruitdoolhof laat
kinderen op een speelse manier
zien welke soorten fruit er alle-
maal aan struiken en bomen
groeien. Tijdens het zoeken van
hun weg door het doolhof kun-
nen kinderen, afhankelijk van het
seizoen, bessen, bramen of
frambozen plukken en eten. Het
fruitdoolhof werd gerealiseerd
met steun van het provinciale
programma Groen doet Goed en
de Stichting Groen en Mens.

Na de officiële opening kunnen
alle bezoekers van het Lente-
feest het doolhof verkennen. Of
er al iets te plukken zal zijn is
niet te garanderen, het blijft de
natuur die daar het laatste woord
over heeft.

De Proevtuin is een initiatief
waar inwoners van Nieuwegein
en cliënten van Reinaerde geza-
menlijk een ecologische voedsel-
tuin onderhouden in het Natuur-
kwartier in Park Oudegein. De
Proevtuin bevindt zich achter het
Milieu Educatiecentrum (MEC)
aan de Geinoord 9-12 in
Nieuwegein.

____________________________________________________________________________________
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Van zaterdag 15 juni t/m zondag 23 juni 2019
wordt bij Tennisvereniging Rijnhuyse in Nieuwe-
gein het QuoVadis Rijnhuyse Open Toernooi ge-
houden. Het thema is ‘Goud’ want de tennisvere-
niging viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Daarom
hijst de organisatie ook het Open Toernooi in een
gouden jasje. Dit jaar vindt het toernooi overigens
voor het eerst plaats in juni in plaats van in septem-
ber. Zo worden meer tennisliefhebbers bereikt en is
er minder overlap met andere toernooien in de re-
gio. Inschrijven kan tot en met 4 juni via www.toer-
nooi.nl en iedere 150e deelnemer ontvangt van de
tennisvereniging een dinerbon.

Gouden winnaarontbijt
Op de 7 smashcourtbanen van de tennisclub wor-
den tijdens het toernooi singels, dubbels en mixed-
dubbels gespeeld in de categorieën 3 t/m 8. In de
categorieën 7 en 8 is er ook een 35+ toernooi. De
finales worden gespeeld op zondag 23 juni. In-
schrijven via www.toernooi.nl kan tot en met dins-
dag 4 juni a.s.

Tijdens de toernooiweek staat alles in het teken
van ‘Goud’, verwijzend naar de 50e verjaardag
van de club.
Zo wordt er dagelijks gekookt door enthousiaste
vrijwilligers, is er doordeweeks een ‘koekenpan-

tennistoernooi’, is er op vrijdag een karaoke en een
pubquiz en op de finaledag een gouden winnaar-
ontbijt. Het finaleweekend biedt bovendien een gro-
te verloting en op zondag een wijnproeverij, in
combinatie met ‘burgers en bier’. Activiteiten zijn er
dus niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor
de neutrale toeschouwer of sportliefhebber.
Iedereen is dan ook van harte welkom om van
15 t/m 23 juni naar Rijnhuyse te komen.

Tennisfeestje voor de regio
Het QuoVadis Rijnhuyse Open trekt jaarlijks veel
trouwe deelnemers uit de regio. Toernooileider
Lars van Opijnen, vertelt: 'Het deelnemersveld is
heel divers. We ontvangen vooral in de recreatieve
categorieën veel eigen leden, maar ook een groot
aantal deelnemers uit Vianen, IJsselstein, Houten,
Utrecht, De Meern, Vleuten en Culemborg. In 2018
was het toernooi al goed vol, maar we proberen dit
jaar nog meer mensen te enthousiasmeren. Begin-
nend, gevorderd, jong of oud dat maakt voor ons
niet uit. Op ons mooie park, naast fort Jutphaas
hangt altijd een gemoedelijke sfeer en met de gou-
den thema-activiteiten die we als commissie orga-
niseren, wordt die sfeer alleen nog maar beter.
Bovendien ligt voor alle deelnemers een leuk
welkomstgeschenk klaar. De 150e deelnemers
zetten we extra in het zonnetje met een dinerbon.'

Schrijf je nu in voor het ‘Gouden’
QuoVadis Rijnhuyse Open en win een dinerbon!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Walking
Football-toernooi
JSV succesvol
Op een zonovergoten sportpark
Galecop namen woensdag 15
mei jl. maar liefst 14 teams deel
aan de 2019-editie van het JSV
Walking Football-toernooi.
Teams met daarin mannen en
(enkele) vrouwen van (bijna)
allemaal boven de 60-jaar, geno-

ten een dag van heerlijk ont-
spannen voetballen waarbij, de
naam zegt het al, niet mag wor-
den hardgelopen.
In de morgen werden de poule-
wedstrijden afgewerkt. Thuisclub
JSV en FC Utrecht deden mee
met twee teams. Naast Nieuwe-
gein en Utrecht deden ook teams
mee uit IJsselstein, Woerden,
Houten, Driebergen. De poule-
winnaars speelden ’s-middags,

na de door JSV verzorgde lunch
voor alle deelnemers, de kruis-
finales. De overige teams werk-
ten eveneens plaatsingswedstrij-
den af. De finale werd na het ne-
men van strafschoppen gewon-
nen door het tweede team van
FC Utrecht ten nadel van SV
Geinoord uit Nieuwegein.
De JSV-teams eindigden netjes
als respectievelijk vijfde en ne-
gende.

http://www.toernooi.nl
http://www.toernooi.nl
http://www.toernooi.nl
https://youtu.be/o-VPbCxdISw
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PLUS-café Samen op pad
Elke maandagmiddag van 14.30
- 16.00 uur is er in de bibliotheek
het PLUS-café, hét lifestylecafé
voor 55-plussers. Elke derde
maandag van de maand is er
een groot thema. Op maandag
20 mei is dat Samen op pad.
Fietsen, koken en naar de kroeg
gaan, maar ook filosoferen over
de kwaliteit van het leven; welke
activiteiten onderneem jij graag
met anderen?
Ontmoet gelijkgestemden in het
PLUS-café op maandag 20 mei
en ga samen een leuke zomer

tegemoet.
Toegang is gratis. Aanmelden
kan via actie@detweede-
verdieping.nu

#WorkshopWoensdag:
Stop-motion
Hoe maak je van foto's een film-
pje? Tijdens de #Workshop-

Woensdag op 22 en 29 mei wor-
den voorwerpen 'tot leven' ge-
bracht en maak je jouw eigen
stop-motion video.
Elke maand zijn er 3 #Workshop-
Woensdagen voor 9 t/m 12 jaar
met hetzelfde thema. Ben je bij
alle drie de #WorkshopWoens-
dagen in één maand aanwezig?

Dan ontvang je een diploma.
Ook mag je aan één #Workshop-
Woensdag naar keuze gratis
deelnemen.

Politiek Café Energietransitie
Op woensdag 5 juni van 20.00 -
21.30 staat het Politiek Café in
Bibliotheek De tweede verdie-
ping in het teken van de energie-
transitie. Waarom moet Nieuwe-
gein meedoen aan de energie-
transitie? En als Nieuwegein er-
aan meedoet, uit welke duurza-
me energiebronnen kan er geko-
zen worden? Wat zijn de voor-
en nadelen van vormen als wind-
molens, zonnepanelen en aard-
warmte? Prof. Dr. Gert Jan
Kramer van de Universiteit
Utrecht gaat deze avond het
gesprek aan met het publiek
over de diverse vormen van
duurzame energie. Daarna zal
René Hansen de discussie met
lokale politici en inwoners leiden
over wat de verschillende keuzes
voor de Nieuwegeiner betekent.
De toegang is gratis. Aan-
melden: actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. Politiek Café
5 juni.

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: 'In het vroege voorjaar
lopen de echte tuinliefhebbers al
kouwelijk door hun tuintje om de
ontluikende vaste planten uit de
grond te kijken. Daarbij kunnen
ze af en toe ook de eerste
beestjes op een groen blaadje in
de zon zien zitten. Kleine bloem-
vliegjes maar ook petieterige
bodemwantsjes, zoals de 'grote'
zaagpoot.'

Ken je ze, de kenmerkende huisjes van de prentenboekenbak-
ken die je al ziet als je de trap oploopt? Binnenkort staan ze op
een andere plaats. Komende maandag en dinsdag krijgt de hele
jeugdafdeling een andere inrichting. Uiteraard doen we dit met
zo weinig mogelijk overlast voor de bezoekers. En vanaf woens-
dag horen we graag wat je ervan vindt.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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In de tuin, maar ook in bijvoorbeeld de slootrand of een 'wilde'
berm is in het vroege voorjaar al wat meer te zien dan groene
puntjes en eerste blaadjes. Beestjes! Je moet even door de
knieën, en dan zie je iets dat af en toe beweegt. Er zijn bijvoor-
beeld bodemwantsen van enkele millimeters groot.
Zoals deze "grote" zaagpoot.

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


Droomstart
op locatie bij KWR
De 10 tot 14-jarigen kinderen die meedoen
aan DroomStart hebben vrijdag 10 mei jl.
genoten van hun bezoek aan KWR aan de
Groningenhaven in Nieuwegein. Dit bedrijf
doet wereldwijd onderzoek naar de kwaliteit
van water. Er werken veel mensen met heel
veel verschillende beroepen. ‘En dat is pre-
cies wat DroomStart aanbiedt: kennismaken
met allerlei verschillende beroepen’ aldus
Monique de Beer, één van de drijvende
krachten achter dit initiatief.

Waarom DroomStart
Er zijn zoveel, goede, leuke, interessante,
belangrijke beroepen. Soms weet je niet
eens dat ze bestaan. Het hoofddoel van het
project is jongeren in Nieuwegein op weg te
helpen met het dromen over werk dat goed
bij hen past en waar ze moeite voor willen
gaan doen. Als voorbereiding op het, later,
maken van een zelfstandige, gemotiveerde
en verantwoorde keuze voor hun opleiding
en beroep.

‘DroomStart’ wil jongeren een steuntje in
de rug geven door het schetsen van
toekomstperspectieven, het versterken
van zelfvertrouwen.

‘Iedere bijeenkomst van DroomStart vertel-
len mensen over hun beroep. Op deze ma-
nier helpen we jongeren over het nadenken
over een passend beroep en stimuleren we
hen bij het maken van keuzes. Dankzij de
grote inzet van medewerkers van KWR, het
prachtige gebouw en alles wat ze konden
zien was het vrijdag 10 mei jl. een topmid-
dag’ aldus de Beer.

Vrijdag 22 mei staat het beroep van recla-
memaker centraal. Je hoort wat het beroep
inhoudt en hoe je het wordt én je maakt zelf
een reclame-uiting. We starten om 18.00 uur
met soep en een broodje.
Deelname is € 2,50; met Nieuwegein Pas
kost deelname slechts € 1,-. Aanmelden kan
via dorpshuisvreeswijk@gmail.com of bellen
met 0621664918.

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. Deze week: Het
lijkt helemaal de verkeerde kant op te gaan
met Geinoord.
___________________________________

Rommelmarkt
in Buurtplein Doorslag

Op zondag 26 mei aanstaande zal er in
Buurtplein Doorslag aan de Parelduiker 13 in
Nieuwegein zuid een rommelmarkt worden
gehouden. Deze markt, voorheen de Crea-
tiefbeurs, is geopend van 09.30 uur tot 14.00
uur en is gratis te bezoeken. Op deze rom-
melmarkt vindt u leuke zelfgemaakte ca-
deautjes op allerlei gebied en ook verkoop
van hobby-materialen.

Wil je zelf spulletjes verkopen dan is dat mo-
gelijk. De tafelhuur is € 3,50 per tafel en
deelnemers mogen vanaf 09.00 uur hun
geboekte plaats inrichten. Voor meer infor-
matie over de markt als het huren van een
tafel, kunt u terecht bij Anja van den Ham,
haar telefoonnummer is: 0636404655.
___________________________________

Zondag 1 VSV Vreeswijk
Kampioen
Met een 4-0-zege afgelopen zondag op
Domstad Majella Combinatie heeft voetbal-
vereniging VSV Vreeswijk met glans de titel
in de vierde klasse F bevestigd. Daarna
volgde een traditionele zegetocht met de
platte wagen door het Oude Dorp waarna,
ook volgens traditie, een aantal spelers en
begeleiders in het Vreeswijkse kolkwater
sprongen.

In het komend seizoen gaat VSV Vreeswijk
weer spelen in de derde klasse waaruit het
vorig seizoen nog gedegradeerd was. Ook
Ronald Cornet, de succesvolle trainer, zal
dan weer als coach fungeren. Onze video-
graaf Jos van Vogelpoel was er natuurlijk bij.
___________________________________

OM eist 18 jaar celstraf en tbs tegen
Nieuwegeiner Zamir A.

Het OM wil dat Zamir A., de man uit Nieuwe-
gein die verdacht wordt van het doodsteken
van de Utrechtse studente Laura Korsman,
18 jaar de cel in gaat en tbs met dwangver-
pleging krijgt. Dat bleek afgelopen dinsdag
tijdens de zitting. De verdachte werd een
dag later opgepakt op de Fagotlaan in Nieu-
wegein.
De 24-jarige Laura werd in juli vorig jaar
doodgestoken in het studentenhuis waar zij
woonde in de Bosboomstraat. 'Het is uit de
hand gelopen', verklaarde de verdachte in
de rechtbank. 'Ik ging door het lint.'

Volgens de officier van justitie is het bewe-
zen dat de man Laura met voorbedachte ra-
de om het leven heeft gebracht. Hij is in de
bewuste nacht doelbewust op weg gegaan
naar het huis van Laura. Had handschoenen
en een mes bij zich en wachtte lang met
naar binnengaan tot zij alleen was. Ook had
hij toen operatiehandschoenen aan.
Uit onderzoek van de verwondingen van
Laura blijkt volgens het OM dat zij niet zich-
zelf tijdens een worsteling per ongeluk dode-
lijk heeft getroffen, zoals de verdachte van-
daag beweerde. Bovendien is zij daarna nog
24 keer gestoken en 14 keer gesneden.
___________________________________
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Donderdagavond 9 mei heeft de
commissie Ruimtelijke Ordening
en Milieu het energielandschap
in polder Rijnenburg besproken.
De avond vond plaats in de
raadszaal van het Stadshuis en
werd bezocht door zowel voor-
als tegenstanders. De gemeente
Utrecht is al jaren van plan om in
de polder Rijnenburg en Reijers-
cop, ten westen van Nieuwegein
duurzame energie op te wekken.
Alleen gaat dat niet zonder slag
of stoot. In de polder is voorge-
nomen om de grootste windmo-
lens van Nederland te bouwen.
Onze videogoraaf Jos van
Vogelpoel en verslaggever Frans
Evers waren ter plekke en maak-
ten een impressie.

Vanaf het eerste moment is er
veel weerstand tegen de plan-
nen, omdat daar windmolens in
voorkomen. Vooral vanuit De
Meern, IJsselstein en Nieuwe-
gein is verzet. Bij iedere gele-
genheid om er iets over te zeg-
gen of mee te praten, melden
betrokken inwoners zich. Ook
donderdagavond spraken bijna
10 inwoners in.

Insprekers
En dat zijn verschillende mening-
en. Maurice Kassing zat tot een
jaar geleden nog in een zoge-
noemde ‘uitwerkingsgroep’. Die
bestond uit omwonenden van de
polder. De uitwerkingsgroep is
uiteindelijk uit de gesprekken

met de gemeente Utrecht ge-
stapt, ze hebben dat proces frus-
trerend ervaren. Kassing blijft
zich wel, samen andere ex-
leden, met de polder bezig
houden.

Ook waren er insprekers namens
Rijne-Energie, een coörporatie
die grootschalig duurzame ener-
gie op wil wekken in de polders
Rijnenburg en Reijerscop. Rijne-
energie wil samen met bewoners
van een groot deel van de pro-
vincie investeren in energieland-
schappen. Zo investeren bewo-
ners in hun eigen groene ener-
giecentrale.

De gemeente IJsselstein heeft
vorige maand een formeel ant-
woord naar Utrecht gestuurd.
Het IJsselsteinse college ziet
liever geen windmolens omdat
die toekomstige woningbouw in
de weg staan. In Rijnenburg
staat na 2030 woningbouw ge-
pland.

Nieuwegein heeft nog geen
antwoord op de Utrechtste
plannen in de polder.
Deze avond kregen de insprek-
ers de kans zich te laten horen
en reageren fracties inhoudelijk.
Naar verwachting heeft het
Nieuwe-geinse college eind deze
maand een brief klaarliggen die
naar het Utrechtse stadhuis gaat.
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Nieuwegeiners grijpen laatste inspraakkans over Polder Rijnenburg

Ton de Mol, fractie-
voorzitter van de
VSP: ‘De Verenigde
Senioren Partij en
Groep Verdam ver-
zoekt het college van

Nieuwegein m.b.t het voorstel aan de ge-
meenteraad van Nieuwegein voor de extra
raadsvergadering van 29 mei aan staande
een uitgesproken en ondubbelzinnige reactie
aan het college van Utrecht op te nemen
door ”nee” te zeggen tegen het voornemen
welke de gemeente Utrecht heeft geuit in zijn
conceptvoorstel Rijnenburg/ Reijerscop om
in 2021 te starten met de uitvoering en plaat-
sing van windturbines in de polder Rijnen-
burg en Reijerscop en te kiezen voor woning-
bouw en alternatieven voor duurzame ener-
gie.’

'De inwoners van
Nieuwegein zijn
uiterst bezorgd over
de nadelen van de
windturbi-nes voor
mens en leefomgev-

ing, nu de gemeente Utrecht deze zo dicht bij
onze ge-meente heeft gepland', aldus VVD
raadslid Kelly Vizee. 'Bij de huidige situer-
ing van het windmolens komt de overlast
vooral terecht in de randgemeenten, terwijl
juist daar de meeste tegenstanders wonen
doordat de polder Rijnenburg in het
buitengebied van Utrecht is gesitueerd'.
'Wij roepen de Utrechtse gemeenteraad met
klem op niét te kiezen voor een duurzaam-
heidsvariant met windturbines. Daarnaast
zetten de plannen het gebied de komende 20
jaar op slot voor woningbouw, waar volgens
de NVM en minister Ollongren tot 2040 maar
liefst 1 miljoen extra van nodig zijn'.

_____________________________________________

_____________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=S3vttx28dXQ


NOC*NSF kiest Nieuwegein als
één van de host cities van de
Nationale Sportweek 2019. Tij-
dens een bijeenkomst met part-
ners in de stad maakte wethou-
der John van Engelen van Sport
deze bijzondere benoeming be-
kend. De sportweek vindt plaats
van vrijdag 20 t/m zondag 29
september. Hiermee wordt het
gedachtegoed van de gemeente
om alle Nieuwegeiners plezier in
het sporten en bewegen te laten
ervaren verder uitgedragen.
Bovendien zet Nieuwegein een
nieuwe stap in de uitwerking van
het lokaal sport- en beweegak-
koord.

Actief bijdragen aan de
Nationale Sportweek
Op uitnodiging van Verbindion
kwamen partners uit de stad
donderdagavond bij elkaar voor
de startbijeenkomst voor het lo-
kaal sport- en beweegakkoord.
Ton Bothoff, bestuurder Verbin-
dion Nieuwegein: ‘Vooruitstre-
vend trachten we als een van de
eerste gemeentes in Nederland
het nationale sport en preven-
tieakkoord, samen met een groot
aantal samenwerkingspartners
uit de sport, het onderwijs de
gezondheidszorg en het bedrijfs-
leven, te vertalen naar een lokaal
sport- en beweegakkoord. Als
we samen in beweging komen,
maken we het voor iedereen mo-
gelijk om op zijn of haar niveau
mee te doen met sport en bewe-
gen. Het Hostcityschap van de

Nationale Sportweek geeft ons
de mogelijkheid de inhoud van
het lokaal sport- en beweegak-
koord bekendheid te geven en bij
te dragen aan een gezondere en
gelukkigere Nieuwegeinse sa-
menleving.’

Onlangs zetten Verbindion, de
samenwerkende sportverenigin-
gen van Sportpark Galecop,
DeMix Fitness & Leefstijl en de
gemeente al een handtekening
onder de intentieverklaring voor
een lokaal sport- en beweeg-
akkoord.

Verbindende kracht van sport
De Nationale Sportweek is een
initiatief van NOC*NSF met als
doel om sport te promoten en
mensen te inspireren te gaan be-
wegen. Richard Kaper, manager
Sportparticipatie bij NOC*NSF:
‘Nieuwegein is een gemeente
waar al veel ondernomen wordt
op sportgebied. Als een van de
eerste gemeenten in Nederland
sluiten ze samen met de sport-
clubs en andere partijen, een
sport- en beweegakkoord waar-
mee nog meer inwoners met ple-
zier kunnen sporten en bewe-
gen. Nieuwegein zet daarbij ook
écht in op de maatschappelijke
en verbindende kracht van sport.
Iets dat ook centraal staat in de
Nationale Sportweek. Nieuwe-
gein is daarmee een uithang-
bord. We zijn dan ook trots op
Nieuwegein als één van onze
host cities.’

De Mozaïeken
in Park Oudegein
Wie aan Park Oudegein denkt,
denkt aan groen, veel groen.
Naast dat er ook een sportpark
is, vind je er ook kunstwerken:
Openbare Kunstwerken. Op veel
plaatsen in de openbare ruimte
in Nieuwegein zijn beelden of
kunstobjecten te vinden. Het
aantal beelden is de vijftig ruim
gepasseerd. Die vallen onder de
overkoepelende naam: ‘Buiten-
museum.’ Dit om de samenhang
tussen de kunstwerken te bena-
drukken en ze als geheel de
aandacht te kunnen geven die ze
verdienen. Vandaag laat onze
stagiaire Manuela Carbo een
opvallend object zien in het park.
Opeens was dit kunstwerk er en
op de redactie kregen wij veel
vragen hierover. Manuela trok
erop uit en maakte foto’s van de
mozaïeken.

Manuela: ‘Verstopt tussen de
voetbalvelden van VSV Vrees-
wijk en SV Geinoord en het ska-
tepark liggen sinds een aantal
weken prachtige mozaïeken. De
mozaïeken zullen sommige al
bekend voorkomen. Het zijn na-
melijk de mozaïeken die voor-
heen op de gevel van de ge-
sloopte Zandveldschool in Hoog
Zandveld pronkten. De mozaïe-
ken zijn omgedoopt tot openbaar
kunstwerk en hebben zo een
nieuwe functie gekregen. Op de-
ze manier blijft de geest van de
Zandveldschool voortbestaan en
blijft een stukje geschiedenis
bewaard op een plek waar ieder-
een er van kan genieten.’

‘De mozaïeken vallen zeker op
tussen het gras en liggen ver-
spreid over een gebied, zijn
kleurrijk en vertellen allemaal
een eigen verhaal. De mozaïe-
ken liggen pas een aantal weken
in Park Oudegein en zijn zeker
de moeite waard om een be-
zoekje aan te brengen. Het is erg
mooi dat een stukje Hoog Zand-
veld, dat er nu niet meer is, op
deze manier kan voortleven’
vertelt Manuela.

Koffietafel in La Caza
Op dinsdag 4 juni 2019 organi-
seert Samen Veerkrachtig in sa-
menwerking met de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein een Kof-
fietafel in La CaZa aan de
Hoornseschans 101. De Koffie-
tafel bijeenkomst is er voor ieder-
een met een arbeidsbeperking
en/of langdurige ziekte.

Wat is een Koffietafel?
Verspreid door het land organi-
seert Samen Veerkrachtig bij-
eenkomsten voor mensen die te
maken hebben met een arbeids-
beperking. Tijdens een Koffie-
tafel praat je in groepjes van 8
tot 10 personen met elkaar, on-
der begeleiding van een erva-
ringsdeskundige.
Het doel hiervan is om tips en er-
varingen uit te wisselen over de
dingen die je tegen komt nu je
niet meer in het arbeidsproces
zit. Zo merk je dat je er niet al-
leen voor staat. Samen zoek je
naar informatie en oplossingen
die jou en anderen verder helpt.

12.30: Inloop met een broodje,
koffie, thee, water, melk
13.00: Start Koffietafel
15.00: Einde

Aanmelden graag vooraf via de
website. Samen Veerkrachtig be-
vestigt vervolgens je aanmelding
per e-mail. Als je vragen hebt,
helpen zij je graag verder. Je
kunt hen bereiken via
info@samenveerkrachtig.nl.
__________________________

Wijkkrant Fokkesteeg nu
downloadbaar via pen.nl
De december wijkkrant voor de
bewoners in Fokkesteeg is weer
uit. Mocht u hem gemist hebben,
kwijtgeraakt zijn of gewoon even
op uw computerscherm willen
lezen, de wijkkrant van uw buurt
staat hier nu ook altijd on-line op
De Digitale Stad Nieuwegein. U
vindt overigens hier al het verde-
re nieuws over uw wijk.
In de wijkkrant van december
2018 vindt u veel zaken aan-
gaande uw leefomgeving,
nieuws van het wijknetwerk en
nog veel meer. Download hier de
wijkkrant voor uw wijk. Handig
toch? Veel lees plezier. En hij is
er niet alleen voor de wijkbewo-
ners, ook anderen mogen hem
lezen!

Nieuwegein benoemd
tot host city van Nationale Sportweek
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Nieuwegein maakt aanvang met
bestrijden van de eikenprocessierups
De zomereiken langs de doorgaande fiets- en wandelroutes in
Nieuwegein worden vanaf begin mei behandeld tegen de eiken-
processierups. Een groot aantal zomereikenbomen bespuiten we
met een biologisch bestrijdingsmiddel. Het is preventief en wordt
gedaan door een gespecialiseerd bedrijf. Als het weer omslaat, is
de uitvoering later in mei.

Het spuiten gebeurt ‘s avonds en ‘s nachts en kan enige geluids-
overlast veroorzaken in de wijk. De gemeente behandelt niet alle
bomen en de kans dat later nog een eikenprocessierupsnest op-
duikt, bestaat. In 2018 zijn in Nieuwegein 300 eikenprocessie-
rupsnesten weggehaald met opzuigen. (verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/category/kunst-en-cultuur/openbare-kunstwerken
https://www.pen.nl/artikel/beeldende-kunst-in-de-openbare-ruimte
https://www.pen.nl/artikel/beeldende-kunst-in-de-openbare-ruimte
mailto:info@samenveerkrachtig.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/wijkkrantfokkesteegapril-mei2019.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/wijkkrantfokkesteegapril-mei2019.pdf
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-maakt-aanvang-met-bestrijden-van-de-eikenprocessierups


Op zondag 15 september zal in
Vreeswijk voor de 45-ste keer de
Sluizenloop worden gehouden.
De inschrijving voor deze loop is
vanaf vandaag geopend. Je kunt
één of meer kinderen inschrijven
voor de kinderloop of de jeugd-
loop of voor de wedstrijd- en re-
creatieloop van 5 km of 10 km.
Houders van de Stadspas Nieu-
wegein mogen gratis deelnemen.

Het parcours
Uit de evaluatie van de Sluizen-
loop Nieuwegein 2018 bleek dat
de brug over de Oude Sluis een
goede doorstroming belemmert,
vooral bij de wedstrijd- en recre-
atieloop van 5 km of 10 km. Met
het groeiende aantal deelnemers
zal het passeren van de brug
meteen na de start steeds moei-
lijker worden. Daarom heeft de
organisatie besloten de volgorde
waarin de lussen worden afge-
legd, om te draaien.

De deelnemers aan beide wed-
strijd- en recreatielopen volgen
nu eerst de lus richting de Prin-
ses Beatrixsluis en daarna de lus
door het dorp. De deelnemers
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
lus richting de Prinses Beatrix-
sluis en de lus door het dorp.

Sluizenwandeltocht
Dit jaar wordt de 10de Sluizen-
wandeltocht tegelijk met de Slui-
zenloop georganiseerd. Deze
wandeltocht met afstanden van
5, 10, 15 en 20 km loopt langs
de sluizen van Vreeswijk en
Nieuwegein, zoals de nieuwe
sluiskolk van de Beatrixsluis. De
start is vanaf 08.00 tot 13.00 uur
in Dorpshuis Fort Vreeswijk.
Voor de 15 en 20 km kan uiterlijk
tot 12.00 uur gestart worden. Alle
routes zijn uitgepijld.

Wedstrijdvissen
voor de jeugd
op Nationale Hengeldag
De laatste zaterdag in mei en
voorheen de officiële opening
van het nieuwe visseizoen, is uit-
geroepen tot Nationale Hen-
geldag. Die dag worden er door
het hele land door de plaatselijke
hengelsportverenigingen, met
name voor de jeugd, allerlei
hengelsportactiviteiten georga-
niseerd, ook in Nieuwegein.
Hengelsport Vereniging De
Vaart-Poscar wil die dag niet
ongemerkt voorbij laten gaan en
organiseert dan een viswedstrijd
voor de Nieuwegeinse jeugd.

Het evenement wordt gehouden
op zaterdag 25 mei aanstaande
van 10.00 uur tot 13.00 uur aan
de Rietput. Deze ligt aan de Zon-
nebloemstraat in de wijk Hoog

Zandveld. Deelname is gratis en
een vergunning is die dag niet
nodig. Er wordt gevist met de
vaste hengel van van maximaal
7 meter in twee leeftijdsklassen:
7 t/m 10 jaar en van 11 t/m 13
jaar. Heb je nog geen hengel
dan is dat geen bezwaar. De
vereniging zorgt dan voor een
leenhengel. Ook aas en maden
zijn voor iedereen gratis beschik-
baar.

Tijdens de wedstrijd word je bij-
gestaan door ervaren viscoaches
van de vereniging waardoor jouw
succes aanzienlijk wordt ver-
groot. Uiteraard zijn er leuke prij-
zen te winnen en voor een hapje

en een drankje wordt gezorgd.
Voor meer informatie kan je
bellen met Joop Harmsen, zijn
telefoonnummer is: 0306663522.
Breng wel zelf een stoeltje mee.
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Rookvrij
Sport- en Evenementencomplex Merwestein werkt samen met de Rookvrije Generatie aan een rookvrije omgeving. Rookvrij opgroeien willen
wij vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije
omgeving, zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten en met goede voorbeelden om zich heen. In
elke fase van het opgroeien willen we kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Zodat ze opgroeien als een
generatie die zélf kan en zal kiezen voor een gezonde, rookvrije toekomst. Als kinderen anderen zien roken lijkt het normaal en misschien wel
aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals sporters, trainers en ouders. Het is een feit dat sporten gezond voor
je is, maar daarentegen is roken erg schadelijk voor de gezondheid. Wij vinden sporten en roken niet bij elkaar passen, daarom hebben wij
een rookvrije zone opgesteld bij onze ingang en ook op het achter terrein bij het buitenbad. Merwestein vraagt aan iedereen die op het sport-
terrein komt voortaan het terrein rookvrij te houden. Samen maken we het mogelijk.

_________________________________________________________________________________________________________________

Inschrijving 45-ste Sluizenloop van start

____________________________________________________________________

https://www.sluizenloop.nl/inschrijven.php
0306663522
https://www.merwestein.nl


De Omgevingsdienst Regio
Utrecht (ODRU), Regionale Uit-
voeringsdienst (RUD) Utrecht en
de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU) werken nog intensiever
samen voor gemeenten, waaron-
der Nieuwegein. Hiervoor heb-
ben zij op 20 juni 2018 een con-
venant ondertekend. Vorige
week hebben de drie directeuren
deze afspraak bekrachtigd door
een lijst te ondertekenen waarop
100 bedrijven staan waar geza-
menlijk inspectie wordt uitge-
voerd. De bedrijven zijn uitge-
zocht op zowel de risico’s op het
gebied van (brand)veiligheid als
op milieuaspecten.

Samenwerken bij inspectie
De omgevingsdiensten en de
VRU houden beide toezicht bij
bedrijven, organisaties en in-
stellingen. Dit jaar worden 75
bedrijven van de lijst gezamenlijk
gecontroleerd door een inspec-
teur van de VRU en de betref-
fende omgevingsdienst. In de
praktijk betekent dit dat er één
afspraak wordt gepland bij het te
inspecteren bedrijf in plaats van
twee afzonderlijke inspecties.
Door samen op pad te gaan krij-

gen de inspecteurs inzicht in
elkaars werkzaamheden en prio-
riteiten. Er wordt breder naar de
situatie gekeken. Samen wordt
er meer gezien. Gegevens kun-
nen worden uitgewisseld waar-
door de bedrijven een eenduidig
advies krijgen. Doordat er
slechts één inspectiebezoek
plaatsvindt, wordt de toezichtlast
voor de bedrijven verlaagd.

VRU-directeur Peter Bos is con-
tent met deze ontwikkeling: 'Door
samen te werken en gezamenlijk
adviezen te geven, maken we
het voor bedrijven én onszelf effi-
ciënt en eenduidig. Zo werken

we aan ons gezamenlijke doel:
de kwaliteit en veiligheid van de
leefomgeving vergroten.' Met de
gezamenlijke inspecties van
deze bedrijven wordt de be-
staande samenwerking uitge-
bouwd, wordt de veiligheid voor
burgers vergroot en de dienst-
verlening aan gemeenten en
bedrijven verstevigd.

Schoonspringers
Aquarijn springen
goede 6-kamp wedstrijd

Afgelopen zaterdag 11 mei jl.
werd in Eindhoven de vijfde wed-
strijd van de landelijke 6-kamp
Schoonspringen gehouden.
Zwemvereniging Aquarijn uit
Nieuwegein was vertegenwoor-
digd met een volledige ploeg van
acht schoonspringers.

In de eerste serie (9 jaar en jong-
er) sprong Joy Daalhuizen zich
naar een prima zilveren medaille.
Minte Bos werd vijfde in deze ca-
tegorie en behaalde hiermee ook
punten voor het clubklassement.

In serie 2 (10/11 jarigen) was er
een zilveren medaille voor Roos
de Boer. Mika Grosze Nipper
werd vierde. In serie 3 (12/13
jarigen) sprong Lorine van
Leeuwen een goede wedstrijd en
wist eveneens een zilveren me-
daille te behalen.

In serie 4 (14 jaar en ouder)
sprong Metin Ardic zich naar een
vijfde plaats. In serie 5 (8 spron-
gen) was er een bronzen medail-
le voor Richello Salm en Susan-
ne Klooster werd vierde.

In het clubklassement behaalde
de thuisclub PSV Eindhoven 36
punten. Aquarijn kwam op de
tweede plaats met 32 punten en
derde was SBC Breda met 28
punten. Aquarijn behoudt de lei-
ding in het klassement met 200
punten. SBC staat tweede met
137 punten en PSV die nu 135
punten hebben staan op een
derde plek in he klassement.
Eind juni zal de laatste wedstrijd
van dit seizoen worden gehou-
den. Deze vindt plaats in Amers-
foort.
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Intensievere samenwerking wordt uit-
gevoerd voor een nog veiligere regio

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stokken van zolder
en lekker lopen met Nordic Walking
Was Nordic Walking ooit jouw sport, maar liggen de stokken alweer
een tijdje op zolder? Wandeltrainers Henk van Beek en Walter van
Dijk van Atletiek Vereniging Atverni zijn op de maandagavond bij de
Nedereindseplas en vinden het leuk om weer eens aan de gang te
gaan met Nordicken.
Henk van Beek: ‘We besteden aandacht aan de techniek en lopen
rond de plas of over de heuvels. Je kunt geheel vrijblijvend mee-
doen, misschien pak je zo deze leuke sport weer op!’
De eerste clinick Nordic Walking vindt plaats op maandag 20 mei
aanstaande en begint om 19.00 uur. De bedoeling is om iedere
maandagavond tot eind juni met elkaar te lopen. Het verzamelpunt
is op het parkeerterrein bij de skipiste Nieuwegein. Deelname is
gratis en voor meer informatie over deze activiteit kan contact wor-
den opgenomen met Walter van Dijk, zijn telefoonnummer is:
0306035587.

V.l.n.r. J. Post (ODRU),
P.L.J. Bos (VRU)
en H. Jungen (RUD Utrecht)

Alzheimer Café:
Muziek en dementie
Donderdag 23 mei organiseren
Alzheimer Nederland afdeling
Lekstroom, ZorgSpectrum, Vi-
tras en Movactor een Alzheimer
Café. Deze keer is het onder-
werp: Muziek en dementie. De
avond vindt zoals gebruikelijk
plaats bij Zorgspectrum locatie
Vreeswijk aan de Lekboulevard
10 en duurt van 19.00 tot 21.00
uur. De toegang is gratis en aan-
melding niet nodig.

Muziek heeft een positieve in-
vloed op het welbevinden en het
functioneren van mensen met
dementie. Het kan emoties op-
roepen en daarmee de ge-
moedstoestand positief beïn-
vloeden. Muziektherapie kan ook
worden ingezet bij gedragspro-
blemen. Hoe werkt dat precies?
En klopt het dat ook mensen met
een vergevorderde dementie re-
ageren op muziek? Hierover
praten we met muziektherapeut
Nathalie Weerheim-Maas. We
eindigen de avond interactief,
zodat u zelf kunt ervaren wat
muziek met u doet.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar. Het programma begint om
19.30 uur met een interview met
de gastspreker. Na de pauze is
er gelegenheid voor het stellen
van vragen. Ook kunnen er dan
eigen ervaringen worden be-
sproken. Het Alzheimer Café
eindigt om 21.00 uur. Daarna is
er nog gelegenheid om een
drankje te nemen en even na te
praten.

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Maartje
Hoens van Zorgspectrum,
0610104432 of Annette Stock
van Vitras: 0610459638.

0306035587
0610104432
0610459638
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Zaterdagavond 11 mei jl. hielden
de buurtbewoners in de wijk
Jutphaas-Wijkersloot een Iftar
maaltijd. De afgelopen week was
de eerste week van de Ramadan
die begon op 6 mei. Onze video-
graaf Jos van Vogelpoel at een
hapje mee op de Beatrixschool
aan de Bendienlaan en maakte
een videoverslag.

De Ramadan is de negende
maand in de islamitische kalen-
der. Het is een speciale maand
waarin tussen schemer voor
zonsopkomst en zonsondergang
gevast wordt. Ramadan wordt

daarom ook wel de vastenmaand
van de moslims genoemd. Het
exacte begin van de Ramadan is
afhankelijk van het verschijnen
van de sikkel van de nieuwe
maan.

‘Honderdduizenden Nederlandse
moslims doen dit jaar weer mee
aan de ramadan. Maar wat ze tij-

dens deze heilige maand precies
doen, weten veel niet-moslims
niet. Reden om deze Iftar maal-
tijd te houden’, aldus een van de
organisatoren. ‘Maar een maal-
tijd met elkaar is ook leuk om

elkaar beter te leren kennen’
zegt ze. Ook Jan Kuyper, wijk-
wethouder van de wijk Jutphaas
Wijkersloot was aanwezig en
nam een bijzonder kado mee.

'Een iftar? Dat moest ik inder-
daad even googlen', bekent één

van de deelnemers. 'Het is de
maaltijd die je tijdens de Rama-
dan eet na een dag vasten.'
Vaak komen families en vrienden
bij elkaar om samen te eten. De
iftar begint deze Ramadan in
Nederland iets na tienen, want
dan is de zon helemaal onder.

Boekentaxatie
in beeld
Afgelopen maandag konden
de inwoners van Nieuwegein
hun oude boeken, atlassen
en ansichtkaarten weer laten
taxeren in de bibliotheek in
Nieuwegein. Deze taxatie
werd georganiseerd door De
tweede verdieping en taxa-
teur Arie Molendijk.
Molendijk is sinds 1997 bin-

nen het boeken Antiquariaat, Veiling-en en Taxaties een begrip
geworden. Na de vele goedlopende veilingen van oude en zeld-
zame boeken is hij overgegaan tot voornamelijk het organiseren
van taxatiedagen in binnen- en buitenland. Onze redactie was be-
nieuwd hoe zo een taxatie zou verlopen. Daarom gingen onze
videograaf Bart van Rooijen en verslaggever Frans Evers eropuit
met de camera en maakten een videoverslag. Ruim 50 inwoners
uit Nieuwegein kwamen met hun oude boeken, ansichtkaarten en
atlassen naar de bieb om de waarde te horen van hun goed be-
waarde ‘schatten.’

Buurtbewoners Jutphaas/Wijkersloot
samen tijdens Iftar maaltijd

Portret van de Week

...besluiten we na enig over-
leg de fiets te pakken. Nou
ja, de fiets, zeg maar rustig
DE FIETS. Want het is een
van de twee duofietsen
waarmee minder mobiele
mensen door vrijwilligers
van de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein mee naar buiten
kunnen worden genomen.
Henri, neemt plaats op de
‘chauffeursseat’ en ik vlij me
neer op de passagiersstoel.
Dan chauffeurt Henri ons
heel zorgvuldig, met veel
aandacht voor verkeer en
passagier door het Nieuwe-
geinse groen. Al toerend, al
fotograferend gaan we op
weg naar de schaapjes…
zo’n heerlijk Nieuwegeins
evenement. De fietstocht
duurt ietsje langer dan ge-
pland omdat de schaapjes
inmiddels verweid zijn. Maar
dat zit de pret, die conversa-
tie, het genieten van groen
en zon geenszins in de weg:
we vermaken ons prima!
Lees verder.

https://www.pen.nl/artikel/buurtbewoners-jutphaas-wijkersloot-samen-tijdens-iftar-maaltijd
https://www.pen.nl/artikel/boekentaxatie-in-beeld
https://www.pen.nl/?s=portret
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