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WandelgroepLOOP
gaat in augustus weer aan de wandel

WandelgroepLOOP gaat weer aan de wandel na een zomerstop
van 5 weken. Vanaf maandag 5 augustus loopt wandelgroepLOOP
weer elke week gezellige wandelingen in de omgeving van Vleuten,
Maarssen en Nieuwegein. In Nieuwegein loopt WandelgroepLOOP
op de woensdagmorgen. Deze wandelingen zijn zes tot acht km.
Ook op zaterdagmorgen trekken de deelnemers af en toe de wandelschoenen aan voor een iets langere wandeling.
Heb je zin om kennis te maken met wandelgroepLOOP, loop dan
een keer gratis mee met één van de leuke gezellige wandelingen.
Wil je informatie over de startplaatsen en starttijden? Bel dan naar
0622767450 of stuur een mail naar smitejj@dds.nl. Ook kun je vragen stellen over de kosten van de wandelingen. Voor verdere informatie zie de website van de organisatie.
_____________________________________________________

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat dies meer zij, vastgelegd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze rubriek.
Deze week de Willem Klooshove
in de wijk Galecop.
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Amivedi is zaterdag 27 juli jl. ingeschakeld omdat poes Misch
haar kittens heeft verstopt. De
poes was enkele dagen geleden
bevallen van 4 kittens in een
woning aan de Kasteeldrift in
Batau zuid. Sinds enkele dagen
zijn zowel de poes als de vier kittens vermist. De eigenaar vermoedt dat ze buiten ergens zijn
verstopt. Verdere informatie
staat hieronder. Gelet op het
warme weer wordt gevraagd indien u wat hoort of ziet, contact
op te nemen met Amivedi.
Mocht u meer weten, neem dan
contact op met:
Manuela de Coo
Amivedi Meldpunt Nieuwegein/
Lopikerwaard
Tel.: 0880064674
nieuwegein@amivedi.com.

_________________________________________________________

Poes verstopt
haar vier kittens buiten
en zijn onvindbaar

_________________________

Wil je meedoen aan de
Nationale Sportweek in
Nieuwegein? Of wil je iets organiseren als vereniging? Stuur
een mailtje naar
info@sportidnieuwegein.nl
of bel 0306004267.
_________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

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.
__________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

'Koken met PEN'

Brand bij
Groen Recycling

Bij Groen Recycling Nieuwegein
aan de Structuurbaan heeft
woensdag een afvalberg in
brand gestaan. De brandweer
was met meerdere wagens ter
plaatse om het vuur te blussen.
De brand is rond 04.15 uur ontstaan. De oorzaak is nog onbekend. Bij aankomst van de
brandweer waren de vlammen al
boven de bomen uit te zien. De
brandweer zette in totaal vijf
voertuigen in om de brand in de
grote berg tuinafval onder controle te krijgen.

Een woordvoerder van Veiligheid
Regio Utrecht (VRU) laat weten
dat de brand rond 07.00 uur onder controle was. Voor de bestrijding van de brand was een extra
blusvoertuig opgeroepen voor
het verzorgen van de waterwinning.
Het duurde nog uren duren voordat de brand volledig was geblust. 'De brand zat er goed in,
we moesten de afvalberg deels
afgraven,' zegt de woordvoerder.
Hoe de brand is ontstaan, is nog
niet duidelijk. 'Maar het zou kunnen dat de broei er in is gaan zitten.'

De volkstuintjes in de punt van
Plettenburg naast het bedrijf werden afgesloten omdat ze pal in
de rook van de brand lagen. Het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt
monsters in de omgeving van
o.a. gras en gewassen in moestuinen.
__________________________

COLOFON

De Digitale Stad Nieuwegein
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E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Jesse Puts, wereldkampioen 50 meter vrije
slag korte baan en de Nederlands recordhouder op de 50 meter vrije slag, mag volgend jaar meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. De zwemmer van zwemvereniging Aquarijn uit Nieuwegein realiseerde onlangs in de halve finales van de 50 meter
vrije slag tijdens het WK in Zuid Korea de
twaalfde tijd. Deze tijd was goed voor deelname aan de Olympische Spelen.

Benefietavond bij de Rotaryclub Nieuwegein

Rotaryclub Nieuwegein krijgt regelmatig verzoeken om activiteiten financieel of door inzet van vrijwilligers te ondersteunen. Daar
probeert men zoveel mogelijk gehoor aan te
geven. Echter, de club is helaas niet groot
genoeg om aan alle verzoeken te kunnen
voldoen.

De 24-jarige Puts, in 2016 verrassend wereldkampioen op de kortebaan in het Canadese Windsor, zwom een tijd van 21 seconden en 91 hondersten. Die tijd was niet voldoende voor een finaleplaats. De twaalfde
plaats was wel genoeg voor een ticket voor
Tokio. Puts’ tijd was slechts 9-hondersten
langzamer dan zijn eigen Nederlands record.

____________________________________

____________________________________

De Rotaryclub verzorgt de (social) mediaaandacht, zodat deze ‘Nieuwegeinse Benefietavond’ een groot succes zal zijn. De
aangemelde initiatieven zullen op de speciaal voor dit doel gemaakte website te vin-

De ‘Nieuwegeinse Benefietavond’ zal een
avond zijn met een uitgebreid diner en muzikale optredens. Tickets voor deze avond
kunnen hier besteld worden. Uiteraard is
iedereen van harte welkom op onze Benefietavond!
Dit wordt een event dat je niet wilt missen,
onder leiding van Marcel Bamberg en presentator Jeroen Smits. Tijdens de avond
wordt een diner geserveerd en er zijn er muzikale optredens van Peter Douglas en
Johnny Rosenberg. De aanwezigen sluiten
de avond uiteraard dansend af!

__________________________________________________________________________

Onderzoek naar de behoefte aan een ‘logeerhuis’

De gemeente Nieuwegein en Steunpunt
Mantelzorg doen momenteel onderzoek naar
de behoefte van een ‘logeerhuis’ binnen haar
gemeentegrenzen. Een ‘logeerhuis’ is een
soort van tussenvoorziening die mantelzorger én zorgcentra kan ontlasten. Een plek zodat de mantelzorger even tot rust kan komen
en kan bijtanken.

Bent u mantelzorger van een familielid of
vriend? En bent u soms toe aan rust? Dan
kunt u via een logeeropvang de zorg een tijdje overdragen. Het Steunpunt Mantelzorg
Nieuwegein, samen met Vitras, geeft op verschillende manieren ondersteuning aan man-

telzorgers van alle leeftijden woonachtig in
Nieuwegein. Een logeerhuis is één van de
mogelijkheden.
Helpt u iemand met een ziekte of een
beperking? Bijvoorbeeld door boodschappen
te doen, te helpen met schoonmaken, aankleden of eten? Heeft u een persoonlijke
band met degene die u helpt? Deze hulp
heet ook wel mantelzorg. Mantelzorg kan
veel tijd en moeite kosten. Zeker als u zelf
ook nog werkt of een gezin heeft. Vindt u het
moeilijk om de zorg vol te houden? Dan kunt
u hulp krijgen. Een logeerhuis is een van de
mogelijkheden. Doe daarom mee met dit onderzoek.

_______________________________

In 2016 werd Puts Wereldkampioen op de
50 meter vrije slag (kortebaan). Op zowel de
kortebaan als de langebaan is Puts houder
van het Nederlands record op de 50 meter
vrije slag.
____________________________________

Daarom organiseert Rotaryclub Nieuwegein
dan ook een benefietavond en wel op zaterdag 9 november 2019. Het doel is geld in te
zamelen voor een aantal door Nieuwegeiners aan te dragen initiatieven en lokale
goede doelen. Dit kan van alles zijn: van het
opknappen van het speeltuintje om de hoek
tot het kopen en plaatsen van AED-apparatuur in de openbare ruimte. Voor de voorwaarden kijk dan even op deze website.

den zijn, waarbij de bewoners van Nieuwegein kunnen stemmen op het initiatief, dat
hun voorkeur kan wegdragen. De initiatieven
met de meeste stemmen gaan door naar de
‘Nieuwegeinse Benefietavond’. Daar mogen
de aanwezigen hun voorkeur uitspreken en
verdeelt de club de netto-opbrengst over de
initiatieven met de meeste stemmen met een
maximum van € 5.000 per project.

___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Jesse Puts van
Zwemvereniging Aquarijn
gaat naar de Olympische
Spelen in Tokio
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Zondag 4 augustus is er weer Themazondag
bij Museumwerf Vreeswijk aan de Wierselaan 113. Het onderwerp deze keer is Knopen en Splitsen. Het is een passend thema
want zonder touw vaart niemand wel, of je nu
een roei- of motorbootje hebt of een (voormalig, monumentaal) vrachtschip.
Eeuwenoud ambacht
Degelijk touwwerk aan boord is onmisbaar,
ook voor de veiligheid. Bij historische schepen draagt degelijk ouderwets touwwerk ook
bij aan een authentieke uitstraling. Schippers, boeren en buitenlui werden vroeger
van jongs-af-aan ingewijd in de geheimen
van het knopen en splitsen. Dat is nu wel anders. Dit eeuwenoude ambacht dreigt te
verdwijnen. Daar wil de Museumwerf wat
aan doen met onder andere deze Themazondag. Dan geeft Hans van der Haar interessante knoopdemonstraties van bezetting
tot oogsplits. Wat dit zijn? Daar komt u ter
plekke achter! Van der Haar is graag bereid
de geheimen van het knopen en splitsen te
onthullen. Daarbij beperkt hij zich niet tot
touw alleen. Ook staaldraad komt aan bod.
Van der Haar is niet zomaar de eerste de
beste. Hij kan buigen op 40 jaar praktijkervaring bij Monster Vreeswijk en bij Gebr. Van
der Vlerk bv. Vreeswijk. Ook geeft hij cursussen knopen en splitsen, onder andere bij
de Museumwerf.

ment waarbij verschillende onderwerpen aan
bod komen die iets te maken hebben met de
binnenvaart, de werf, het water of die gewoon leuk zijn. Natuurlijk is ons gezellige
Theehuys met binnen- en buitenterras dan
weer geopend voor een lekker kopje koffie of
thee en een stuk koude of warme appeltaart.

____________________________________________________________________________________

‘Knopen en Splitsen’

____________________________________________________________________________________

Themazondag Museumwerf Vreeswijk

Meeuwsen met Brouwer naar
brons op testtoernooi in Tokio

Nieuwegeiner Robert Meeuwsen heeft
samen met Alexander Brouwer op het viersterrentoernooi van Tokio brons veroverd.
Het als negende geplaatste koppel was in de
troostfinale Alison/Alvaro Filho duidelijk de
baas: 21-12,21-17.

Het Braziliaanse beachvolleybal duo had vorige week nog een toernooi in Portugal gewonnen, maar kwam er tegen het fel spelende Nederlandse koppel niet aan te pas in de
strijd om het brons van het toernooi dat
dienst doet als ‘testevent’ voor de Olympische Spelen van volgend jaar.

Brouwer en Meeuwsen stelden eerder deze
zomer teleur op de WK in Hamburg, waar ze
als zeventiende eindigden. Sinsdien hebben
de wereldkampioenen van 2013 de weg omhoog weer gevonden; op het sterk bezette
toernooi van Gstaad grepen ze onlangs net
naast het goud en in Japan was het duo nu
goed voor brons.
____________________________________

Tijdens de Themazondag is Museumwerf
Vreeswijk geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
De entree is als gewoonlijk € 2,- p.p. BootsThemazondag
maatjes en kinderen tot 12 jaar hebben gratis
De Themazondag is een kleinschalig evenetoegang.
_________________________________________________________________________________________________________________

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

Augustus 2007
Dat was toch steeds opnieuw
een leuke periode: de Wielerweek in Nieuwegein met start en
finish aan de Herenstraat.
Verschillende wedstrijdsoorten,
meerdere klasses, lokale jeugd,
landelijke amateurs, derny's,
jongens, meisjes, veteranen en
dat allemaal in heel veel èchte
rondjes om de kerk.
En ooit met heel veel publiek en
in een uitstekende sfeer.
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De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen. Als livekarikaturist 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 karikaturen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor meer
informatie naar: info@karikaturist.nl.
_________________________________________________________________________________________________________________

de dieren bij AAP. Een win-win
situatie: het materiaal krijgt een
tweede leven waardoor we bijdragen aan een beter milieu. En

met de opbrengst krijgen ook de
dieren bij AAP een tweede leven.
Stichting AAP werkt samen met
een nieuwe inzamelpartner:
We-Collect. Van Gennip: 'Een
grote wens van AAP was dat van
de mobiele telefoons die mensen
inleveren alle data wordt verwijderd. Met de komst van onze
nieuwe inzamelpartner gaat deze
wens nu in vervulling.'

_______________________________________________________

Recyclen, een tweede leven
Alle mobieltjes en cartridges worden hergebruikt of gerecycled en
leveren een vergoeding op voor

_______________________________________________________

David van Gennep, directeur van
Stichting AAP, overhandigde vorige week vrijdag aan ParkeerService Nieuwegein de inzamelbox van haar vernieuwde inzamelprogramma. 'Mensen kunnen
hun oude mobieltjes en cartridges bij ParkeerService in de inzamelbox doen. Met de opbrengst hiervan kunnen wij dieren redden die in benarde situaties zitten. En een deel van de
dagelijkse kosten voor hun opvang dekken. Wij zijn ongelofelijk
blij dat zoveel mensen al jarenlang actief voor ons inzamelen.
Veel mensen vinden het fijn dat
ze op deze laagdrempelige manier bij kunnen dragen aan het
werk van AAP', aldus Van Gennep.

Inzamelpunten
De komende weken zullen alle
inzamelpunten door heel Nederland de nieuwe AAP-inzamelbox
ontvangen. De inzamelbox wordt
gratis geleverd en – als de box
vol is – ook weer kosteloos opgehaald. Nieuwe inzamelpunten
zijn altijd welkom! Bedrijven,
winkels, (sport)verenigingen en
andere openbare locaties kunnen zich aanmelden als inzamelpunt voor AAP.

_________________________________________________________

ParkeerService zamelt oude mobieltjes in voor Stichting AAP

Gemeentenieuws online
Iedere week verschijnt er in het
plaatselijke weekkrantje
gemeentenieuws. Velen wisten
het al, maar wekelijks zijn deze
gemeentepagina’s ook te lezen
op de Digitale Stad Nieuwegein.
5

‘Vooruit met de geit!’

Uw bijdrage
Heeft u ook een pet op of meerdere petten of helemaal geen pet
op, maar zit u wel iets dwars of wilt u uw ongenoegen óf genoegen
delen met onze lezers? Dat kan!
Stuur uw verhaal naar onze redactie en Jan of Jantine gaat ermee
aan de slag. Wij spreken algehele anonimiteit af, daar is deze
rubriek voor.
Gegarandeerd!

Wegdek van de Weerterschans beschilderd

De klinkers in het wegdek van de
Weerterschans in de wijk Fokkesteeg worden beschilderd. De
straatschildering is een proef en
is begin deze week begonnen.
Naar verwachting is alles donderdag aanstaande klaar en kan
er weer geparkeerd worden in de
straat.

Dit is de eerste keer dat de gemeente Nieuwegein zo een proef
doet. De gemeente Nieuwegein
in een reactie: ‘We zien dit als
waardevolle test om te kijken of
een straatschildering een gewenst effect heeft op het gedrag
van mensen in het verkeer.’
De straat wordt beschilderd om
de buurt op te fleuren en de verkeersveiligheid te vergroten.
Naast het decoratieve effect
moet het project automobilisten
afremmen. Die rijden nu vaak
veel harder dan de toegestane
15 km/uur. Als de test met de
straatschildering geslaagd is, is
het mogelijk dat zo’n zelfde motief terug komt in de nieuwe bestrating.
‘Op basis van de input van be-

woners is er een uniek patroon
ontwikkeld. Een patroon, passend bij de identiteit van de
buurt. Bloemen, groei, verbinding. Speels, maar nuchter. Door
het verbinden van de bloemen
ontstaat een eindeloos groeiend
patroon. De schildering geeft
kleur aan de wijk. Maar draagt
ook een boodschap bij. We combineren het symbool met aanduiding van een beperkte snelheids-zone aan de ingangen van
de straat’ aldus de gemeente
Nieuwegein in een reactie.

__________________________________
__________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________________________
Onze lokale politiek geniet van een zonnig zomer___________________________________________________________
reces. Op de valreep zijn er nog wel een paar
___________________________________________________________
besluiten genomen. Zo gaat de live streaming van
___________________________________________________________
de politieke vergaderingen voorlopig niet door.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Degenen die graag een debat willen volgen zullen
___________________________________________________________
dus nog even plaats moeten nemen op de publieke
___________________________________________________________
tribune in plaats van thuis onderuitgezakt op de
___________________________________________________________
bank onder het genot van bier en bitterballen het
___________________________________________________________
pluche van Nieuwegein te kunnen aanschouwen.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ook moest er nog een besluit genomen worden over
___________________________________________________________
nieuwbouw in het Natuurkwartier waar ook de geit___________________________________________________________
jesboerderij gevestigd is. Een nieuw onderkomen
___________________________________________________________
voor deze beestjes kost slechts € 254.000,-. Maar
___________________________________________________________
jah, we hebben wel prijswinnaars hè: de Nubische
___________________________________________________________
geit. deze Nubische geit werd circa veertig jaar
___________________________________________________________
geleden in ons land geïntroduceerd. Een soort van
___________________________________________________________
asielzoeker dus, en dat mag wat kosten.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Met de gaten die van alle kanten de gemeentelijke
___________________________________________________________
begroting insluipen, vraag ik me af of dit nu
___________________________________________________________
echt een verstandige keuze is. De totale inves___________________________________________________________
tering voor de verbouwing van het Natuurkwartier
___________________________________________________________
bedraagt overigens bijna 2 miljoen Euro! Maar
___________________________________________________________
daarvoor krijgen we dan wel een multifunctioneel
___________________________________________________________
gebouw. Was het Atrium destijds ook niet zo be___________________________________________________________
doeld…? Verder kosten directie en inhuur voor het
___________________________________________________________
verbouwingsproject samen ongeveer evenveel als
___________________________________________________________
het nieuwe geitenverblijf. Dat worden vast geen
___________________________________________________________
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Tenslotte vernam ik dat Jolien Houtman de nieuwe
___________________________________________________________
raadsgriffier van Amsterdam wordt. Ze kijkt er___________________________________________________________
naar uit om met de gemeenteraad van de mooiste
___________________________________________________________
stad van Nederland te gaan werken. Ik wens haar
___________________________________________________________
vanuit de op één na mooiste stad van Nederland
___________________________________________________________
alle goeds!
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Met vriendelijke groet,
___________________________________________________________
Jantine met de Pet
___________________________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Jantine met de Pet:

Concept: ANDC
‘Met behulp van aanpassingen in
de openbare ruimte stimuleren
wij het gewenste gedrag. Positief
en creatief. We bedenken effectieve oplossingen, maar het oog
wil ook wat. Daarnaast streven
we naar eenvoud. ANDC is ervan overtuigd dat je met deze
aanpak méér resultaat kan boeken dan ‘traditionele’ en vaak
kostbare maatregelen’ zegt
Frank Marcellis van ANDC uit
Nijmegen.
Marcellis: ‘Ons specialisme is
minimalistisch, grafisch werk en
strak letterwerk, aansluitend bij
de omgeving. We werken graag
(samen) aan een totaalconcept.
De uiting, als verbeelding van
het verhaal van de omgeving.’
Onze videograaf Bart van Rooijen was aanwezig bij het begin
van het schilderwerk en maakte
afgelopen dinsdag dit videoverslag bij de start van de schilderwerkzaamheden.
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De eerste dag staat in het teken van de
Cristiano Ronaldo dag. Hier gaan de spelers
met name aan de slag met de frontale passeerbewegingen. Dag twee staat in het teken
van de Frenkie de Jong dag. Hier gaan de
spelers met name aan de slag met het kappen en draaien. Op dag drie zal de oefenstof
van de vorige twee dagen gecombineerd
worden met een stukje afronden.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we een ochtend- en middag cyclus houden. De groepen zullen worden samengesteld op basis van voetbalervaring, leeftijd en
het niveau. Zo kan elk kind op zijn of haar
eigen niveau voetballen, wat het plezier natuurlijk ook ten goede komt.
Ben jij nieuwsgierig geworden naar dit evenement of wil je meer informatie over T4U?
Kijk op de website van de organisatie of
stuur een e-mail naar welkom@t4u.nu.
____________________________________

Augustus-evenementen in De Partner

De Zingende Zomer
4 augustus
Wethouder John van Engelen opent de Zingende Zomer 2019.
Daarna treedt de 18-jarige getalenteerde
singer/songwriter Renée Brandsen op. Zij
zingt eigen werk en covers, waarbij zij zichzelf ook begeleidt op piano of ukelele. We
zijn blij dat we Renée podium mogen bieden,
kort voor haar vertrek naar Londen voor haar
muziekstudie.
Singer/songwriter Koos Oldhoff en de geweldige band Kozzeltov zijn terug in de Partner!.
Twee gitaren, een contrabas en een altviool,
hoe mooi kan het klinken? Eigenzinnige
vooral akoestische luistermuziek. Deep, Dark
& Vintage.
Tijd: 15.00-17.00 uur.
Deur open: 14.30 uur.
Entree gratis.
De Partner Nedereindseweg 401A.

De Partner Kino, film op de middag
8 augustus
Elke tweede donderdag van de maand vertoont de Partner een film waarmee ze haar
bezoekers een gezellige middag wil bezorgen.
De licentie staat niet toe de film bekend te
maken via flyers of media. Benieuwd welke
film deze donderdag draait? Stuur een mailtje naar film.dePartner@gmail.com of bel
0654136897.
Tijd: 14.15 uur.
Deur open: 13.45 uur.
Entree € 5,- / Stadspas en jongeren t/m 25 jr
€ 3,1 Gratis koffie/thee/frisdrank na afloop.
De Partner Nedereindseweg 401A.

De Zingende Zomer
11 augustus
Hans-Jürgen Tribute Singer zingt ballades
van de wereldberoemde zangers Tom Jones
en Engelbert Humperdinck. Hans-Jürgen
heeft kortgeleden zijn eerste CD-single en
videoclip 'It's impossible' uitgebracht. Niet
àlles is blijkbaar onmogelijk.
Mel@nie Reindertsen en band. Mel@nie is
singer/songwriter. Ze een geboren Nieuwegeinse, komt nu uit IJsselstein. Zij lanceerde
in maart dit jaar haar eerste EP 'Where the
journey begins' in de Partner. Ze zingt, begeleid door haar band, haar zelfgeschreven
liedjes over het allerbelangrijkste in het leven: de liefde.
Tijd: 15.00-17.00 uur.
Deur open 14.30 uur.
Entree gratis.
De Partner Nedereindseweg 401A.

De Zingende Zomer
18 augustus

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Voetbalschool T4U gaat zijn eerste editie van
de techniek3daagse organiseren. De driedaagse zal op 22,23 en 24 augustus georganiseerd worden bij JSV Nieuwegein op
Sportpark Galecop. In deze 3 dagen komen
alle technische handelingen van het voetbal
aan bod.Van het frontaal passeren, het kappen en draaien tot aan afronden. Bij ons zul
jij na die 3 dagen een betere voetballer zijn!
‘Hiervoor hebben wij thema’s bedacht om het
kindvriendelijk te houden, en het nog aantrekkelijker te maken voor het kind’ aldus
Danielle Peijs namens T4U.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voetbalschool T4U
op Sportpark Galecop

Ranja Gerges: deze Egyptisch-Nieuwegeinse bracht in 2018 ons publiek in vervoering
met haar heldere stem en mooie uitvoering
van Hallelujah van Leonard Cohen. Op veler
verzoek in dit optreden ook minstens één
liedje uit Egypte. En Ranja kennende, ligt
een verrassing om de hoek.
De Keltische muziekgroep AnDeas speelt op
traditionele instrumenten mooie melodieën
afkomstig uit Ierland, Schotland, Engeland
en Frankrijk. In de Ierse taal betekent AnDeas, Erg leuk!. De Partner vindt het dan
ook erg leuk deze band te presenteren.
Tijd: 15.00-17.00 uur.
Deur open: 14.30 uur.
Entree gratis.
De Partner Nedereindseweg 401A.

De Zingende Zomer
25 augustus
De NOSM's is een 6-mansformatie die stevige blues en ballads speelt en alles wat
daartussen zit. Nog niet eerder gehoord?
Grijp je kans. De band bestaat uit ervaren
muzikanten tot aanstormend talent.
Als elk jaar zingen we op de laatste middag
samen de vakantiepiek uit. Dit keer begeleid
door dirigent René de Groot en het Nieuwegeinse koor Cantare, dat thuis is in de Partner. Verheug je op populaire nummers van
o.a. Simon & Garfunkel, Doe Maar en The
Beatles. De teksten zijn beschikbaar. Kun je
niet zingen? Geeft niks: brommen, piepen,
neurieën kan ook heel leuk zijn!
Tijd: 15.00-17.00 uur.
Deur open: 14.30 uur.
Entree gratis.
De Partner Nedereindseweg 401A.
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Nieuws van De tweede verdieping
_____________________________________________________________________________

Open Lab Jungle in een glas
In het Open Lab op zaterdag
10 augustus van 14.00-16.00 uur
laten we de fantasie de vrije loop
en toveren we verhalen om naar
levende groene droomwerelden.
Tijdens dit Open Lab leer je namelijk hoe je een zelfvoorzienend ecosysteem maakt en in
le-ven kan houden. Wil je jouw
mini-jungle in een glas mee naar
huis nemen? Dan betaal je € 5
materiaalkosten. Welk verhaal
heeft jouw mini-jungle?
Aanmelden: actie@detweedeverdieping.nu.

PLUS-café Hartgezondheid
Het PLUS-café is het lifestylecafé voor 55-plussers uit Nieuwegein en omgeving. Iedere
maandagmiddag (14.30-16.00
Zomergasten is na ruim twintig jaar nog steeds een populair programma op de zondagavond. Het
uur) ontmoet u op het gezondBoek van de Maand augustus heeft daarom een speciale Zomergasteneditie. Meer weten over de
heidsplein in de bibliotheek angasten? Haal ter voorbereiding (of juist achteraf) hun boeken in de bibliotheek.
dere Nieuwegeiners. Elke derde
maandag van de maand is er
een groot thema. Op maandag
19 augustus is dat Hartgezondname aan het PLUS-café is graweten hoe een game gemaakt
deren van 9 t/m 12 jaar en
heid. Deze middag leren we hoe
tis. Meedoen? Stuurt u dan een
wordt? Nu is je kans! Tijdens debestaat uit drie dagen: van
we deze ondersteunen door bemail naar actie@detweedeze 3 dagen ontdek je alles wat er woensdag 28 t/m vrijdag 30 auweging, plezier, gezonde voeverdieping.nu o.v.v. PLUS-café
komt kijken bij het bedenken van
gustus, elke dag van 10.00 –
ding en kennis. Daarnaast woren de datum.
een game, van ontwerpen, pro16.00 uur. De kosten zijn € 25,den er tips gegeven over hoe je
grammeren tot het testen. Na de- voor de drie dagen. Daarvoor
je hart- en vaatstelsel een boost
Summerschool Game Masters
ze Summer School ben jij een
krijg je ook elke dag een lekkere
kan geven en de AED in kan
Leer een game maken tijdens de echte game master!
lunch. Aanmelden: actie@dezetten bij hartproblemen. DeelSummer School Altijd al willen
De Summer School is voor kintweedeverdieping.nu.
_________________________________________________________________________________________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Wilde bijen zijn soms
ongewoon mooi of ongewoon
onopvallend.
Ongewoon is het sleutelwoord,
je kunt er bij bijen van alles
achter zetten. Zo vond ik
vandaag een ongewoon eng
ogende bloedbij, een toch al niet
zo leuke soort want zij parasiteert op andere bijen. Bij deze,
na jaren opnieuw, de dikkopbloedbij.'

________________________________

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?

Sommige mensen vinden alle insecten enge beestjes. Ze maken
wilde gebaren zodra er iets in hun buurt komt dat ook maar iets
lijkt op een mug of een wesp en vragen zo de beestjes om
gestoken te worden.
Daarom bij deze de dikkopbloedbij. Doet geen vlieg kwaad, óógt
als een zwartrode, venijnige wesp en ís een soort koekoeksbij.
9

3 Augustus, AHN-verrassingsactiviteit.
Pastellum-workshop: 3 augustus.
De Zingende Zomer in De Partner op 4 augustus met Renée Brandsen en Kozzeltov.
Donderdag 8 augustus: de Partner Kino, film
op de middag.
10 Augustus, AHN-muziek met Melanie
Reindertsen.
10 Augustus, Open Lab van de Media Makerspace in bibliotheek De tweede verdieping:
maak je eigen ecosysteem.

De Zingende Zomer in De Partner op 11 augustus met Hans Jürgen en Mel@nie &
Band.
De stichting Fundacíon Real Madrid zal bij
SV Geinoord een vijfdaags voetbalkamp
houden.
17 Augustus, AHN-muziek met de band One
Trick Pony met (instrumentale) muziek van
The Shadows en soortgelijke bands.
De Zingende Zomer in De Partner op 18 augustus met Ranja Gerges en An-Deas.
Voetbalschool T4U gaat zijn eerste editie
van de techniek3daagse organiseren. De
driedaagse zal op 22, 23 en 24 augustus
georganiseerd worden bij JSV
24 Augustus, AHN-muziek met Selin Gurses
(zang en gitaar).
De Zingende Zomer in De Partner op 25 augustus met NOSM's en sing along met koor
Cantare.
Voetbal Vierdaagse JSV, 26 - 29 augustus.
Kindervakantieweek Bouwgein, 26 - 30 augustus.
31 Augustus, AHN: de beentjes van de vloer
met Ton Vermeulen van Country Line Dance
Drakenbootfestival, 1 september aan de
Herenstraat.
Op 7 september vindt de Authentieke Dag in
Vreeswijk plaats.
Multi Culti Festival, 7 september.
Zaterdag 7 september, open huis in DE
KOM.
10

Tattooconventie komt
naar Nieuwegein

Shannon Romijn van Tattooshop Instinkt in
Nieuwegein is enorm trots. Niet alleen bestaat haar shop in Galecop dit jaar 5 jaar,
maar ook is ze het afgelopen jaar gevraagd
voor het Pro Team van World Tattoo Events;
‘s werelds meest bekende en uitgebreidste
online gids voor tattooconventies, expo’s en
festivals, met meer dan 1000 conventies per
jaar. Hiernaast werd Shannon afgelopen
maand gevraagd om deel te nemen in het
Pro team van Ink n Art Events van UnitedConventions, waar ze uiteraard ja op heeft
gezegd.
De 26-jarige Shannon is dan ook blij dat uitgerekend Ink n Art Events een tattooconventie organiseert in haar Nieuwegein in het
weekend van 5 & 6 oktober in de Beursfabriek, waar ze ook nog eens het ontwerp
voor de poster van heeft mocht maken.

Andy Bonzai eigenaar van UnitedConventions: ‘We zijn al jaren bezig geweest om
een tattooconventie centraal in het midden
van Nederland te kunnen organiseren en dit
jaar is het ons dan uiteindelijk gelukt. We organiseren al tientallen jaren met veel succes
conventies o.a. in Eindhoven en Rotterdam.
We zijn vol vertrouwen over deze nieuwe
editie.’
Ook Shannon Romijn zal deel nemen aan
deze internationale Tattooconventie en met
haar nog ruim 100 artiesten. Zo zullen een
aantal deelnemers van het populaire televisieprogramma Ink Masters te zien zijn. Alle
artiesten laten dat weekend hun kunst zien
en uiteraard is het mogelijk een tattoo te laten zetten. Voor hen zijn er prijzen te winnen
voor o.a. Best Color, Realistic & Best of Day.
Het thema in Nieuwegein is 'From pencil tot
stencil' en dit zal zeker terug te zien zijn in
oktober, want ook artiesten op het gebied

van o.a. Graffiti, Airbush, Pinstripes & Bodypaint laten zien wat ze in huis hebben.
Andy Bonzai: ‘Het wordt een echt familie
evenement. Zo zal er voor de jongeren en
kinderen o.a. een Arcade hoek & springkussen zijn en wordt het podium de hele dag
gebruikt voor life Acts, muziek en nog veel
meer!’

______________________________________________________________________________________________________

Fokkesteeg Samen Eten op 11 augustus.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aangemelde activiteiten

Binnen in de Beursfabriek aan de Symfonielaan 5 zullen diverse Foodtrucks aanwezig
zijn om het Evenement nog eens te versterken. Tot de mogelijkheden behoren o.a.
tosti’s, vegetarisch, frietjes, maar ook zal er
buiten een BBQ worden gehouden. Muntjes
hiervoor bedragen € 2,50 per stuk.
De entree voor de Ink & Art Expo Tattooconventie bedraagt € 6,- in de voorverkoop via
de website van de organisatie en aan de
kassa € 10,- Er wordt gezorgd voor extra
toezicht op het gratis parkeerterrein tijdens
het evenement.

‘Laura’.
‘Arend’.
‘Iets drinken?’
Zoals vrijwel altijd sla ik dat
vriendelijke aanbod even vriendelijk af en vraag wáár Laura
het liefst wil worden gefotografeerd. Ze twijfelt wat, maar stelt
dan voor om de foto’s te maken
op de bank die voor het huis
staat. Prima idee. Even later
stel ik voor dat Laura in de
schaduw van een boom op het
grasveld, het grasveld waarvoor zij samen met een aantal
buren plannen aan het maken
is, gaat zitten. ‘Kunnen we dat
meteen mee fotograferen.’
We kletsen lekker en ronden zo
de portretsessie af.

Portret van de Week

Het thema van Werfweekend 2019 is de
Keulsche Vaart. Dat is de eeuwenoude handelsroute tussen Amsterdam en het Duitse
achterland. Deze vaarroute liep dwars door
Vreeswijk wat het schippersdorp eeuwenlang
een economische boost gaf. Zonder Keulsche Vaart was er geen florerend Vreeswijk
en zou de Museumwerf niet bestaan! Reden
genoeg voor het binnenvaartmuseum om de
legendarische Keulsche Vaart voor het voetlicht te halen. Het feestweekend krijgt daarom een Duits tintje.
Programma
Tijdens het Werfweekend beleeft u de Keulsche Vaart op diverse manieren. U vaart erover met de rondvaartboot. U luistert ernaar
via originele, stampende scheepsmotoren

Muziek is er natuurlijk ook! 0p het werfterrein
zorgen traditionele trekharmonica’s en het
befaamde Vreeswijkse zeemanskoor De
Brulboei voor een gezellige sfeer met een
nostalgische ondertoon. Het orkest Die Heitere Kapelle zorgt de smakelijke Duitse noten. Uiteraard zijn de vaste tentoonstellingen
en werkplaatsen te bezichtigen en tonen de
traditionele zeilmakers en touwsplitsers hun
oude ambacht.
Kinderprogramma en Waterpret
Kinderen zijn meer dan welkom. Er is een
speciaal programma met onder andere een

schminkkraam, workshops zeilklompje beschilderen en stoombootje bouwen. Na afloop mogen de bootjes lekker mee naar huis.
En met of zonder schmink kunnen zij de wereld van de oude binnenvaart verkennen op
de leuke, interactieve speel- en doe-route
Aan-De-Slag.

________________________________________________________________________

Op 7 en 8 september van 10.00 tot 17.00 uur
en van 12.00 uur tot 17.00 uur, is het weer
Werfweekend bij Museumwerf Vreeswijk aan
de Wierselaan 113. Dat is het gezelligste
kijk- en doeweekend in scheepse sferen voor
iedereen van 3 tot 103 jaar! Aanmelden is
niet nodig. De toegang is gratis. Voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage
gevraagd. Museumwerf Vreeswijk is een binnenvaartmuseum met een werkende werf
voor historische bedrijfsvaartuigen.

waaronder een oude Deutz. U hoort erover
tijdens korte lezingen over de Keulsche
Vaart. Verder kunt u een échte Keulsche
Vaart bezichtigen. Wat dat is, merkt u vanzelf!

________________________________________________________________________

Werfweekend bij
Museumwerf Vreeswijk

Maak, naar aanleiding van de
antwoorden die Laura
Groeneveld geeft op de vijf,
altijd dezelfde, vragen en door
middel van de foto’s, nader
kennis met haar, met haar
werk, met hoe zij vanuit
Groningen in Nieuwegein
verzeild is geraakt en met wat
zij van Nieuwegein vindt!

Museumwerf Vreeswijk en varen horen bij
elkaar. Kinderen varen zelf rond in de grappige en veilige handraderbootjes in het hellinggat of in minivrachtschepen in een bassin
op het werfterrein waarbij een kapiteinsdiploma wordt behaald. En er zijn ieniemienierondvaarten met verbazingwekkend natuurgetrouwe modellen van de Varende Modelbouw Club ’t Anker. Ook leuk voor papa’s en
mama’s! Naast varen kan er ook gelópen
worden over het water!!! Hoe??? Dat ziet u
vanzelf.
Inwendige mens
Al die activiteiten en indrukken maken hongerig. Op het werfterrein kan worden bijgetankt waarbij de onvervalste Duitse Bratwurst
en het bier niet ontbreken. Uiteraard kunt u
neerstrijken op het buiten- of binnenterras
van ons gezellige Theehuys voor een hapje
en een drankje.

Op zaterdag 7 september organiseert
Vreeswijk tevens de Authentieke Dag met
tientallen oldtimers en een programma in de
vrolijke Amerikaanse sfeer van de jaren ’50.
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‘Gaan voor duurzaam bij de Prinses Beatrixsluis’

Netstroom
Verdonk noemt als voorbeeld de vervanging
van generatoren door netstroom. ‘Netstroom
verbruikt minder CO2 dan generatoren, dus
hebben we een zware netstroomaansluiting
van 1.000 ampère gebruikt. Zelfs de torenkraan die we gebruikten bij flinke til- en hijsklussen draaide op netstroom. Daarnaast nemen we alle afgenomen elektriciteit af als
groene stroom.’
Hergebruik
Ook is er tijdens de bouw zo veel mogelijk
materiaal hergebruikt, aldus Verdonk.
‘Grond, zand, betonpuin en asfalt dat vrijkwam, hebben we grotendeels elders opnieuw ingezet. Betonpuin hebben we bijvoorbeeld gebruikt onder de rijplaten op de bouwwegen. Daarnaast hebben we houten en stalen bekistingen voor de beton- en staalconstructies groter dan nodig was ontworpen,

FOTO: AREND BLOEMINK
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sluis beschikbaar gesteld, zodat met name
onze Belgische collega’s van Jan de Nul niet
dagelijks zo’n grote afstand voor woon-werkverkeer hoefden af te leggen.’ Verdonk blikt
alvast tevreden terug: ‘De resultaten mogen
er zijn. Met deze maatregelen hebben we
duizenden tonnen minder CO2 uitgestoten.
Daar zijn we trots op!’

Koen Verdonk

zodat deze ook op andere locaties bruikbaar
waren.’ Naast hergebruik van materialen was
ook de materiaalkeuze een belangrijk punt
van aandacht, geeft Verdonk aan. ‘Voor de
gebruikte betonmortel hebben we een ander
type cement gebruikt dan puur technisch gezien nodig was. Dit was duurder, maar wel
schoner vanwege de lagere uitstoot.’

Logistiek
‘De duurzaamheidsgedachte beperkte zich
niet tot de bouwplaats’, vertelt Verdonk.
‘Voor het beton zijn we actief op zoek gegaan naar een leverancier uit de buurt, zodat
we het transport konden beperken. Staal,
grond, stortsteen en zand lieten we per schip
naar de bouwplaats brengen in plaats van
met de vrachtwagen en als er wel vrachtwagens als transportmiddel werden ingezet,
was dit buiten de spits. Verder hebben we
appartementen in de buurt van de Beatrix-

_________________________________________________________________________________________________

Zowel in de realisatiefase van het project
Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding
Lekkanaal als daarna staat duurzaamheid
hoog op de agenda. Rijkswaterstaat wil immers in 2030 energieneutraal zijn, dus moeten ook aannemers(-combinaties) daar hun
bijdrage aan leveren. CO2-uitstoot en energieneutraal zijn termen die dagelijks voorbij
komen, aldus Koen Verdonk. ‘Tijdens de realisatiefase hebben we duurzaamheid met
name laten terugkomen in de beperking van
onze CO2-uitstoot en de inzet van duurzame
materialen. We hebben met het hoogste ambitieniveau gewerkt als het gaat om bewustzijn en de vermindering van CO2-uitstoot.’

__________________________________________________________________________________________________

Bij de werkzaamheden aan de Prinses
Beatrixsluis is er een grote rol voor duurzaamheid weggelegd. Hoe zien de duurzaamheidsmaatregelen eruit en wat heeft
het tot nu toe opgeleverd? Manager Realisatie Koen Verdonk van aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk vertelt over de
belangrijkste maatregelen.

Energieneutrale sluis
‘Maar daarmee is het duurzaamheidsverhaal
nog niet ten einde’, merkt Verdonk op. ‘Sas
van Vreeswijk is ook 27 jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud van het sluizencomplex. Ook hierbij hebben we dus
goed gekeken naar hoe we dit schoon en
slim kunnen aanpakken. Los van het ontwerpen met energiezuinige machinerie, letten
we ook op het energieverbruik van de sluis’,
legt Verdonk uit. ‘Het is de bedoeling dat er
circa 1.500 zonnepanelen op het sluizencomplex komen te liggen. Daarmee laten we
de sluis energieneutraal werken. Diverse
stakeholders, waaronder het hoogheemraadschap en de landschapsarchitect, beslissen
mee over de keuze van het type zonnepanelen en waar ze binnen het sluizencomplex
komen te liggen; de Beatrixsluis heeft een
monumentale status, dus esthetische overwegingen spelen een grote rol.’

Inspirerend voorbeeld
Ook in de toepassing van de verschillende
sluisonderdelen zie je duidelijk een groene
keuze. Verdonk: ‘Wij hebben voor 4 roldeuren gekozen, zodat we 2 reservedeuren
hebben en we ze om en om kunnen inzetten.
Dat zorgt voor minder slijtage. Verder hebben we per deur voor vier kleinere in plaats
van twee grotere elektromotoren gekozen.
Dat vraagt minder energie.’ Verdonk besluit:
‘Dit hele project zit vol met groene en slimme
keuzes en is daarmee hopelijk een inspirerend voorbeeld voor toekomstige sluisprojecten.’
Met dank aan Rijkswaterstaat.

Merwestein

naar een zwemdiploma waarmee Natuurlijk is het heel belangrijk
lende zomer en snel cursussen.
Wil jij dat jouw kind zijn/haar
je laat zien dat je alle zwemvaarom na het halen van je zwemInteresse?
zwemdiploma haalt? Ja natuurdigheden goed beheerst.
diploma te blijven zwemmen,
Kijk even wanneer de cursussen
lijk! Sterker nog, mijn kind heeft
Zwemveiligheid is super belangoefenen, oefenen en oefenen.
zijn op onze website en vraag
al zwemles, zeg je misschien.
rijk bij recreëren in, op en rond
Om te blijven oefenen hebben
om meer informatie bij onze reGoed bezig, zwemles is de weg
water.
wij deze zomer weer verschilceptie.
_________________________________________________________________________________________________________________

Meest voorkomende achternamen in Nieuwegein

Een adjectief is een familienaam die is afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden en een
zelfstandige naamwoordfunctie hebben gekregen. Jong kan verwijzen naar het predikaat 'junior' ten opzichte van 'senior'. De achternaam Jong is volgens de Nederlandse
Familienamenbank een veel voorkomende
achternaam in Nederland. De toename van
deze familienaam is tevens te danken aan
immigratie van de (Chinese) naam Jong uit
Suriname.

Zeldzame achternaam in Nieuwegein
In de top 20 is een zeldzame achternaam te
zien. Op plek 14 staat de achternaam
Schaik. Deze achternaam heeft volgens de
Nederlandse Familienamenbank minder dan
vijf naamdragers in 2007. Schaik valt onder
de categorie toponiem. Schaik is te herleiden
van de populairdere achternaam 'Van
____________________________________

Schaik'. De familienaam Van Schaik vindt
zijn herkomst bij Van Schaijk. De de naam
van de Utrechtse Van Schaiks kan in verband gebracht worden met de hofstede
Schadewijk in Odijk.

________________________________________________________________

Jong meest voorkomende achternaam
Jong is de meest voorkomende achternaam
van Nieuwegein. De achternaam komt verspreid in heel Nederland voor, waarbij het
meest in de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Gelderland. De achternaam Jong
kan gecategoriseerd worden als adjectief.

Achternamen laten diversiteit zien
De drie populairste achternamen van Nieuwegein vallen in diverse categorieën. Zo is
Jong een adjectief, Berg een toponiem (herkomstnaam) en Dijk een adresnaam. Een toponiem verwijst naar waar men vroeger vandaan kwam, welk gebied men vroeger bezat
of bijhorend land in eigendom had. Denk
hierbij aan namen van steden, dorpen en
landen. Een adresnaam lijkt op een toponiem, maar duidt ook aan waar men precies
woonde. Adresnamen zijn microtoponiemen.
Bijvoorbeeld namen van huizen, waterlopen,
velden en straten.

________________________________________________________________

Hoewel de gemeente nog vrij jong is en in
1971 als groeikern is ontstaan na samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk kennen
beide dorpen een lange geschiedenis die dateert uit de Middeleeuwen. Sommige van deze historische plekken zijn intact gebleven en
terug te vinden in de gemeente. Zien we deze geschiedenis ook terug in de top 20
meest voorkomende achternamen van Nieuwegein?

Onderstaande top 20 bestaat uit een ranking
van de meest voorkomende achternamen
van Nieuwegein. De lijst is gebaseerd op het
aantal vermeldingen op Telefoonboek.nl.
Jong
Berg
Dijk
Jansen
Vries
Leeuwen
Doorn
Rooijen
Vliet
Groot
Hendriks
Smit
Brouwer
Schaik
Visser
Graaf
Stekelenburg
Linden
Meijer
Mulder
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Start verkoop
kaarten Kolkpop
Op vrijdag 20 september vindt de
tweede editie plaats van het vernieuwde Kolkpop Festival. ‘Dit
jaar nog leuker en beter.’ Het
festival, voor 16 plussers, vindt
plaats op het terrein van VSV
Vreeswijk. ‘Dit terrein aan de
Helmkruid biedt veel mogelijkheden om een top festival te houden’ aldus de organisatie. Zo is
er een overdekt podium en kun
je gratis parkeren en zijn er voldoende fietsenrekken aanwezig.
Ook is het terrein goed te bereiken met de tram.
14

Authentieke Dag
voor 10e keer in
Vreeswijk

Zaterdag 7 september gaat de
oude kern van Vreeswijk weer
bruisen in de sfeer van de jaren
’50. De Authentieke Dag
Vreeswijk viert dit jaar haar
10-jarig jubileum en daarom
wordt er flink uitgepakt. Ook dit
jaar hebben veel liefhebbers zich
al ingeschreven voor dit prachtige evenement waardoor er
weer vele verschillende oldtimers
van 40 jaar en ouder te bewonderen zijn. De burgemeester zal
weer op spectaculaire wijze het
startschot geven voor de route
die de oldtimers (auto’s, vrachtauto’s, motorfietsen, tractoren en
brommers) langs de Hollandse
Waterlinie gaan rijden.
Amerikaans tintje
De oude dorpskern staat in het
teken van muziek met een Amerikaans tintje uit de jaren 50. Een
fantastische rock-‘n’-roll band zal
iedereen laten swingen en voor
de oude vetkuiven is er stampende dixielandmuziek. Het zal dan
toch echt moeilijk zijn om stil te
blijven staan! Een linedancegroep gaat dansen op country &
western muziek waarbij iedereen
kan meedoen. Wie niet wil dansen kan meegenieten. Tussen
de glimmende Cadillacs en andere Amerikaanse sleeën zal
Marilyn Monroe in hoogsteigen
persoon in een wapperende witte
jurk flaneren. Kortom, waan je
even in de jaren 50 en droom
weg naar oude sfeervolle tijden.

De bekende Nieuwegeinse yogastudio ‘Yoga-Nu’ geeft deze
zomer elke vrijdagochtend haar
yogalessen bij Jopie, De Rode
Reus (ook wel De Kruipende
Man genaamd) in het park aan
de Galecopperzoom in de
wijk Galecop. Ter herkenning
wordt er bij het opvallende beeld
een beachflag geplaatst.
De lessen worden gegeven door
de eigenaar van ‘Yoga Nu’,
Vincent (Vin) Millarson
(0655893989).

Vin verzorgt elke vrijdag tot en
met 30 augustus om 09.45 uur
een Vinyasa Flow yogales en om
11.30 uur volgt dan een yogales
Soft Flow. Bij slecht weer vinden
de lessen in de 'Yoga Nu'-studio
aan de Richterslaan plaats.
Vin zorgt ervoor dat er voldoende matten aanwezig zullen zijn.
Voor leden van ‘Yoga Nu’ zijn de
lessen gratis. Niet-leden betalen
€ 15,- per les.
__________________________

Vakantie sluiting
Rechtswinkel
Nieuwegein

De spreekuren van de Rechtswinkel Nieuwegein komen te vervallen van 5 augustus tot en met
22 augustus. U bent vanaf 26
augustus weer van harte welkom
elke maandag en woensdag van
19.00 tot 20.00 uur op De tweede verdieping in het Stadshuis
Nieuwegein.

U kunt terecht voor GRATIS
mondeling juridisch advies. Denk
aan advies bij scheiden of bij
ontslag maar ook met een vraag
over uw nieuwe huurovereenkomst kunt u langskomen.

De Rechtswinkel is onderdeel
van het netwerk Sociaal, Juridisch Servicepunt Nieuwegein
en kan u direct verbinden aan

een geschikte advocaat, sociaal
raadslid of andere specialist.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beschikbaarheid kaarten
Voor veel voorstellingen zijn nog
kaarten beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld nog plek bij de voorstellingen van Clean Pete,
Nasrdin Dchar, Ellen ten Damme
en de musical Kinky Boots. Via
www.dekom.nl kunt u zien of er
nog kaarten beschikbaar zijn en
deze direct aanschaffen, ook tijdens de zomerperiode. Online
kunt u ook zelf uw stoelen kiezen.
__________________________

Het feest duurt van 19.00 tot
01.00 uur. 18.30 uur deur open,
zorg dat je op tijd aanwezig bent
i.v.m. strenge toegangscontrole.
(Geldig legitimatiebewijs verplicht).
Kaarten voor het festival zijn hier
te koop.
__________________________

De hele zomer
buiten-yoga
in Galecop

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Van 20 juli tot en met 1 september 2019 zijn alle publieke diensten van DE KOM gesloten in
verband met het zomerreces.
Ook het theatercafé en het terras
zijn dan gesloten. Vanaf maandag 2 september is DE KOM
weer geopend en dan kunt u ook
weer kaarten kopen bij de theaterkassa. Op zaterdag 7 september is er Open Huis en gaat het
nieuwe culturele seizoen officieel
van start. Via www.dekom.nl
kunt u de hele zomer theaterkaarten kopen en inschrijven
voor een cursus.

In verband met de verkoop van
drank is een ID verplicht bij je te
hebben. De artiesten: Tabitha,
Yung Felix, Gasparo, Dance-El,
Duerado, Jay Dinestic, Prolatido,
Mytrix en Peter Beense behoren
nu al tot de line up.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De KOM tijdens
zomervakantie
gesloten

Meer informatie kunt u vinden op
www.sjsnieuwegein.nl.
__________________________

Videoclub
Nieuwegein houdt
Filmfestival over
Nieuwegein

Ter ere van het 40-jarig bestaan
houdt Videoclub Nieuwegein
(voorheen de Geinfilmers) een
Filmfestival. Deze zal worden gehouden op zaterdag 30 november aanstaande in het dorpshuis
op Fort Vreeswijk. Alle inwoners
uit Nieuwegein mogen hun film
aanleveren. Aanmelden van
films kan tot uiterlijk tot 1 oktober
2019.
Uit de films die worden ontvangen, maakt de organisatie een
programma van ongeveer drie
blokken van één uur.
__________________________

Gemeente,
Zorgspectrum
en provincie
ondertekenen
Green Deal

Zorgorganisaties gebruiken veel
energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Door energiebesparing, energieneutraal bouwen, afvalscheiding en elektrisch
vervoer kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van Nieuwegein op het gebied van duurzaamheid. Daarom
ondertekenden wethouder
Marieke Schouten namens gemeente Nieuwegein een Green
Deal met ZorgSpectrum op donderdag 18 juli, waarin het invoeren en gebruiken van de Milieuthermometer Zorg centraal staat.

Wethouder Marieke Schouten
ziet veel kansen met het sluiten
van de Green Deal. 'Ik zie dat
zorgorganisaties het belang van
een duurzame bedrijfsvoering
onderschrijven. Wij delen met
elkaar het gevoel van urgentie.
Nut en noodzaak. En versterken
elkaar in een goede samenwerking voor een duurzame zorg en
een duurzame gemeente.'
Verder lezen

Kom op 10 augustus naar het Open Lab van
de Media Makerspace in bibliotheek De
tweede verdieping en maak je eigen ecosysteem. Laat je fantasie de vrije loop en
tover verhalen om naar levende groene
droomwerelden.
Tijdens dit Open Lab leer je hoe je een zelfvoorzienend ecosysteem maakt en in leven
kunt houden. Wil je jouw mini-jungle in een
glas mee naar huis nemen? Dan betaal je
€ 5,00 materiaalkosten. Welk verhaal heeft
jouw mini-jungle? Het Open Lab is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu.

Wat is de Media Makerspace?
Onze wereld verandert in snel tempo. Technologie speelt een steeds grotere rol. Dat
maakt vaardigheden als creativiteit, kritisch
denken, mediawijsheid en samenwerken belangrijk. De Media Makerspace van de bibliotheek is een plek waar kinderen en jongeren
deze talenten kunnen ontwikkelen door samen aan de slag te gaan met techniek en
media. 3D-printen, een robot bouwen, filmen
en presenteren... Het kan allemaal in de
Media Makerspace van bibliotheek De tweede verdieping.
____________________________________

AHN Zomerfestival met een
verrassingsactiviteit
Zaterdagmiddag 3 augustus vindt de derde
middag plaats van het AHN Zomerfestival.
Dit festival van de Algemene Hulpdienst in
Nieuwegein is speciaal opgezet voor de
thuisblijvers. Deze middag belooft het weer
een gezellige middag te worden met tijd voor
ontmoeting en gezelligheid.
Tevens zal er, voor wie dat wil, een uurtje
laagdrempelig bewegen worden gegeven.
Ieder jaar geeft dit weer een heerlijke in- en
ontspanning. U bent vrij om hier aan mee te
doen. Deze keer zal er een verrassingsactiviteit worden gehouden.
De middagen in De Boogh aan de Oortjesburg 2 starten om 13.30 uur en duren tot
16.00 uur. Er is een vrije inloop en de entree
is gratis. Mocht het vervoer een probleem

Expositie ‘Boerderij’
bij Kunstgein Podium

Vanaf woensdag 10 juli tot en met zaterdag
10 augustus exposeren de Pastellisten van
Open Atelier en groep Special 2019 o.l.v.
Lisa Peters Esvelt in Kunstgein Podium.

Tijdens de expositie ‘Boerderij’ bij Kunstgein
Podium, in het Atrium (begane grond) van
het Stadshuis, tonen ruim 30 pastellisten hun
werken. Alle werken zijn gemaakt met soft
pastel, een medium waarmee zowel tekenachtig als schilderachtig gewerkt kan worden, en dat laten de kunstenaars dan ook
zien! Daarnaast worden gedurende de expositieperiode 4 gratis mini workshops georganiseerd voor maximaal 8 deelnemers per
workshop. Aanmelden voor deze workshops
kan via www.pastellum.nl/workshops. De
laatste mini workshop wordt gegeven op 3
augustus van 14:00 tot 14:45 uur. Kom kijken
en wie weet wordt u ook besmet met het
‘Pastelleritus’ virus.

Kunstgein Podium is open woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 uur tot
17.00 uur. Eén van de kunstenaars is altijd
aanwezig. De entree is gratis.
____________________________________

Ontmoetingen aan tafel
in Fokkesteeg

Wat is er gezelliger dan samen eten? Net als
vorig seizoen kunnen jonge en oudere alleengaanden in de wijk Fokkesteeg gebruik
maken van de mogelijkheid samen van een
voortreffelijke maaltijd te genieten. Elke
maand worden zes personen verwelkomd
door een gastvrouw/gastheer in hun eigen
huis. De kosten voor deelname zijn: € 2,50
per persoon.

De hoofdmaaltijd wordt verzorgd door Mark
Driessen van 'Driessen SmaakVermaak'.
Daarnaast zorgt de gastvrouw/gastheer voor
een voor- of nagerecht. Vanzelfsprekend
mag een drankje niet ontbreken.
De deelnemers brengen voor een volgend

keer andere personen aan. Op deze manier
kunnen bewoners van Fokkesteeg elkaar op
een gezellige manier leren kennen. En je
hoort nog eens wat!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘Jungle in een glas’

zijn, dan kunt u tijdig contact opnemen met
de Algemene Hulpdienst (iedere werkdag
bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur op
telefoonnummer: 0306067409.
___________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Open Lab:

Wilt u ook een keer mee-eten? De coördinatie wordt verzorgd door Ties Hogenbirk
(Wijknetwerk Fokkesteeg), als u een e-mail
stuurt naar: fokkesteegsameneten@gmail.com dan zit u de volgende keer misschien
ook gezellig aan tafel. De eerst volgende
keer is zondag 11 augustus.
____________________________________
Duimendraaien voor Nieuwegeinse tuinders:

Kan oogst
de prullenbak in?

Het zijn spannende dagen voor Amateurtuindersvereniging Galecop in Nieuwegein. Onlangs woedde er een grote brand in een berg
met tuinafval bij een naastgelegen recyclingbedrijf. De roet die daar bij vrijkwam heeft de
gewassen mogelijk zo vervuild dat alles oneetbaar is.
'Ja, dat zou niet leuk zijn, want dan moet je
groenten gaan kopen in de supermarkt. Dat
zou ik wel heel erg teleurstellend vinden',
zegt volkstuinder Cees van Oers.'Daarbij heb
je dan dus een hoop kosten gemaakt voor
niks: je tuinhuur en je contributie.'
Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft gisteren monsters
genomen uit de volkstuintjes. De verwachting
is dat de resultaten van het onderzoek naar
de vervuiling van de gewassen na dit weekend bekend worden. Tot die tijd wachten de
volkstuinders in spanning af. Voorzitter van
de tuindersvereniging Niek Mollers is positief
en denkt dat het wel goed komt.
'Op het eerste oog is er niets te zien. De
gewassen zien er normaal uit. We hebben de
hoop dat de rook overgewaaid is en dat het
daardoor meevalt. Maar uiteindelijk moet het
onderzoek uitwijzen of dat ook zo is.'

Het advies is dan ook om tot de resultaten
van het onderzoek bekend zijn geen groenten of fruit uit de tuinen op te eten. En daar
houdt ook tuinder Kees zich aan. 'Ik heb wel
wat tomaten geplukt maar neem ze pas mee
totdat ik zeker weet dat ik ze mag eten.'
'Ik heb er trouwens niet zo’n hard hoofd in.
Het is groen vuil dat is verbrand en geen
plastic. En we hebben een behoorlijke plensbui gehad. Dat schoont de boel ook weer op.
Maar goed als het wél foute boel is? Tja, er
zijn ergere dingen, en heb je gewoon pech
gehad.'
Met dank aan onze samenwerkingspartner: RTV Utrecht
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