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Bijna 70 projecten gaan mogelijk niet door vanwege de PAS-uitspraak
TedxYouth@AnnaVanRijnCollege inspireert leerlingen Anna

Feestelijke opening KidsClub Fokkesteeg
Open Dag bij roeivereniging De Doorslag

Ernstige verkeershinder door werkzaamheden A12 Galecopperbrug
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Vandaag
vindt om 09.00 uur de aftrap plaats van de Nationale Sportweek. De officiële opening van deze Nationale Sportweek in Nieuwegein wordt

verricht door wethouder John van Engelen. Zo’n 1200 basisschool leerlingen van Stichting Robijn zullen hierbij aanwezig zijn om de opening te
ondersteunen en samen het beweegrecord ‘De Grootste Capoeira les’ te vestigen.

De opening en de recordpoging vindt plaats op Cityplaza, op het grasveld naast het Stadshuis.

09:00 - 10:00 uur: Officiële opening Nationale Sportweek
09:25 - 09:55 uur: Recordpoging ‘Grootste capoeira les’

10:30 - 14:30 uur: Verschillende sportieve clinics op basisscholen
08:30 - 14:30 uur: Sportdag voor brugklassers

12:00 - 20:00 uur: 3x3 Basketbal clinic (vanaf 15:00 - 18:30 uur op Cityplaza)

Meevaren op de
Columbus tijdens

Open
Monumentendag

V I D E O

https://www.pen.nl/artikel/video-meevaren-op-de-columbus-tijdens-open-monumentendag-2019


'Koken met PEN'

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

Alle straten, lanen, driften, plei-
nen en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids de alfa-
betische volgorde in deze ru-
briek.
Deze week dus de Koningin-
nensluis in de wijk Vreeswijk.

SP Nieuwegein tegen
sluiting Rijtuigenhuis

Onlangs heeft de SP schriftelijke
vragen gesteld aan het college
van B&W over de dreigende
sluiting van het Rijtuigenhuis in
Batau Zuid. Dit project, dat al
een aantal jaren draait, biedt
kansen aan mensen in de buurt
om zichzelf te ontwikkelen.

In de afgelopen periode waren er
goede resultaten te zien op het
gebied van eenzaamheidsbestrij-
ding, verbetering van de zelfred-
zaamheid, gezondheidsbevorde-
ring en werkgelegenheid. Vanaf
1 januari 2020 zal het huis waar-
schijnlijk sluiten of de bewoners
zouden zelf de kosten van het
pand moeten opbrengen. ‘Aan-
gezien dat zo’n 15.000 euro kost
per jaar, is dat voor de bewoners
een brug te ver’ aldus de SP.

Raadslid Stekelenburg over de
sluiting: ‘Het is geen goed sig-
naal dat tegen mensen die aan
het omhoog krabbelen zijn, te
zeggen: we stoppen er nu mee.
Zoek het zelf maar weet uit. Dan
gooi je al die verbeteringen weer
weg. De moed zakt deze men-
sen mogelijk snel weer in de
schoenen’. Het college van B&W
heeft 30 dagen om de vragen te
beantwoorden. Lees hier de vra-
gen die SP onlangs heeft ge-
steld.
__________________________

De oude PEN
Pand met een speciale
bestemming

Het oog van de bezoeker van de
Verlengde Dorpsstraat in Vrees-
wijk wordt ongetwijfeld getrokken
naar het monumentale gebouw
van de uit 1688 daterende Her-
vormde Kerk. Ten zuiden van het
kerkgebouw, grenzend aan de
tuin, staat echter een gebouw
met een wat ongebruikelijke
vorm. De lage, brede ingangs-
deur, die omlijst is door een fors
kozijn met éénvoudig beeld-
houwwerk valt direct op. Zo ook

de vorm van het gebouw; vrij
laag, met een niet helemaal
recht lopende gevel. Een ander
opmerkelijk feit, waar te nemen
vanuit de tuin van het eerder ge-
noemde kerkgebouw, is de diep-
te van het pand van wel 16 me-
ter, die in geen verhouding staat
tot de andere afmetingen. De be-
zoeker moet concluderen dat het
een heel merkwaardig pand is;
althans gebouwd met een spe-
ciale bestemming. En die con-
clusie is juist.

Lees hier verder
__________________________

WOZ-waarde
in Nieuwegein
gestegen met 9,8%

De gemiddelde WOZ-waarde
van woningen is in 2019 voor het
vierde jaar op rij gestegen. Op
1 januari 2019 bedroeg de ge-
middelde landelijke WOZ-waarde
248 duizend euro per woning,
7,8 procent meer dan een jaar
eerder. Dat is de hoogste
waarde ooit en de hoogste stij-
ging sinds jaren. Dit meldt het
CBS op basis van nieuwe cijfers.
In Nieuwegein steeg de WOZ-
waarde met maar liefst 9,8%.

In de grote gemeenten, zoals
Utrecht en Amersfoort, zijn de
huizenprijzen het hardst geste-
gen met respectievelijk 12,2% en
10,6%. 'Dat zien we heel duideli-
jk terug', zegt een woordvoerder
van het CBS. 'Het lijkt erop dat
die huizen voor veel mensen niet
meer betaalbaar zijn en dat ze
ook naar aangrenzende ge-
meenten, zoals Nieuwegein, op
zoek gaan naar een woning.'
Daardoor stijgen ook de prijzen
van woningen in de randge-
meenten.

WOZ-waarde volgt huizenprijs
De WOZ-waarde volgt de prijs-
ontwikkeling van bestaande
koopwoningen met ongeveer
een jaar vertraging. Deze ver-
traging komt doordat woningen
op 1 januari worden getaxeerd
naar de waarde van 1 januari
van het voorgaande jaar. De

huizenprijzen stijgen al vanaf
2014, terwijl de WOZ-waarde na
2015 een stijging laat zien.

Naast het effect van taxatie van
een jaar eerder, worden bij de
ontwikkeling van de WOZ-waar-
de alle woningen meegenomen,
ook huurwoningen en niet ver-
kochte koopwoningen. Boven-
dien verandert de woningvoor-
raad door nieuwbouw en sloop,
wat over het algemeen een ver-
hogend effect heeft op de ont-
wikkeling van de WOZ-waarde.
__________________________

Olga Commandeur

Dinsdag 24 september komt
Olga Commandeur naar
Nieuwegein om het beweeg-
record 55+ te verbreken met
alle deelnemers. Kortom, een
week waarin Nieuwegein in het
teken van sport, bewegen en
plezier staat. Klik hier voor het
hele programma.

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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Meevaren op de Columbus
tijdens
Open Monumentendag 2019
Ongeveer 1.200 mensen bezochten afgelo-
pen zaterdag op de Prinses Beatrixsluis de
open dag ter gelegenheid van Open Monu-
mentendag. De rondleidingen op het ver-
nieuwde sluiscomplex waren heel populair
en veel bezoekers pakten hun kans om de
sluis tijdens een boottocht ook eens vanaf
het water te bekijken. Jong en oud genoten:
‘Eerst hoog en droog bóven de sluiskolken
op de heftoren en toen erdoor met de boot,
geweldig.’

Schitterend opgeknapt
Het was direct na openingstijd al druk bij bei-
de rondleidingen. Veel mensen bekeken de
nieuwe bedieningsruimte van de sluismees-
ters in de gerenoveerde ‘witte huisjes’. Van
hier uit worden nu alle kolken (oud en nieuw)
bediend. Een opa met kleinzoon: ‘Die kleine

keek zijn ogen uit. Allemaal moderne snufjes,
camerabeelden op schermen en knopjes.
Zelf ben ik blij dat de oude vertrouwde huis-
jes zijn gebleven, ze zijn werkelijk schitterend
opgeknapt!’

Ook bovenop de heftoren was het de hele
dag druk. Na de klim van 88 treden was hier
goed te zien hoe het landschap de afgelopen
drie jaar is veranderd. De verplaatste kaze-
matten, de kanaalverbreding en natuurlijk de
3ekolk zelf met zijn roldeuren en grote
sluishoofden. Een inwoner van Vreeswijk: ‘Ik
heb de bouw de afgelopen jaren op de voet
gevolgd, maar dat was natuurlijk niet op 22
meter hoogte. Prachtig om het resultaat nu
van bovenaf te zien.’

Publiek blijft welkom
Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk zijn
tevreden. Er waren ook dit keer heel veel be-
zoekers en de sfeer was meer dan goed.
Binnenkort gaat de Prinses Beatrixsluis een
nieuwe fase in. De tijd van intensief bouwen
is dan voorbij. Er blijft echter nog genoeg ac-
tiviteit op en rond de sluis en ook dan blijft
het publiek welkom, zij het minder frequent
dan de afgelopen drie jaar. Rijkswaterstaat
en Sas van Vreeswijk blijven samen af en
toe publieksdagen organiseren.

Rico Verhoeven
op de Dag van de Sportclub
Op zaterdag 21 september, tijdens de Na-
tionale Sportweek, stellen veel sportvere-
nigingen hun deuren open om een kijkje te
komen nemen. Kickbokser Rico Verhoeven
komt zaterdag 21 september naar Sportpark
Galecop om de ‘Dag van de Sportclub’ te
openen.

Rico Verhoeven begon zijn professionele
loopbaan in 2004 en op 16jarige leeftijd
maakte hij al zijn debuut in de ring. Hij werd
in 2014 wereldkampioen zwaargewicht bij
GLORY waar hij in de finale de Roemeen
Daniel Ghita versloeg. Rico Verhoeven heeft
zijn titel daarna nog meerdere malen suc-
cesvol verdedigd. Achtereenvolgend ver-
sloeg hij Errol Zimmerman (technische
knock-out), Benjamin Adegbuyi 2x (una-
nieme jurybeslissing), (knock-out), Mladen
Brestovac (unanieme jurybeslissing) en
Anderson Silva (technische knock-out).

Rico Verhoeven: ‘Ik vind het belangrijk dat
iedereen in Nederland weet dat het van 20
tot en met 29 september NOC*NSF Natio-
nale Sportweek is. Sport doet iets met mij,
het heeft me zoveel gebracht. Sport houdt
mij geestelijk in balans en is voor mij de per-
fecte uitlaatklep. Dit gevoel wil ik met
iedereen delen.’

_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
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het de dag van de sportclub. Op deze dag zetten 
heel veel verenigingen, clubs en sportaanbieders 
hun deuren open speciaal voor jou. Ben jij benieuwd 
hoe het eraan toe gaat bij een vereniging of sport:
club? Je kunt gratis komen ervaren en proeven hoe 
leuk het sporten is. Wereldkampioen kickboksen 
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het open water, zijn er watersportdemonstraties en 
-clinics waar jij aan mee kunt doen! Bekijk alle 
activiteiten op www.sportidnieuwegein.nl
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delen van kennis centraal. Je kunt meedoen aan 
workshops, inspiratiesessies en lezingen. Bekijk alle 
activiteiten op www.sportidnieuwegein.nl
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Op deze dag staat het beweegrecord 55+ centraal. 
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Beweging gaan we het huidige record (240 deel:
nemers) verbreken! Ben jij 55+ en wil je hierbij zijn? 
Kom dan op dinsdag 24 september om 9.30 uur naar 
Sport- en Evenementencomplex Merwestein en doe 
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Op woensdag 25 september staat het thema 
‘gezondheid’ centraal in de Nationale Sportweek. 
Er worden verschillende gratis workshops en 
activiteiten georganiseerd op meerdere locaties in 
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Kom ook op 26 september naar Sport- en Evene:
mentencomplex Merwestein voor een uniek be:
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aanbod helemaal in de spotlights, waarbij iedereen 
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aan aangepaste sporten en beleef hoe het is om te 
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Deze dag staat in het teken van het bedrijfsleven in 
combinatie met sport en bewegen. De bedrijvendag 
is alleen toegankelijk op uitnodiging.
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In heel Europa is het op zaterdag 28 september
#BeActive Night! Iedereen wordt opgeroepen om 
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Nieuwegein zijn er ook allemaal activiteiten geor:
ganiseerd waar je aan mee kunt doen. Deel jouw 
#BeActive moment op social media!
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Kom op zondag 29 september naar Sport- en Eve:
nementencomplex Merwestein en doe mee met 
“De Bewegende Escape Room”. Welk team weet er 
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de bewegende opdrachten te voltooien? Dan maak 
je kans op een ticket voor de wedstrijd FC Utrecht – 
Willem II, diezelfde middag om 14.30 uur in Stadion 
de Galgenwaard! 

Meedoen? Schrijf je op de website in voor een tijdvak 
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Wie verdient er 
volgens jou 
een compliment?
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Check het complete programma op 
www.sportidnieuwegein.nl
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Bijna 70 projecten
kunnen in Nieuwegein
mogelijk niet doorgaan
vanwege de PAS-uitspraak
De provincie Utrecht heeft op verzoek van de
Tweede Kamer een inventarisatie gemaakt
van ontwikkelingsprojecten die mogelijk ge-
raakt worden door de Programma Aanpak
Stikstof (PAS) uitspraak van de Raad van
State. In de provincie Utrecht bestaat de lijst
uit 1.848 projecten. Het gaat onder meer om
woningbouwprojecten, de aanleg van wegen
en landbouwactiviteiten. In Nieuwegein gaat
het om 68 projecten die mogelijk niet door
kunnen gaan vanwege deze PAS-uitspraak.

In Nieuwegein komen door de uitspraak de
meeste projecten in de knel als het gaat om
woningbouw. Het gaat om 48 projecten bij
woningbouw. Vier in de categorie bedrijven-
terrein met hoogste milieucategorie V en VI.
Twee projecten als het gaat om verduurza-
ming en natuurontwikkeling (groene energie,
transferium, hoogwaterprojecten). Vier pro-
jecten dreigen stil te komen liggen als het
gaat om recreatie, evenementen en toerisme
(ecoducten, recreatieve zones, grote evene-
menten).

Meer lezen
____________________________________

Publiek genoot van de
voorstelling ‘De Eeuw van
Ariane’ op de Museumwerf
Afgelopen zaterdag 14 september jl. bezocht
onze videograaf Jos van Vogelpoel de Mu-
seumwerf in Vreeswijk. Daar trad het mu-
ziekgezelschap Ausdauer op met hun voor-
stelling ‘De Eeuw van Ariane.’ Ook zondag,
tijdens de tweede dag van de Open Monu-
mentendag, kun je nog genieten van deze
voorstelling die gegeven wordt op het schip
de ROAN.

Wat doe je als je tijdens de verbouwing van
je pas gekochte, 80 jaar oude binnenvaart-

schip een doos met liefdesbrieven vindt?
Daniël Lehmann, medeoprichter van Aus-
dauer en eigenaar van de ROAN, vond een
doos met liefdesbrieven verstopt achter de
betimmering van één van de bedsteden. Hij
ging op zoek naar de brievenschrijvers en
leerde zo niet alleen de bijzondere geschie-
denis van zijn schip kennen, maar ook het
verhaal van schippersdochter Ariane en haar
vader.

Samen met regisseur Genio de Groot en met
tekst van Enne Koens, maakt Ausdauer ‘De
Eeuw van Ariane’: een intiem portret van het
leven op een binnenvaartschip. Een muzi-
kale voorstelling aan boord van het 38 meter
lange binnenvaartschip ROAN, terwijl het
publiek vanaf de kade toekijkt. Verhalend,
sfeervol en vol snelle, scherpe dialogen,
waarbij het zelfstandig worden van de vrouw
centraal staat, boordevol nieuwe muziek van
de vaste musici van Ausdauer.

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

TedxYouth@AnnaVanRijnCollege inspireert leerlingen Anna

Bent u wel eens geïnspireerd door een TED Talk door sprekers die vol overgave
een verhaal willen overbrengen aan u? Het idee van een TED TALK is overgewaaid
uit Amerika. Een TED Talk duurt maximaal 18 minuten en is een korte, goed voor-
bereide presentatie over verschillende onderwerpen. De onderwerpen zijn
gevarieerd en uiteenlopend van sport tot kunst.

Het Anna van Rijn College in Nieuwegein staat bekend als een wereldschool waarbij in-
ternationalisering hoog in het vaandel staat. Op woensdag 9 oktober vindt de eerste edi-
tie plaats van de TedxYouth@AnnaVanRijnCollege waarbij zowel Nederlandstalige als
Engelstalige sprekers onze leerlingen zullen inspireren.

TED Talks sluiten goed aan bij de speerpunten van het Anna van Rijn College. Binnen
het tweetalig onderwijs gebruiken de docenten TED Talks om leerlingen bekend te ma-
ken met wereldnieuws. Een ander speerpunt is onderwijsvernieuwing, middels TED Talks
krijgen de leerlingen op een eigentijdse en nieuwe manier informatie.

De middag duurt van 16.00 uur tot 21.00 uur en is bedoeld voor alle leerlingen van klas 4,
5 en 6 van zowel de Mavo als het Lyceum. De organisatie heeft al enkele geweldige na-
men weten te strikken: Futurist Erwin van Lin, Anouk Willems (microbioloog en pro-
movendus Universiteit Groningen), Security specialist Jair Santanna. Ook zullen twee
leerlingen hun verhaal doen: Sewa Hasan en Marcus Zabel.

_______________________________________________
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Anna van Rijnpenning
voor
de heer H.A. ten Hove

De heer H.A. (Harry) ten Hove
heeft afgelopen zaterdag de
Anna van Rijnpenning ontvangen
uit handen van burgemeester
Frans Backhuijs vanwege zijn
verdiensten op allerlei gebieden
in en voor de Nieuwegeinse sa-
menleving. Zo is hij zeer actief in
de Historische Kring. Hij was er
zes jaar voorzitter en heeft er
onder meer voor gezorgd dat er
een goede samenwerking tot
stand is gekomen tussen de drie
musea van Nieuwegein. Ook
vertegenwoordigde hij de vereni-

ging in tal van overleggen op ge-
meentelijk en regionaal niveau.
Verder leverde hij vele mooie bij-
dragen aan de Cronyck de Gein,
het blad van de Historische
Kring.

De heer Ten Hove is ook actief
als lid van Tennisvereniging Rijn-
huyse (naast kasteel Rijnhuizen,
ooit het woonhuis van Anna van
Rijn). Hij heeft dit jaar zorggedra-
gen voor de inhoud van een
glossy ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van de vereni-
ging.
Daarnaast recenseert hij boeken
over biologie, duiken, strips en
over de cultuurhistorie van Cu-
raçao. Hij is wetenschapper en
werkt als zodanig aan publicaties
met collega’s van Nauralis in Lei-
den.

In de jaren zeventig was hij be-
trokken bij de opvang van Viet-
namese bootvluchtelingen en in

de afgelopen jaren bij een Ira-
kees gezin. Ook op bestuurlijk
vlak heeft de heer Ten Hove be-
langrijke bijdragen geleverd. Van
maart 1994 tot maart 2002 zat hij
voor de VVD in de gemeente-
raad en van 2011 tot 2015 zat hij
in het algemeen bestuur van het
Waterschap Stichtse Rijnlanden.
Voor het college is dat alles
meer dan genoeg reden voor de
uitreiking van de Anna van Rijn-
penning aan de heer Ten Hove.
Het komt hem meer dan toe.

Onderscheidingen
In Nieuwegein wonen vele bij-
zondere inwoners. Mensen die
zich met hart en ziel inzetten
voor de medemens en die veel
betekenen voor de samenleving.
Ze verdienen bijzondere aan-
dacht. Daarom kunnen deze bij-
zondere Nieuwegeiners worden
voorgedragen voor een Koninklij-
ke of een Nieuwegeinse onder-
scheiding.

Sportief Dagboek

Wanneer een slechte generale
een goed voorteken is voor de
komende uitvoering, dan zijn de
perspectieven voor Geinoord
gunstig met het oog op de eerste
thuiswedstrijd tegen Benschop.
Twee keer ruim verloren (met
5-0 en zelfs 8-0) zijn geen
hoopvolle signalen een week
voor de start van het nieuwe
seizoen. Maar trainer Gerrit
Plomp is toch vol goede moed.

'Ik heb het eerder meege-
maakt bij SO Soest, een
slechte reeks bekerwed-
strijden en daarna haalden
we de eerste periodetitel
binnen, dus daar houd ik
me aan vast.'

Lees verder in het Sportief Dag-
boek van Hans van Echtelt.

_________________________________________________________
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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 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.

PAG 3
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Nieuwegeins Peil

Feestelijke avond
met verhalen rondom
levensgebeurtenissen

Op donderdag 26 september vindt in biblio-
theek De tweede verdieping een feestelijke
avond plaats met verhalen, kunst en muziek.

Lokale kunstenaars en auteurs hebben zich
laten inspireren door de verhalen van Nieu-
wegeinse ouderen over spannende dingen
die ze voor het eerst deden: alleen op vakan-
tie gaan, naar school en nog veel meer.
Iedereen is welkom die avond van 20.00 uur
tot 22.15 uur. Vooraf aanmelden is wel ver-
plicht. Dat kan via actie@detweede-
verdieping.nu of bij het infopunt in de biblio-
theek. De toegang is gratis.

Op de avond kunnen de bezoekers genieten
van literatuur van: Annelie van Dijk, Azar
Tishe, Els Kerkhoven, Hens Hauer, Ingrid
van Tellingen, Louise Mastenbroek, Mark
Boog, Monique Kleinjan, Monique Willemse,
Naomi Wijling, Thera van der Horst, Ton de
Gruijter, Wim Hartog en Youssef Jahfa. Met
kunst van: Christa Kruger, Els Slegt, Hans
Pekelharing, Jet van Swieten, Joke Bijns-
dorp, Lisa Peters-Esvelt, Meriam Schinkel,
Monique Elbers, Ria Pronk en Sissi Pap.

Nieuwegeins Peil is een samenwerking van
bibliotheek De tweede verdieping met Kunst-
Gein, MOvactor, de Zonnebloem en
Zorgspectrum. Dit project kwam tot stand
met steun van de gemeente Nieuwegein en
het K.F. Heinfonds.

Auto door nog onbekende
oorzaak in de brand

Zaterdagavond 14 september jl. rond 22.50
uur is op de Dukatenburg in de wijk Batau
Noord door nog onbekende oorzaak een per-
sonenauto in brand gevlogen. Een van de
bewoners ontdekte de brand en waarschuw-
de direct de politie en brandweer. Hoewel de
brandweer snel ter plekke was konden zij
niet voorkomen dat de schade groot was aan
het voertuig.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak
van de brand. Het is onbekend of de brand is
aangestoken of dat er kortsluiting is geweest.
Een bergingsbedrijf heeft de auto wegge-
sleept. De brand trok veel aandacht in de
wijk.

Heeft u andere belangrijke informatie over de
brandstichting? Pak dan de telefoon en bel
de tiplijn: 0800 – 6070 of Meld Misdaad
Anoniem: 0800 – 7000.

Onze videograaf Michael Simonse was ook
aanwezig en maakte een videoverslag.

Feestelijke opening
KidsClub Fokkesteeg

Woensdag 25 september van 15.00 tot 17.00
uur is het dan eindelijk zo ver. De feestelijke
opening van KidsClub Fokkesteeg gaat
plaatsvinden en alle kinderen van Fokke-
steeg zijn van harte uitgenodigd! Hoe de
opening er uit gaat zien blijft nog een veras-
sing!
Wil jij er bij zijn? Wacht niet te lang en meld
je nu aan via het e-mailadres: kidsclub@-
fokkesteeg.nl. En zeg het voort!

Na 25 september zal de kidsclub iedere
tweede woensdag van de maand plaatsvin-
den! Mocht je leuke ideeën hebben voor een
KidsClub dan hoort de organisatie dat graag.
De kinderambassadeurs hebben ideeën-
boxen gemaakt die je kunt vinden bij Basis-
school de Schouw, Basisschool de Zuider-
kroon en Albert Heijn Fokkesteeg. Je kan je
idee op een briefje schrijven en in één van
deze dozen doen! De ambassadeurs legen
deze boxen regelmatig.

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

September 2017
Checkpoint Lekboulevard tijdens
de Color Bike Tour over een
combinatie van zojuist uitgezette
fietsroutes in Nieuwegein. Stem-
peltje halen en weer door. Naar
de finish aan het Brugpad, bij het
Stadshuis.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Leger des Heils
zoekt collectanten

Het Leger des Heils is op zoek
naar collectanten in Nieuwegein
voor de jaarlijkse collecteweek
van 25 tot en met 30 november.
Alleen met de hulp van vrijwil-
ligers is het voor de organisatie
mogelijk op buurtniveau activi-
teiten te blijven organiseren.

Steeds meer mensen zijn op
zichzelf teruggeworpen en niet
iedereen redt het alleen. Voor
deze mensen wil het Leger des
Heils een vangnet bieden. Dat
gebeurt bijvoorbeeld met maal-
tijdprojecten, schuldhulpverle-
ning, spelletjesmiddagen, kle-
dingwinkels en de soepbus.

Voor deze buurtgerichte activi-
teiten ontvangt het Leger des
Heils geen subsidie. Deze acti-
viteiten worden dus volledig be-
taald vanuit donaties. Het Leger
des Heils organiseert daarom
een landelijke collecteweek, dit
jaar van 25 tot en met 30 novem-
ber. De hulp van vrijwilligers is
daarbij keihard nodig. Want sa-
menleven doe je dus niet alleen.
Meld je aan via deze website.

Week van het Geluk

Deel je geluk!
en geef jezelf een boost

Wist je dat goede vrienden goed
zijn voor je gezondheid? Wist je
dat je aan je gezondheid kunt
werken door stil te staan bij wat
er goed gaat in je leven? En wist
je dat je je extra energiek en ge-
zond voelt als je al dit geluk
deelt? Kortom, geluk en gezond-
heid gaan hand in hand en af en
toe samen eten met anderen is
even belangrijk voor je gezond-
heid dan regelmatig bewegen.

In de Week van het Geluk, 21 tot
27 september, vinden er daarom
allerlei activiteiten door heel
Nieuwegein plaats die gezond-
heid en geluk met elkaar verbin-
den. Deze activiteiten zijn voor
en door alle Nieuwegeiners en
laten je proeven van wat je elke
dag zelf kunt doen om je gezond
en gelukkig te voelen. Vrijwel alle
activiteiten zijn gratis, of er wordt
slechts een kleine bijdrage hier-
voor gevraagd.

Een greep uit het programma:
op zondag 22 september kunnen
Nieuwegeiners de geluksroute

fietsen, een tocht door heel de
stad langs ‘kunst die gelukkig
maakt.’ Op dinsdag 24 septem-
ber is er het minifestival Proef je
geluk op Buurtplein Zuid en op
vrijdag 27 september sluit Nieu-
wegein de Week van het Geluk
af met een geluksborrel in de
bibliotheek.

Het hele programma is te vinden
op de website van De Week van
het Geluk. De Week van het Ge-
luk is een initiatief van het Lijf-
style-netwerk Nieuwegein:
gemeente Nieuwegein, de vijf
Nieuwegeinse gezondheidscen-
tra, bibliotheek De tweede ver-
dieping, theater De Kom, GGD
regio Utrecht, Sport ID en welzi-
jnsorganisatie MOvactor.
__________________________

Meeuwsen met winst en
verlies naar tweede
ronde OKT

Beachvolleyballer Robert
Meeuwsen heeft de tweede
ronde van het Olympisch Kwalifi-
catie Toernooi bereikt. De Nieu-
wegeiner wist met zijn partner
Alexander Brouwer in de eerste
ronde een duel te winnen en te
verliezen.

Brouwer en Meeuwsen begon-
nen het OKT met een 2-0 zege
in sets op Letland, waarna de
tweede poulewedstrijd met die-
zelfde setcijfers verloren ging te-
gen Rusland. Desondanks
plaatst het Nederlandse koppel
zich voor de tweede ronde.

Ticket voor Tokyo
In de tweede ronde komen
Brouwer en Meeuwsen in een
groep van drie terecht. De num-
mers 1 en 2 van die poule ko-
men in de derde ronde in een
groep van vier, waarvan twee
teams zich plaatsen voor de
finale-ronde van het OKT.

De finale-ronde bestaat uit twee
halve finales en een finale. De
winnaars van de halve finales
verdienen een ticket voor de
Olympische Spelen in Tokio van
volgend jaar.
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Portret van de Week

'Het regent. Dus per auto naar
de afgesproken plek: Fokke-
steeg hoek Vreeswijksestraat-
weg. Als ik aan kom rijden zie
ik het Portret, althans, ik ver-
móed dat zij het is, al staan.
Een knalrode jas (waarvan ze
later zegt: ‘Ik voel me net Rood-
kapje!’), in haar ene hand, een
zwarte paraplu en in haar ande-
re hand (zie ik dat nou goed?)
een picknickmand. Ik draai de
Fokkesteeg op en parkeer in de
berm. Enthousiast en met twin-
kelende ogen komt ze me ach-
terna en we stellen ons voor.
‘Ik dacht’, zo zegt het Portret,
‘om de foto’s gezellig op de
bank bij Opa te maken. Dus ik
heb koffie en wat boeken in
mijn picknickmand. Leuk hè?!’

Maak, op basis van de antwoor-
den die Lia Uiterwijk op de vijf
(altijd dezelfde) vragen geeft en
de foto’s, nader met haar, haar
voormalige en haar huidige
(vrijwilligers)werk kennis.

__________________________________________________________________________
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Als het te mooi lijkt om waar te
zijn, dan is dat meestal ook:
een bedrag bij een beleggings-
maatschappij inleggen en snel
slapend rijk worden. Ruim
tweeduizend deelnemers aan de
beleggingsprojecten Engofor en
CryptoCoinsInvest konden dan
ook uiteindelijk naar hun geld
fluiten. In maart 2017 deed de
politie een inval in het pand van
Engofor aan de Betuwehaven.
Zes verdachten moeten zich nu
verantwoorden voor de rechter.
Aan de voorbereidende rechtszit-
ting van vrijdag 13 september
ging lang onderzoek vooraf door
financieel experts van de politie.
Dat onderzoek is nog niet afge-
rond. Het Openbaar Ministerie
verdenkt de vijf mannen en een
vrouw van beleggingsfraude,
oplichting, witwassen en deelna-
me aan een criminele organisa-
tie. Ze komen onder meer uit IJs-
selstein, Amersfoort, Maarssen
en Vleuten en zouden een lei-
dinggevende rol binnen het be-
drijf hebben gehad. In totaal zou-
den ze zo zo’n vijf miljoen euro
hebben verdiend.

Ponzi-fraude
Volgens het OM gaat het om een
zogenoemde ponzi-fraude. Deel-
nemers werden overgehaald om
geld in te leggen in een fonds,
waarmee door slimme beleggin-
gen snel veel geld zou kunnen
worden verdiend. Maar in werke-
lijkheid werd de inleg van een
groeiende groep nieuwe deelne-
mers gebruikt om eerdere beleg-
gers uit te betalen. Substantiële
beleggingen zouden door het
bedrijf niet zijn gedaan, stelt het
OM.
Twee en half jaar geleden deed
de politie een inval in het bedrijf-
spand van Engofor na signalen
dat er sprake was van fraude. Bij
de inval werd een deel van de
administratie in beslag genomen
en werd beslag gelegd op bank-
rekeningen en een aantal dure
auto’s. De politie doorzocht ook
drie huizen van de verdachten uit
IJsselstein en Loosdrecht.

Schijn van betrouwbaarheid
De 25-jarige Diego van der V.,
die destijds in IJsselstein woon-
de, wordt door het OM gezien als
spil van het bedrijf en ook zijn

55-jarige vader en een 25-jarige
vriend zouden belang-rijke rollen
hebben gespeeld. Een profes-
sionele website, mo-derne soft-
ware, een helpdesk en bi-
jeenkomsten zorgden er volgens
de officier van justitie voor dat
Engofor overkwam als een er-
varen beleggingsmaatschappij,
die zeer succesvol handelde in
valuta en cryptocurrency (zoals
bitcoins) en hoge rendementen
haalde met de inleggelden.
Na de invallen in het bedrijfs-
pand aan de Betuwehaven zou-
den vier van de verdachten zijn
doorgegaan met een nieuwe be-
leggingswebsite: eldineiro.net.
Daar zouden zij zich opnieuw
hebben voorgedaan als experts
op het gebied van aandelen- en
valutahandel. In zeven maanden
tijd zouden ze van meerdere
klanten in totaal bijna 60.000 eu-
ro hebben verduisterd.

Gedupeerden willen geld terug
Veel gedupeerden hebben zich
verenigd om samen een claim in
te kunnen dienen. Zo vertegen-
woordigt de stichting Pecunia
Recuperatie zo’n 1300 mensen
die hun geld terug willen hebben
van de verdachten. De bedragen
die zij hebben ingelegd variëren
van enkele tientjes tot 50.000 eu-
ro per persoon.
Engofor heeft inmiddels faillisse-
ment aangevraagd. De curator

zou een behoorlijk deel van het
ingelegde geld hebben achter-
haald, zegt de advocaat van de
stichting. Dat geld zou onder de
benadeelden verdeeld moeten
worden. Als dat bedrag tegen-
valt, wordt er mogelijk een finan-
ciële vordering tegen de ver-
dachten ingediend. In totaal zou-
den ongeveer 1900 personen
een claim bij de curator hebben
ingediend.

Ook minima slachtoffer
Het was bij Engofor mogelijk om
ook kleine bedragen in te leggen.
Volgens de advocaat van de
stichting zijn daardoor ook men-
sen met een laag inkomen gedu-
peerd. Hij waarschuwt dat het
verleidelijk is om je met dergelij-
ke beleggers in te laten, omdat
de rente op spaargelden erg laag
is en mensen andere manieren
zoeken om toch rendement uit
hun geld te halen.
Het gaat waarschijnlijk nog lang
duren voor de rechtszaak verder
gaat. Het onderzoek van de poli-
tie is nog gaande en de advoca-
ten van de verdachten willen een
groot aantal getuigen laten ho-
ren. De rechtbank denkt voor de
inhoudelijk behandeling van de
complexe fraudezaak zeker drie
dagen nodig te hebben.
De verdachten mogen hun pro-
ces in vrijheid afwachten. Moge-
lijk hangt hen uiteindelijk een

aantal jaren cel boven het hoofd.
In een vergelijkbare zaak werd
onlangs een gevangenisstraf van
drie jaar opgelegd.

Bron: Onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

__________________________

Gemeentenieuws online
Iedere week verschijnt er in de
lokale (bijna)-huis-aan-huis-krant
het gemeentenieuws. Hierin
vindt u het nieuws van uw ge-
meente. Veel wisten het al, maar
wekelijks zijn deze gemeente-
pagina’s ook te lezen op de Digi-
tale Stad Nieuwegein.

In het gemeentenieuws leest u,
buiten het nieuws van de ge-
meente Nieuwegein, ook wan-
neer er vergaderingen zijn van
de gemeenteraad of van de di-
verse commissies. Klik hier om
het gemeentenieuws van deze
week te lezen.

____________________________________________________________________________________
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven,
een wereld vol verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse
gebeurtenissen of over het dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than
spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen uit haar leven en andere
Nieuwegeiners.
Kim woont in Nieuwegein en maakt de 'ups & downs' van de stad dagelijks mee. Het is Kim's droom om
professioneel illustrator en auteur te worden en dat elke Nieuwegeiner Pen-i (her)kent.

Kim: 'Het is bijna zo ver! Deze week wordt mijn studio heropend! Ik kan niet wachten! Hoeveel mensen
komen er? Mijn pols is losgedraaid, mijn haar is extra gekamd. Ik ben klaar voor mijn close-up!'

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bedrijf uit Nieuwegein lichtte zeker 2000 mensen op
met beleggingsprojecten

___________________________________________________________________________________
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Hoerenloper voelt zicht
bedreigd en doet aangifte

Het OM eist vijftien maanden cel tegen een
bordeelhouder die een klant vasthield en af-
perste omdat hij weigerde te betalen. Ook
twee medeplichtigen waaronder een man en
een prostituee uit Nieuwegein hoorden
gevangenisstraf eisen.

Het slachtoffer boekt in 2016 via internet een
prostituee. Wanneer hij op de afgesproken
plek aankomt, een vakantiepark in Soest,
wordt de deur opengedaan door een andere
vrouw dan op de foto. Ook een andere aan-
wezige prostituee, die transseksueel blijkt te
zijn, is niet degene van de foto.

De klant voelt zich bedrogen, en wil vertrek-
ken zonder te betalen. Hierop ontstaat een
worsteling. Volgens het slachtoffer is hij hier-
bij in het gezicht geslagen. De mannelijke
beveiliger die ook terecht staat, dwingt hem
zijn broek te laten zakken, waarna een van
de vrouwen foto’s van zijn geslachtsdeel
neemt. Uiteindelijk betaalt de man 120 euro
en kan vertrekken, maar doet later aangifte.

De officier van justitie eist vijftien maanden
celstraf voor de twee verdachten die geweld
zouden hebben gebruikt, waarvan vijf voor-
waardelijk. Voor de andere verdachte eist het
OM tien maanden, waarvan vijf voorwaarde-
lijk. De officier verwijt het deze verdachte wel
zwaar dat ze het slachtoffer wegzette als ze-
dendelinquent.

Het OM heeft het vermoeden dat de groep
vaker mannen op deze manier heeft afge-
perst. ‘Slachtoffers in dit soort zaken durven
vaak geen aangifte te doen. Het is een zeer
gevoelige privékwestie. Voor dit bedrag is
het vaak het gedoe in de privésfeer niet
waard.’
De rechter doet op 30 september uitspraak.

Met dank aan onze samenwerkingspartner: RTV Utrecht

___________________________________

GroenLinks pleit
voor groene daken
op Nieuwegeinse ov-haltes

GroenLinks ziet graag dat er in Nieuwegein
groene daken worden aangelegd op alle bus-
en tramhokjes. De Nieuwegeinse GroenLinks
fractie is zeer positief is over het initiatief in
de gemeente Utrecht. Daar zijn onlangs 316
bushaltes geplaatst die zijn voorzien van een
groen dak, een oppervlak van bijna 2.000
m2. De Nieuwegeinse GroenLinks fractie
vraagt in een brief aan het College van B&W
wat er nodig is om ook de Nieuwegeinse OV-
haltes te voorzien van groene daken.

Het gaat in Utrecht om zogenoemde sedum-

daken. Een sedumdak is een groen dak dat
begroeid is met sedum (vetplantjes). Er zijn
inmiddels ruim 250 soorten sedumplanten,
hierdoor is diversiteit mogelijk en ziet het er
erg fraai uit. Een groen dak met sedum zorgt
voor vermindering van fijnstof in de lucht,
helpt wateroverlast voorkomen doordat ze
regenwater vasthouden en zorgt voor ver-
koeling bij hitte. Sedum voorziet tevens in
voedsel (stuifmeel en nectar) voor insecten
en is een drachtplant voor bijen, hommels en
vlinders. Verder verbetert een sedumdak ook
de omgeving van foeragerende en broeden-
de vogels.

Door vergroening vormen de haltes een
groen lint door de stad en worden zo onder-
deel van de Nieuwegeinse ecologische
hoofdstructuur. Daarnaast heeft sedum
nauwelijks onderhoud nodig en beschermt ze
een dak tegen alle weersomstandigheden.
Sedumdaken dragen ook bij aan de kwali-
teitsbeleving van reizigers en bezoekers. Ze
zorgen zodoende voor een verbetering van
de beleving van de stad Nieuwegein.

Vanwege de vele voordelen en de positieve
bijdragen van sedumdaken aan de biodiver-
siteit en een klimaat-neutrale stad ziet
GroenLinks graag dat groene daken ook in
Nieuwegein worden aangelegd en gemeen-
goed worden. Tevens is het zo dat de zon-
nepanelen effectiever zijn als ze op een
groen dak staan. Dit komt omdat de zon-
nepanelen door de groene bedekking wor-
den gekoeld en zonnepanelen het best
werken bij lagere temperaturen. Dit wetende
is het ook mogelijk om zonnepanelen en
groene daken op bus en tramhokjes te com-
bineren. Zo dragen de hokjes bij aan ver-
groening en de benodigde energietransitie.
____________________________________

OldStars tennis
bij TV Rijnhuyse

Woensdag 25 september kunnen senioren
uit Nieuwegein (60+) bij Rijnhuyse kennis-
maken OldStars tennis. Dit evenement wordt
georganiseerd door Rijnhuyse, ondersteund
door het Nationaal Ouderenfonds, KNTB en
SportID Nieuwegein. Het OldStars tennis is
een nieuwe vorm van tennisaanbod in Ne-
derland. Op 15 augustus jl. is het officieel
van start is gegaan met ambassadeur Tom
Okker.

Kennismaking Oldstars tennis
Tijdens deze middag zijn geïnteresseerden
welkom om OldStars tennis te ervaren en in
gesprek te gaan over de mogelijkheden van
OldStars tennis bij Rijnhuyse. Het program-
ma van deze inloopmiddag is als volgt:

Programma woensdag 25 september:
12.30 uur: koffie/thee en ontvangst
12.30 uur: opening
14.00 uur: einde

OldStars tennis is specifiek gericht op de
doelgroep 60 jaar en ouder en is voor zowel
mannen als vrouwen toegankelijk. Voor deze
activiteiten zijn niet alleen (oud)leden van de
vereniging welkom, maar ook andere geïn-
teresseerden.

Meer lezen
____________________________________

Op zaterdag 28 september
2019 organiseert de AHN
weer een soosmiddag.

Iedere keer is de AHN-soos een bijeenkomst
waarbij plezier en ontmoeting centraal staat.
Dit keer zal er een bingo plaatsvinden waar-
bij leuke prijsjes te winnen zijn.
Tevens zal er gelegenheid zijn om nog
gezellig een spelletje te doen of te sjoelen;
kortom voor ieder wat wils.

Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom op
de Oortjesburg 2. Er zijn geen kosten aan
verbonden en iedereen kan meedoen met de
bingo.
Er is vrije inloop en de soos duurt tot 16.00
uur. Veel mensen vinden de eerste stap
moeilijk maar zijn achteraf blij gekomen te
zijn. U wordt gastvrij ontvangen door vrij-
willigers van de AHN dus komt u gerust eens
kijken bij ons.
Mocht het vervoer een probleem zijn of een
eerste keer toch moeilijk, dan kunt u contact
opnemen met een AHN contactpersoon,
iedere werkdag te bereiken tussen 10.00 en
12.30 uur op 030-6067409. Samen kunnen
ze kijken wat ze voor u kunnen doen om de
eerste stap zo makkelijk mogelijk te maken.
Graag tot ziens op zaterdag 28 september
op de Oortjesburg 2 (naast de dierenarts)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ouder-Kindochtend
Nu de zomervakantie voorbij is
en alle scholen weer gestart zijn,
is ook de Ouder-Kindochtend
weer begonnen. Een maand lang
is er op de woensdagochtend
van 10.00 - 11.00 uur hetzelfde
thema en in september is dat:
‘Geluksmomentjes’. Staan we
wel genoeg stil bij de geluksmo-
mentjes met onze kleintjes? Hoe
halen we het beste uit moeilijke
situaties? Een gelukkig kind
opvoeden, hoe doe je dat? Ont-
dek het in de bieb. Toegang tot
de ouder-kindochtend is gratis.
Meld je aan via actie@detwee-
deverdieping.nu o.v.v. Ouder-
kindochtend en de datum.

#WorkshopWoensdag
Hallo uitvinder 2.0! Ben jij de
nieuwe Einstein? Ga aan de slag
als echte uitvinder en wie weet
bedenk en maak jij de nieuwste
gadget van 2020.
De #WorkshopWoensdag is voor
kinderen van 9 t/m 12 jaar. Deze
workshops zijn alleen voor leden.
Nog geen lid? Lidmaatschap
voor kinderen is gratis.

Je betaalt eenmalig !6 inschrijf-
kosten. Woensdag 25 september
15.30-17.00 uur

Nieuwegeins Peil: ‘Voor het
eerst’
Bibliotheek De tweede verdie-
ping nodigt je uit voor een fees-
telijke avond met verhalen, kunst
en muziek. Lokale kunstenaars

en auteurs hebben zich laten in-
spireren door de verhalen van
Nieuwegeinse ouderen over
spannende dingen die ze voor
het eerst deden: alleen op va-
kantie gaan, naar school en nog
veel meer. Kom je ook?
Nieuwegeins Peil is op don-
derdag 26 september van 20.00
- 22.00 uur. Toegang is gratis.

Aanmelden: actie@detweede-
verdieping.nu.
Dit project is een samenwerking
van bibliotheek De tweede ver-
dieping met KunstGein, MOvac-
tor, de Zonnebloem en Zorg-
spectrum. Dit project kwam tot
stand met steun van de ge-
meente Nieuwegein en het K.F.
Heinfonds.

Nieuws van De tweede verdieping

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________

In de Week van de Alfabetisering gaf Jenny Wildenbos van onderzoeksbureau Lost Lemon een
interactieve lunchpauzelezing voor professionals over het herkennen van laaggeletterdheid en het
doorverwijzen van laaggeletterden. De acteurs, hier in beeld, lieten door middel van een rollenspel
zien waar professionals mee te maken kunnen krijgen. Samen met de aanwezigen werd besproken
wat de beste aanpak per situatie zou zijn.

_____________________

_____________________

____________________________________________________________________________
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'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis?

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

Udo: 'Mensen die naar
zweefvliegen uitkijken doen dat
meestal vanwege het 'fraaie'
uiterlijk (gestroomlijnd) en de
mooie, meestal gele tekening op
hun verder donkere uiterlijk.
Maar het kan ook anders.
Er zijn ook lelijke èn schadelijke
zweefvliegen. Zoals de
grootoogbollenzweefvlieg.

De larven van bollenzweefvliegen leven en groeien op in knollen
en bollen. Je zal maar bollenkweker zijn... Zo'n volgevreten larve
ontpopt zich uiteindelijk tot een klein, donker en lelijk vliegje
waarvan een enkele soort van nature altijd grote ogen op zet.
Het lijfje lijkt op een wat gekrompen worstje. Ziedaar de

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


G-volleybal,
rolstoelbasketbal,
tafeltennis
en nog veel meer bij
‘Iedereen kan sporten dag’
Speciaal voor mensen met beperking, voor
degene die niet mee kunnen met het regu-
liere sportaanbod of om te ervaren hoe leuk
aangepast sporten eigenlijk is, organiseren
SportID, Reinaerde, Wateronderzoeksinsti-
tuut KWR en Samen voor Nieuwegein een
sport- en spelmiddag onder de noemer
‘Iedereen kan sporten dag’. Deze sportmid-
dag wordt gehouden op donderdag 26
september, in de nationale sportweek, in
Sport- en evenementencompex Merwestein.
De Iedereen kan sporten dag wordt mede
mogelijk gemaakt door de gemeente Nieu-
wegein.

Reinaerde, een organisatie waar mensen
met een beperking wonen en werken, komt
met ruim 100 deelnemers naar deze sport-
en spelmiddag. Julia van Weelden van
SportID: ‘Iedereen is welkom om mee te
doen. Zo zijn er verschillende organisaties
uitgenodigd, maar je bent ook van harte
welkom om zelfstandig, met een ouder,

vriend of vriendin langs te komen. Het is wel
handig om je even aan te melden. Dan kun-
nen wij ervoor zorgen dat iedereen goed
wordt begeleid bij het meedoen aan de ac-
tiviteiten.’

Programma
SportID heeft samen met vele anderen
gezorgd voor een mooi programma. Julia:
’Er is voor iedereen wel wat te doen. In
groepjes ga je langs verschillende activitei-
ten, waaronder G-volleybal, rolstoelbasket-
bal, tafeltennis, G-hockey, rolstoelvaardig-
heid, handbiken, fietsen op de duofiets,
freerunnen, bewegen met plezier op maat,
bijzonder boksen, stoelyoga, dansen en ver-
schillende spelactiviteiten.’

Vrijwilligers
De sport- en beweegactiviteiten worden ge-
geven door sportverenigingen en sportaan-
bieders. Daarnaast levert KWR zo’n 40 vrij-
willigers om iedereen die meedoet te bege-
leiden en te helpen bij de activiteiten.

Aanmelden
Aanmelden voor de ‘Iedereen kan sporten
dag’ kan door een e-mailtje te sturen naar
Julia van Weelden: j.vanweelden@merwest-
ein.nl.

Aangemelde evenementen

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

20 September, reunie Lucas Galecop.

Op 20 september Kolkpop in Vreeswijk.

20 September, competitie avond
klaverjassen, Pétanquecentrum.

Kickbokser Rico Verhoeven komt zaterdag
21 september naar Sportpark Galecop.

21 September, Vreeswijks Kolkfeest, VSV
Vreeswijk, Sportpark Zandveld, Helmkruid 3.

21 September, Veiligheidsdag, Spoorstede.

Zondag 22 september van 12.00 tot 16.00
uur houdt roeivereniging De Doorslag Open
Dag.

Op dinsdag 24 september 2019 is het de
dag van de ouderen!

Dinsdag 24 september komt Olga
Commandeur naar Nieuwegein om het
beweegrecord 55+ te verbreken.

Dinsdag 24 september om 18.00 uur zal het
kunstwerk tegenover La Caza officieel
worden onthuld.

Woensdag 25 september kunnen senioren
uit Nieuwegein (60+) bij Rijnhuyse
kennismaken OldStars tennis.

25 september van 15.00 tot 17.00 uur:
feestelijke opening van KidsClub
Fokkesteeg.

Op 26 september 2019 vanaf 19.00 uur viert
Alzheimercafé Nieuwegein het tienjarig
bestaan.

Op 26 september vindt in bibliotheek De
tweede verdieping een feestelijke avond
plaats met verhalen, kunst en muziek.

‘Iedereen kan sporten dag’, 26 september.

Kook tussen 27 september en 6 oktober één
of meerdere keren voor de buren.

Vrijdag 27 september viert Dorpshuis Fort
Vreeswijk haar eerste lustrum als
bewonersinitiatief.

Symposium 27 september: ‘Wat is er nodig
om een vitale, toekomstbestendige
organisatie te blijven.’

Op zaterdag 28 september 2019 organiseert
de AHN een soosmiddag.
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Open Dag bij
roeivereniging De Doorslag

Tijdens de Nationale Sportweek, die plaats
vindt van vrijdag 20 tot zondag 29 septem-
ber, houdt roeivereniging De Doorslag op
zondag 22 september van 12.00 tot 16.00
uur Open Dag. Die zondag is het thema tij-
dens de Nationale Sportweek: ‘Waterspor-
ten.’ Het is een unieke gelegenheid om ken-
nis te maken met de roeivereniging uit
Nieuwegein. Roeivereniging De Doorslag is
gevestigd aan de Utrechthaven 1.

Tijdens de open Dag kunnen de bezoekers
rondkijken en eventueel ook proef roeien on-
der begeleiding van ervaren instructeurs. Te-
vens zal uitleg worden gegeven over de ver-
eniging. Bezoekers zijn welkom vanaf 12.00
uur (junioren en senioren).

Specifieke voor jeugd (12 tot 18 jaar)
12.00 tot 14.00 uur
Demonstraties door en voor de jeugd. De

gasten worden ontvangen door de jeugd. Die
zal de botenloods laten zien, een demon-
stratie geven van het roeien met de verschil-
lende boottypes, roeien op de roeitrainers. Er
is ook de mogelijkheid om proef te roeien. In
de kantine staat de koffie met wat lekkers
klaar en wordt er uitleg gegeven over de
Nieuwegeinse roeivereniging De Doorslag
en wat de vereniging voor de jeugd doet
(deelname aan wedstrijden, tochten, alle ac-
tiviteiten voor de jeugd etc.)

Voor senioren (18 jaar en ouder) 14.00 tot
16.00 uur
De gasten kunnen rondkijken. Leden zullen
de botenloods laten zien, een demonstratie
geven van het roeien met de verschillende
boottypes, gebruik van de roeitrainers. Ook
voor de senioren is er de mogelijkheid om
proef te roeien. In de kantine staat de koffie
met wat lekkers klaar en wordt er uitleg
gegeven over de roeivereniging De Doorslag
en wat de vereniging voor de senioren doet
(deelname aan tochten, alle activiteiten voor
de senioren etc.).

Vaker en sneller openbaar vervoer in Utrecht
met U-link
Haltes in Galecop blijven

Snel en frequent openbaar vervoer met nieu-
we, comfortabele bussen. Vervoerder U-OV
introduceert in 2020 op zes lijnen onder de
vlag van U-link een nieuw, samenhangend
kwaliteitsnetwerk voor het Utrechts openbaar
vervoer.

De komst van U-link is één van de belang-
rijkste veranderingen eind dit jaar voor reizi-
gers in het Utrechts openbaar vervoer. Nu
GS de vervoerplannen van U-OV en Syntus
Utrecht hebben goedgekeurd, kunnen de
vervoerders aan de slag met de voorberei-
dingen voor de nieuwe dienstregeling per
15 december 2019. U-link is de verzamel-
naam voor zes hoog frequente buslijnen die
stad en regio Utrecht met elkaar verbinden.
Vaker rijden en nieuwe bussen vormen de
basis. Om dit mogelijk te maken worden
sommige lijnen samengevoegd. Reizigers
profiteren van meer openbaar vervoer met
de voordelen van snellere reistijden en extra
comfort onderweg. De bussen krijgen op
elke U-link lijn een eigen, herkenbare kleur.
Op sommige trajecten gaat U-link in de spits
om de 5 minuten rijden.

De nieuwe U-link lijn 77 behoudt haar route
door de wijk Galecop in Nieuwegein. Naar
aanleiding van de consultatie van reizigers is
besloten de haltes in Galecop te blijven be-
dienen. Tegelijkertijd, met de introductie van
de nieuwe U-link, betekent dat Nieuwegein
geen vuist heeft kunnen maken naar de
provincie en dat Vreeswijk haar directe
verbinding met Nieuwegein Stadscentrum
verliest.

Nieuw OV netwerk
U-OV introduceert voor reizigers in Nieuwe-
gein, IJsselstein en Vijfheerenlanden ook
een vernieuwd netwerk met buslijnen die
aansluiten op de tram en het U-link net. Voor
lijn 283 komen er extra haltes bij in Nieuwe-
gein en worden extra ritten gereden tussen
Nieuwegein-Centrum en Utrecht Science
Park. Buslijn 48 tussen Houten en Nieuwe-
gein-Centrum gaat via twee routes rijden, de
huidige route en een nieuwe verbinding
tussen Nieuwegein stadscentrum en bedrij-
venterrein Het Klooster. In de loop van 2020
worden de belbuslijnen 503 en 572 in Vijf-
heerenlanden en lijn 13 in Stichtse Vecht
omgezet naar U-flex, een bus die op afroep
gaat rijden.

_____________________________________________________
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Hoedjesdag op De Vleugel
De derde dinsdag van september. Een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek en wordt
Prinsjesdag genoemd. Een dag waarin het staatshoofd in de Staten-Generaal in verenigde
vergadering bijeen de troonrede uitspreekt. Daarin geeft de regering aan wat het regerings-
beleid zal zijn voor het komende jaar. Prinsjesdag is een dag die met veel rituelen gepaard
gaat. Niet alleen voor ‘grote’ mensen een indrukwekkende dag. Ook voor de leerlingen van
de Montessorischool De Vleugel was het een bijzondere dag.

Ademloos luisterden leerlingen van groep 5/6 van De Vleugel op het digiboard naar de troon-
rede van Koning Willem-Alexander. En zoals de traditie vraagt op Prinsjesdag, mét hoedje.
Want op De Vleugel was het dinsdag 17 september ook ‘Hoedjesdag.’

De leerlingen kwamen met een zelfgekozen hoofddeksel naar school. Of het nu een pet, zon-
nehoed of fietshelm was, alles mocht. Waar volgens de leerlingen meer geld naartoe mag:
‘Naar het onderwijs natuurlijk! Want wij zijn de toekomst’ aldus Doreen Rambags, di-
recteur van de Montessorischool aan het Mozartplantsoen in de wijk Zuilenstein.
__________________________________________________________________________
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Neem je buren mee, deel je geluk

Verschillende inwoners initiatieven,
verven op muziek, 

gezelschapsspelletjes, sjoelen, 
goochelaar, test je kracht bij 

Fysiotherapie Galecop
Ron van Leeuwen.

De sterkste wint een leuke prijs!

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

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

mail burendag.galecop@gmail.com)
kleedjesmarkt 

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

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

16:00 PRIJSUITREIKING
GEZELLIGE BUURT BBQ*

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

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

DJ Huzzel

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

burendag galecop 2019

zaterdag 28 september

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR

kleedjesmarkt - inwoners initiatieven - spelletjes 

gratis suikerspin voor kids - leuke prijzen - en meer

gratis koffie en thee - muziek - goochelaar - bbq

voor alle leeftijden

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

Haal je stempelkaart op het plein, lever de volle kaart in voor 15:45 uur
bij het Buurtplein en maak kans op een prijs!
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Rijkswaterstaat verwacht vanaf
vrijdag 27 september zeer grote
verkeershinder rond Utrecht.
Door werkzaamheden aan de
voegovergangen van de Gale-
copperbrug zijn er gedurende
5 tot 6 weken minder rijstroken
beschikbaar voor verkeer op de
snelweg A12 in oostelijke richting
(rijrichting Arnhem).

Een deel van zowel het door-
gaand verkeer als het bestem-
mingsverkeer wordt omgeleid.
Rijkswaterstaat waarschuwt dat
weggebruikers rekening moeten
houden met minstens 30 minuten
extra reistijd.

Planning werkzaamheden
Galecopperbrug A12
De Galecopperbrug-werkzaam-
heden zijn gepland vanaf don-
derdagavond 26 september
21.00 uur, nadat het huidige
werk aan de snelweg A2 is
afgerond. De aannemer werkt 24
uur per dag. Hij start op de
zuidelijke brughelft (rijrichting
Arnhem) op de A12-parallelrij-
baan en na 2,5 tot 3 weken de
werkzaamheden op de A12-
hoofdrijbaan van de zuidbrug
vervolgen. De exacte planning
van deze fasen hangt af van de
voortgang van de werkzaamhe-
den. Uiterlijk vrijdagochtend 8
november zijn de werkzaamhe-
den gereed.

Minstens 30 minuten extra
reistijd
Op de baan waar wordt gewerkt,
blijft steeds één rijstrook open
voor verkeer. Naar verwachting
levert dit tijdens de spits min-
stens 30 minuten extra reistijd op
voor verkeer vanaf de snelweg
A12 Den Haag en de A2 richting
Utrecht en Nieuwegein. Ook ver-
wacht Rijkswaterstaat hinder op
het wegennet in Utrecht en Nieu-

wegein in de buurt van knoop-
punt Oudenrijn en de Galecop-
perbrug. Er is geen directe hin-
der voor verkeer over de noor-
delijke brughelft (A12 rijrichting
Den Haag).

Omleidingen en alternatieven
werkzaamheden A12
Om minder verkeer langs het
werk te laten rijden en nog gro-
tere hinder te voorkomen, leiden
we een deel van het bestem-
mingsverkeer naar Utrecht en
Nieuwegein om. Landelijk door-
gaand verkeer vanuit Amsterdam
en Rotterdam krijgt vroegtijdig
adviesroutes aangeboden om zo
Utrecht en met name knooppunt
Oudenrijn te mijden.

Rijkswaterstaat adviseert ieder-
een die van dit deel van de A12
gebruik maakt, om rekening te
houden met de omleidingen en
met veel extra reistijd. Zij raden
aan om, voor wie dat mogelijk is,
alternatieven te kiezen en de
grote hinder te vermijden, bij-
voorbeeld door buiten de spits te
reizen. Informatie over de omlei-
dingen is voor en tijdens de
werkzaamheden te vinden via
deze pagina.

Vervanging voegovergangen
Galecopperbrug
Rijkswaterstaat zet rijstroken op
de A12 Galecopperbrug af om
goed en veilig aan de voegover-
gangen te kunnen werken. Deze
stalen delen in het wegdek vor-
men de overgang tussen brug en
vasteland. Rijkswaterstaat con-
stateerde na inspectie dat de
voegovergangen van de zuidelij-
ke Galecopperbrug moeten wor-
den vervangen. Door het onder-
houdswerk tijdig uit te voeren,
kan het verkeer ook in de toe-
komst veilig over de brug blijven
rijden.

Man overlijdt in kamer
van wethouder op het
Stadshuis

Wat had moeten leiden tot een
verzoenend gesprek tussen twee
buurtbewoners, werd een bewo-
ner uit de wijk Zuilenstein fataal.
De man overleed woensdag 4
september jl. in de kamer van
wethouder Hans Adriani in bijzijn
van de wijkagent en de vrouw die
de man al jaren zou terroriseren.
Het is inmiddels het gesprek van
de dag in de wijk.
De gemeente Nieuwegein wil
niet veel kwijt over de affaire. Zij
laat in een reactie weten: ‘Op
woensdag 4 september is bij een
gesprek op het Stadshuis in
Nieuwegein een inwoner over-
leden. Deze gebeurtenis heeft
ons diep geraakt. Wij leven mee
met de nabestaanden. Over de
aard van het gesprek kunnen wij
vanwege de privacy van de be-
trokkenen geen uitspraken doen.’

Het zou gaan om een al jaren
durend conflict tussen twee
buurtbewoners in de wijk Zuilen-
stein. De betrokkenen wonen in
dezelfde straat. Sedert een jaar
is het conflict hoog opgelopen.
Buurtbemiddeling mocht ook niet
meer baten.
Wat er precies verder is gebeurd
tijdens het gesprek is niet be-
kend gemaakt.
__________________________

Vierde groenwandeling
in Hoogzandveld, Zand-
veld en Lekboulevard

Ook in 2019 organiseert de
Groengroep van Wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld & Lek-
boulevard 4 groenwandelingen,
gespreid over de seizoenen en
onze wijken. In 2019 ligt het ac-
cent vooral op de verscheiden-
heid aan bomen, struiken en
heesters. Bij de derde wandeling
leerden de wandelaars dat er
tulpbomen bestaan in Nederland!

De vierde (en voor 2019 laatste)
wandeling is op donderdag 10
oktober aanstaande (Let op! Dit
is een nieuwe datum!). Een wan-
deling door de drie wijken met
een terugblik op het onderhoud
in de afgelopen jaren en een blik
op hoe het nu gaat met de nieu-
we aannemer. Deze wandeling
start om 14.00 uur bij Buurtplein
Zuid aan de Ratelaar (verzamel-
punt). Bewoners zijn van harte
welkom! Aanmelding kan via
info@wijkplatformhzl.nl.

Doelstellingen van deze wande-
lingen zijn: meer bewoners be-
trekken bij het groen, genieten
van het groen, uitleg geven over
het groen en de wijkbewoners
actief laten meedenken over
buurt en wijk en de bewoners
duidelijk maken dat de gemeente
en het wijkplatform open staan
voor bewonersinitiatieven.

Wijkplatform HZL staat voor leef-
baarheid, veiligheid, sociale sa-
menhang en bewonersparticipa-
tie in haar drie wijken. Om het
groen onder de aandacht te
brengen en ook, waar nodig, te
verbeteren, heeft het wijkplatform
haar Groengroep opgericht met
leden, vrijwilligers en bewoners.
Theo Kleijer, met hoveniersach-
tergrond, is trekker van de
Groengroep en de gids op 10
oktober.
__________________________

Ontwerpbestemmings-
plan maakt nieuw
Stationsgebied City
mogelijk

Sinds donderdag 19 september
ligt het ontwerpbestemmingsplan
Stationsgebied en Blok B1 zes
weken ter inzage. Dit ontwerp
maakt in City het nieuwe mo-
derne knooppunt mogelijk voor
tram en bus met daarbij wonin-
gen, horeca, kleinschalige kan-
toren en stadsfuncties. Het om-
vat het Stationsgebied en het ge-
bied ten zuidwesten ervan.

_______________________________________________________________________________________________________________

Zeer ernstige verkeershinder Utrecht
door werkzaamheden A12 Galecopperbrug

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a12-werkzaamheden-galecopperbrug/index.aspx
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeins-peil-feestelijke-avond-met-verhalen-rondom-levensgebeurtenissen
https://www.pen.nl/artikel/ontwerpbestemmingsplan-maakt-nieuw-stationsgebied-city-mogelijk


Kern met Pit
laat buurtprojecten
groeien en bloeien
Van moestuinen en dorpsfeesten, tot aan
wijkpleinen en theatervoorstellingen, Kern
met Pit ondersteunt mensen met dromen
voor hun buurt met gratis kennis, advies en
een groot netwerk. Is het idee binnen een
jaar uitgevoerd? Dan krijgen de buurtbewo-
ners 1.000,- euro voor hun initiatief én ma-
ken ze kans op de Gouden Pit ter waarde
van 3.000,- euro. De inschrijving voor Kern
met Pit 2020 is nu geopend!

Sinds de start van Kern met Pit, 42 jaar gele-
den, zijn al ruim 5000 lokale buurtprojecten
gestart, opgebloeid en verankerd in de maat-
schappij. Door deel te nemen kunnen bewo-
nersgroepen de kennis en het landelijke net-
werk inzetten van KNHM foundation. Ze krij-
gen gratis ‘gereedschap’ om aan de slag te
gaan. Een eigen adviseur bijvoorbeeld, inte-
ressante workshops, de mogelijkheid om je
(online) netwerk uit te breiden of de expertise
van ingenieursbureau Arcadis. Dat zorgt
vaak voor een enorme boost: door mee te
doen met Kern met Pit is er iemand die kan

V.l.n.r: Rob Rooijackers en Renée Blom van
de Fiets-Rommelroute Batau Noord en Mari-
anne Witte-Lubbers en Marleen Schollaart uit
de wijk Fokkesteeg zijn blij met hun prijs die
zij begin dit jaar kregen.
____________________________________

adviseren bij een plan van aanpak of een
bouwtekening kan maken. Kern met Pit sti-
muleert de betrokkenheid van burgers door
ze te voorzien van informatie, praktische
workshops en de begeleiding van vrijwillige
adviseurs. Zo krijgen dromen steeds meer
vorm en is realisatie binnen één jaar moge-
lijk.

Kern met Pit Utrecht
Door het hele land worden vele mooie pro-
jecten opgestart die een boost geven aan de

leefomgeving. Zoals in Nieuwegein waar be-
gin dit jaar de organisatoren van de Fiets-
Rommelroute Batau-Noord en de initiatiefne-
mers voor het opknappen van het plein aan
de Hoornseschans in Fokkesteeg hun certifi-
caat Kern met Pit project kregen met een
daarbij behorend bedrag van 1.000,- euro
per project!

Meedoen
Heb jij ook een goed idee? Kan jouw buurt
wel wat pit gebruiken? Dan is het tijd voor
actie! Schrijf je in voor Kern met Pit 2020.
Het aanmelden van projecten kan tot en met
31 oktober via www.kernmetpit.nl. De ver-
wachting is dat meer dan 200 initiatieven
zich gaan inschrijven. De deelnemers zijn
verspreid over heel Nederland. Van dorp tot
stad, van krimpgemeente tot de Randstad:
Kern met Pit is er voor iedereen met een
goed idee voor zijn buurt.

Partner Provincie Utrecht
Provincie Utrecht is partner van Kern met Pit.
Door deze samenwerking kunnen in de pro-
vincie Utrecht nog meer burgerinitiatieven
deelnemen aan Kern met Pit en zo gebruik-
maken van de coaching, kennis en het
netwerk van KNHM én provincie Utrecht.

Vandaag, vrijdag 20 september is de Nationale Sportweek gestart.
De officiële opening van de Nationale Sportweek in Nieuwegein werd gedaan door wethouder John van Engelen.
Zo’n 1200 basisschool leerlingen van Stichting Robijn waren aanwezig om de opening te ondersteunen en samen het beweegrecord ‘’de
Grootste Capoeira les’’ te vestigen. (binnenkort horen we of dit gelukt is).
Er zijn nog veel meer leuke en sportieve activiteiten te bezoeken in de Nationale Sportweek. Morgen, zaterdag 21 september, stellen veel
sportverenigingen hun deuren open om een kijkje te komen nemen. Kickbokser Rico Verhoeven komt zaterdag 21 september naar Sportpark
Galecop in Nieuwegein om de dag van de Sportclub te openen. Dinsdag 24 september komt Olga Commandeur naar Nieuwegein om het
beweegrecord 55+ te verbreken met alle deelnemers. Kortom, een week waarin Nieuwegein in het teken van sport, bewegen en plezier staat.
_________________________________________________________________________________________________________________
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https://www.pen.nl/artikel/start-aanmelden-fiets-rommelroute-in-batau-noord
https://www.pen.nl/artikel/start-aanmelden-fiets-rommelroute-in-batau-noord
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-natuurwerkdag-in-nieuwegein
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19


