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is er weer
met al het nieuws
van de afgelopen periode,

een blik vooruit
èn de evenementen
agenda
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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 de alfabetische volgorde in deze rubriek.
Deze week de Koetsdrift in de
wijk Batau-zuid.
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Grote kunstroof in Nieuwegein

Hennie, een creatieve Nieuwegeinse, biedt regelmatig leuke workshops aan in Buurtplein Zuid. Deze workshops bereid ze goed voor,
door de kunstwerkjes alvast van tevoren te maken. Voor sommige
kunstwerkjes is ze weken bezig en zit ze letterlijk met pincet en vergrootglas te ‘pielen’ voor een mooi resultaat. Deze werkjes worden in
het buurtplein aan de Ratelaar tentoongesteld, waarbij ook een inschrijflijst ligt om je aan te melden voor de workshop.
Op dinsdag 23 juli komt Hennie voor haar knutselochtend in Buurtplein Zuid. De kunstenares ziet gelijk dat al haar vijf kunstwerkjes
verdwenen zijn! Een verschrikkelijke ontdekking! Het kan zijn dat iemand ze heeft meegenomen omdat hij/zij dacht dat het bij de weggeefkast hoorde, wat niet het geval was. Hennie dat de kunstwerken
weer snel teruggebracht worden. Niet alleen omdat ze een emotionele betekenis voor haar hebben, maar ook omdat ze als voorbeelden voor de workshops dienen.

Herkent u het werk op de foto hierboven, heeft u ze per ongeluk
meegenomen, of weet u waar ze zijn? Dan zou u Hennie erg gelukkig maken als u helpt ze weer terug te brengen naar Buurtplein Zuid!
Heeft u informatie voor Hennie, en/of heeft u interesse in het volgen
van een workshop? Dan kunt u Hennie bereiken via ontspanningsknutsel@gmail.com. Meer informatie is te krijgen bij Hanz Lasthuis
via 0643368431.
Op de foto een van de vermiste kunstwerken.
______________________________________________________

Groot onderhoud bosgebied Reijnesteinseweg

De bospercelen in het
zuidelijk deel van Galecop, langs de Reijnesteinseweg, zijn toe
aan groot onderhoud.
Dit betekent onder andere dat er in het najaar 147 bomen verwijderd moeten worden. Deze bomen zijn zodanig
verzwakt dat zij bij een storm kunnen omwaaien met onveilige situaties tot gevolg. Door de herplant van 79 nieuwe bomen, met meer
variatie in soorten, kunnen we de natuurwaarden versterken. Bewoners wordt gevraagd om mee te denken over de nieuwe inrichting van
het perceel.

________________________________________________________________________________________________________________________________

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'

Week van
de Alfabetisering

Goed kunnen lezen en schrijven
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hierdoor zijn veel dingen
lastig. Huurtoeslag aanvragen,
een kaartje sturen, het rapport
van je kind lezen of een reis
plannen is vaak een onmogelijke
opgave. Van 9 - 15 september is
de ‘Week van de Alfabetisering’,
een week waarin door heel het
land aandacht wordt gevraagd
voor een geletterde samenleving
met dit jaar als thema DURF!

In de regio Lekstroom worden in
deze week verschillende activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld in Nieuwegein, waar een
grote Taalbingo wordt georganiseerd. Of in Houten waar een
week lang meertalig wordt voorgelezen.

Doe je ook mee? Dat kan klein,
door bijvoorbeeld je collega’s bewust te maken van de problematiek met een filmpje. Of wat groter, door ook actie te ondernemen. In de ‘Week van de Alfabetisering’ doorbreken we het taboe op laaggeletterdheid en zorgen we voor een samenleving
waarin iedereen mee kan doen.

Er komt een speciale ‘Week van
de Alfabetisering activiteitenkalender’ waarop alle activiteiten in
de regio Lekstroom te vinden
zijn. Meer informatie vindt u binnenkort op de website van Taalhuis Lekstroom of stuur een
mailtje naar Hanna Ruiten via
info@taalhuislekstroom.nl.
__________________________

COLOFON

De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Werfweekend bij Museumwerf Vreeswijk

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
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!
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 no-

ten. Uiteraard zijn de vaste tentoonstellingen
en werkplaatsen te bezichtigen en tonen de
traditionele zeilmakers en touwsplitsers hun
oude ambacht.

__________________________________________________________________________________________

Dit weekend, van 10.00 tot 17.00 uur (zaterdag) en van 12.00 tot 17.00 uur (zondag), is
het weer Werfweekend bij Museumwerf
Vreeswijk aan de Wierselaan. 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.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
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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.
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.

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.
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.
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De Rode Hesjes beweging komt
naar Nieuwegein. Zij zullen aanwezig zijn tijdens het tweede
Imagine Multi Culti Festival aan
de Galecopperzoom. Hiermee
dreigt het festival een politiek tintje te krijgen vanwege de kraam
die is gehuurd door de ‘Rode
Hesjes’ beweging. De organisatie ontkent dat in een reactie.

De Imagine Multi Culti dag 2019

De bezoekers kunnen met deze
mensen de hele dag het leven
vieren, dit om meer begrip en
verbroedering te kweken tussen
de diverse culturen. De dag start
om 11.00 uur en zal eindigen om
23.00 uur en vindt plaats in het
Petanque Centrum aan de Galecopperzoom.
Samen koken en samen eten
met onze bezoekers
Op het terrein zullen 5 enorme
keukens opgesteld staan waar
vrijwilligers heerlijk aan het koken zijn. Dit zullen de Surinaamse, Egyptische, Nederlandse,
Syrische en Griekse keukens
zijn. Tegen etenstijd gaan we
daar met al onze bezoekers lekker een hapje eten (bij de toegangsprijs inbegrepen) want
samen eten verbindt.
Optredens diverse artiesten
Gedurende de dag zijn er op
twee grote podia tal van optredens van een mix van verschillende artiesten. Van Syrië naar
Afrika en van Nederland naar
Nieuw Zeeland en alles wat daar
tussen in zit. Een paar optredens
zijn er op ingericht om samen
met het publiek een workshopachtig optreden te doen. Met zijn
allen trommelen op rommel of
onze oerkreet vinden tijdens een
echte Haka.
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Een grote binnenmarkt voor
iedereen
Tijdens de dag is er ook een grote markt binnen. Op deze markt
is het natuurlijk echt cultuur snuiven omdat wij een enorm divers
aanbod hebben van verschillende standhouders. Van leuke producten, verzorging, stichtingen
naar voeding en mooie kunst.
Voor iedereen is er wat te krijgen
en zeer zeker ook te kijken. Op
de markt zult u verrast worden
door wervelende volksdansers of
heerlijk weg deinen op Djembee
muziek.

___________________________________________________________________________________________________

Zaterdag 7 september zal er
weer een Imagine Multi Culti dag
plaatsvinden. Deze dag heeft als
doel zoveel als mogelijk mensen
uit te nodigen die graag willen laten zien trots te zijn op hun eigen
cultuur.

Kinderprogramma
Voor de kinderen is er een leuk
kinderprogramma georganiseerd.
Van suikerspin, popcorn, ijsjes
naar mooie springkussens. Daarnaast kunnen de kinderen dromenvangers maken of muziek instrumenten. Kinderen tot 12 jaar
mogen gratis binnenkomen. Hierdoor hebben de ouders hun handen vrij om te genieten van de
rest van het programma. Het terrein is omheind en afgesloten.
Kunst is ook cultuur
Met de bezoekers samen wil de
organisatie graag een kunstwerk
bouwen. Midden op het terrein
staat een grote wensen- en talentenboom opgesteld. Iedereen
wordt opgeroepen om hier hun
wensen op te hangen maar ook
om hun talenten te verbinden
aan de wensen van andere mensen.
Klik hier voor het hele programma.

Het festival, wat normaal een
multicultureel festival moet zijn
met eten, drinken, muziek en cultuur uit verschillende landen, lijkt
door de komst van de ‘Rode
Hesjes’ beweging te vervallen in
een politiek getint evenement,
gesubsidieerd door de gemeente
Nieuwegein, dit middels ‘Geins
Geluk.’ In 2018 was dit maar
liefst € 24.707,20. Ook dit jaar is
een aanzienlijk bedrag door
‘Geins Geluk’ gestort op de
bankrekening van de stichting.
Hoeveel wil de organisatie achter
het festival niet zeggen maar dat
zien we later bij verantwoording
van de jaarrekening van ‘Geins
Geluk’ aan de gemeenten
Nieuwegein.

‘De Rode Hesjes beweging is
ontstaan uit onvrede over het
huidige neoliberale systeem
waarin wij leven. De keuze voor
rode hesjes is bewust: rood, omdat eerlijke lonen, betaalbaar wonen, een sterke publieke sector
(zorg, onderwijs, openbaar vervoer) en een duurzame en inclusieve samenleving niet te veel
gevraagd is. Rood omdat we niet
alleen klagen over de gevolgen
van een fout systeem, maar het
systeem zelf willen veranderen’
aldus de beweging op internet.
Omdat de Gele Hesjes Nederland rechts zijn, hebben enkele
linkse activisten deze nieuwe
‘Rode Hesjes’ actiebeweging
opgezet. De sociaal-economische kritiek blijft hetzelfde.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De ‘Rode Hesjes’
komen naar Nieuwegein

Kasteel Rijnhuizen
open tijdens
Open Monumentendag

Tijdens Open Monumentendag,
op zaterdag 14 september tussen 10.00 en 16.00 uur, is er van
alles te doen in en om de bijzondere monumenten van Rijnhuizen. Kasteel Rijnhuizen en haar
prachtige kasteeltuin zijn geopend en rondom de Fortwachterswoning naast Fort Jutphaas
zijn verschillende activiteiten.

Dwaal samen met uw (klein)kinderen langs dit bijzondere erfgoed van Nieuwegein. Kinderen
mogen verkleed komen en kunnen zich laten schminken. De ridders en prins(ess)en kunnen hun
skills oefenen met boogschieten,
rondspringen op het luchtkussenkasteel of alle indrukken verwerken in een spannend schilderij.
Daarnaast kunt u op de kunstmanifestatie van Kunstcollectief
Feniks genieten van kunst van
lokale artiesten. U vindt er o.a.
een expositie met schilderijen,
keramiek, houtsnijwerk en er is
een edelsmid aanwezig.
Verhalen over de historie van
Rijnhuizen kunt u verzamelen tijdens uw wandel- of fietstocht
door Rijnhuizen. Bij de Fortwachterswoning kunt u een boekje
halen met daarin de geschiedenis van de wijk. Met verhalen
over onder andere het ontstaan
van Jutphaas en Rijnhuizen, de
invloed van handel, de held en
de waterpomp en onze lokale
heldin: Anna van Rijn. Met de
app van izi.travel of de audiotour
die verkrijgbaar is bij het informatiepunt, kunt u kijken en luisteren
tegelijk!
Even bijkomen van alle indrukken kan van 12.00 tot 15.00 uur
op het terras van restaurant
Céline, dat in Fort Jutphaas
gevestigd is. Het fort zelf is niet
openbaar toegankelijk.

Dag van de Ouderen
Op dinsdag 24 september 2019 is het de dag
van de ouderen! Deze dag staat het beweegrecord 55+ centraal. Samen met Olga Commandeur van ‘Nederland in Beweging’ zal
gepoogd worden het huidige record (240 personen) te verbreken! Wil jij erbij zijn? Dat
kan! Kom op 24 september 2019 om 09.00
uur naar Sport- en Evenementencomplex
Merwestein en doe mee!
Wil je mee doen, meld je dan aan bij
Caroline van der Helm via het e-mailadres:
c.vanderhelm@merwestein.nl of bel
0306004267.
Het programma dinsdag 24 september
09.00-13.00 uur: Informatiemarkt sport en
bewegen 55+
10.00-11.00 uur: Beweegrecord met Olga
Commandeur
10.00-11.00 uur: Peuterstapjes helpt Geinsche Hof bewegen*
10.30-13.00 uur: Verschillende beweegactiviteiten om te proeven
*Alleen toegankelijk op uitnodiging
Locatie: Sport- en Evenementencomplex
Merwestein. Gratis deelname aan bovenstaande activiteiten.
Week van het geluk
Proef je geluk in Nieuwegein Zuid
14.00-17.00 uur: Bewegen, voeding, muziek,
creatieve activiteiten en geluk
14.00 uur: Workshop, training valpreventie
en scootmobieltocht
Locatie: Ratelaar 37 (Buurtplein-Zuid)
Deze dag wordt mogelijk gemaakt dankzij:
NOC*NSF, de Gemeente Nieuwegein, FC
Utrecht, VTV Nieuwegein, Lots of Energy,
Hans4Dans, De Dansfabriek Nieuwegein,
HV Nieuwegein, Sport- en Evenementencomplex Merwestein, Biodanza, Biljartvereniging Nieuwegein, DeMix Fitness en
Leefstijl, Gezondheidsboost, MOvactor en
Vrijwilligers, Peuterstapjes en Verbindion
Nieuwegein.
____________________________________

SPNN klaverjassen
In de maand september wordt er volop geklaverjast in het petanque centrum.
Vrijdag 20 september, competitie avond, kosten 4,00 euro inclusief kopje koffie of thee.
We beginnen om 19.30 uur, zaal open vanaf
18.45 uur. Geldprijzen en mooie prijzen in de
loterij.
Op zaterdag 28 is er onze bekende klaverjasmatathon, daarover later meer info.
Noteer deze data alvast in uw agenda.
Elke donderdagmiddag wordt er ook geklaverjast. We beginnen om 13.30 uur, zaal
open 13.00 uur.
Petanquecentrum, Galecopperzoom 1.
Info 0622414051.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De Nationale Sportweek

Brandweer Nieuwegein
wint tweede keer op rij het Drakenboot Festival
Zondag 1 september vond voor de zesde keer het Drakenboot Festival plaats in Nieuwegein. Diverse teams streden om de hoogste plekken op de Vaartse Rijn ter hoogte van de
Herenstraat in Jutphaas. Het was lange tijd onduidelijk of de wedstrijd door kon gaan
vanwege financiële perikelen maar de organisatie besloot kort voor aanvang om het evenement toch door te laten gaan.
De organisatie: ‘Het was lange tijd onduidelijk of het financieel haalbaar was om de organisatie rond te krijgen. Na lang wikken en wegen of we het financieel gingen halen, gaan
we het toch gewoon doen!’ Het mooie weer bracht veel toeschouwers op de been en
genoten van het spektakel.
Aan het festival deden 10 boten mee. Alleen kleine boten om er er meer competitie van
te maken. Brandweer Nieuwegein heeft ook dit jaar gewonnen. De finale was, net als de
laatste keer, tegen Café Henkies.
De organisatie laat onze redactie weten dat dit jaar het bezoekersaantal is verdubbeld
ten opzichte van afgelopen jaar. De bezoekers waren positief over het evenement. Daarbij speelde het mooie weer een belangrijke rol. De zangers Michael Oomen, Rik Hoogland, Danny Temming en Angelo Presti omlijstten de middag muzikaal.
Het Drakenboot Festival is een traditioneel Chinees feest. Het varen van een drakenboot
is een oude Chinese sport, die meer dan 2.000 jaar geleden als vruchtbaarheidsritueel
voor de gewassen is ontstaan aan de oevers van de Zuid-Chinese valleien. Het zinnebeeld van hun aanbidding was de draak (het meest vereerde teken van de Chinese
dierenriem), het Chinese symbool voor water.
Jos van Vogelpoel maakte een videoverslag en Jordy Jupijn zorgde voor de foto’s.

Watt Nou! Jongeren praten mee over het klimaat

In een paar swipes meepraten over het klimaatprobleem en duurzame energie? Dat
kan nu in Nieuwegein. Iedereen onder de
26 jaar kan aangeven of je liever voor zonneof windenergie gaat en of je zelf liever een
dikkere trui aantrekt of de auto laat staan om
energie te besparen.

Via de online tool Swipocratie krijgen jongeren verschillende klimaatdilemma’s
voorgelegd én kunnen ze aangeven wat ze
willen veranderen aan hun eigen gedrag.
Tot 24 september kunnen Nieuwegeinse
jongeren laten weten hoe zij hun duurzame
toekomst zien.
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Hulpmiddelen voor
thuiswonende mensen
met dementie

PitPop Nieuwegein,
de derde editie
PitPop Nieuwegein gaat door! Stichting
Vrienden van Muziek hield begin dit jaar op
met haar actieve bestaan. Omdat PitPop
Nieuwegein met deze stichting samenwerkte
ontstond de illusie dat het met PitPop Nieuwegein ook gedaan was. Niets is minder
waar! Op 14 september 2019 staat PitPop
Nieuwegein met haar derde, gratis toegankelijke editie in de kleine zaal van Theater De
Kom. De deuren gaan open om 19.00 uur.
PitPop Nieuwegein is een burgerinitiatief van
Inge Visser en Savanna Visser. In samenwerking met Stichting Vrienden van Muziek
zijn er twee mooie edities geweest in The Pit
in Nieuwegein. Het initiatief is een op zichzelf
staand feit en bestaat dus ook zonder de
Stichting Vrienden voor Muziek. Door deze
verandering in samenwerking werd de organisatie van PitPop Nieuwegein gedwongen
om haar horizon te verleggen en achteraf
gezien was dit een cadeautje. Er kwam een
nieuw, fris logo. Een statement naar het onterechte imago van metalfestival, dat onbedoeld ontstaan was vanwege de vorige locatie. PitPop Nieuwegein is vanaf dag 1 een
popfestival met toegankelijke popmuziek
voor iedereen, de organisatie wil dat met het
nieuwe logo benadrukken.
In haar zoektocht naar een mooie locatie ontmoetten PitPop Nieuwegein en DE KOM elkaar. Niet een plek waar je een popfestival
zou verwachten, aan de andere kant, waarom niet? Voor DE KOM een mooie gelegenheid om te onderzoeken of haar theaterpubliek in is voor een popfestival en of de niettheaterbezoeker nu ook de weg naar DE
KOM weet te vinden. En voor PitPop Nieuwegein is dit een prachtige kans om te laten
zien dat ze het meent en haar droom, om
groter en beter te worden, elk jaar weer een
stukje verder verwezenlijkt.
PitPop Nieuwegein heeft na twee succesvolle edities haar plekje in Nieuwegein verworven. Een hechte en enthousiaste groep
vrijwilligers brengt met PitPop Nieuwegein
een festival met toegankelijke popmuziek,
ruimte voor aanstormend talent én een fantastische sfeer. Op naar de derde editie!
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Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein van
Vitras organiseert in samenwerking met
Movactor op vrijdag 13 september weer een
lezing over dementie. De lezing wordt gehouden van 14.00 tot 15.30 uur op de Nedereindseweg 1 en heeft deze keer het onderwerp: ‘Welke Hulpmiddelen en leuke snufjes
vanuit de nieuwe technologie zijn er voor
thuiswonende mensen met dementie?’
Anno 2019 wonen steeds meer mensen met
dementie thuis. Dat is vaak ook de beste oplossing voor iedereen. Door de nieuwe technologie is thuis meer mogelijk dan je zou
denken. Lars Blauwbroek van Medipoint laat
zien wat allemaal mogelijk is. Hij neemt materialen mee, geeft uitleg, laat dingen op
scherm zien en staat uiteraard open voor
vragen uit de zaal.

Deze lezing is niet alleen voor mantelzorgers
maar ook voor iedereen interessant en waardevol medewerkers in de zorg voor mensen
met dementie thuis. De bijeenkomst is gratis
en aanmelding niet nodig.
____________________________________

#BeActive Night tijdens
de Nationale Sportweek

Sport bepaalt mede wie we zijn, wat we
doen, waar en wanneer. En vooral ook, met
wie we dat doen. Deelnemen aan sport betekent vaak deelnemen aan de maatschappij. Sportclubs spelen daarbij een cruciale

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lezing dementie

rol en zijn een ontmoetingsplek voor allerlei
mensen. We winnen veel met sport. Sportbonden, clubs, scholen, sportfederaties en
gemeenten maken dit mede mogelijk.

Met de NOC*NSF Nationale Sportweek willen de organisatoren zoveel mogelijk mensen
inspireren om een leven lang te genieten van
plezier in sport. Deelnemers kunnen tijdens
deze week dus lekker met zijn allen sporten
en bewegen. Van 20 tot en met 29 september zetten dit jaar honderden clubs, bonden,
gemeenten en andere organisaties hun deuren open. Zo ook in Gemeente Nieuwegein,
Host City van de Nationale Sportweek.

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

Tijdens de #BeActive Night! kun je skiën en
tuben bij de Skipiste Nieuwegein. Er is voor
kinderen een rollerdisco bij KRC Rolling
Nieuwegein. Bij de bij DeMIX Fitness Nieuwegein kun je outdoor bootcampen. Ook kun
je een proefles Strike Fit volgen bij Gezondheidsboost. Iedereen kan disco bowlen en
lasergamen bij Bowling Nieuwegein. Hou je
van wandelen dan is er een leuke avond
wandeling bij de Nedereindseplas samen
met fysiotherapeut Monique Parmentier.
Kijk op de website www.sportidnieuwegein.nl
voor locaties en tijden en schrijf je in! Wil je
meer informatie? Of heb je een vraag? Stuur
een e-mail naar info@sportidnieuwegein.nl of
bel ons op 0306003267.
____________________________________

Kom je helpen?

Voetbalvereniging JSV in Nieuwegein zoekt
met spoed kantinepersoneel. Lijkt het je leuk
om op een zaterdag of zondag de ochtend of
middag voor een leuke vrijwilligersvergoeding te komen helpen, neem dan contact op
via mail familievanderhorst@ziggo.nl . Vanaf
15 jaar.

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.
Met grote regelmaat geven wij prijzen
weg op De Digitale Stad Nieuwegein.
Ook nu kunt u weer meedoen met de
prijsvraag. Deze keer geven wij iets
weg wat de hoofdredacteur van De
Digitale Stad Nieuwegein en Maestro
Cees van Suylekom zelf maken. Dit in
het kader van de ‘Kook voor je Buur
10Daagse’. Want zij nemen hieraan
deel. En wel op 2 oktober aanstaande.
Tja, Jan Ibelings zag het al voor
zich en maakte bovenstaande karikatuur van de kookkunsten van deze
twee Nieuwegeiners.
________________________________________________________________________________________________________________

Om mee te doen met het project

Zie jij het zitten om geld te gaan
verdienen en te sparen voor
jouw doelen? Neem contact op
met De Jonge Krijger via e-mail:
utrecht@jongekrijger.nl of bij de
coaches Nigel: 0645739378 en
Coosje: 0633981745.
__________________________

Emmabrug in Vreeswijk
weer open voor
autoverkeer lichter dan
1.500 kilo en smaller
dan 2 meter.

Voor inwoners van Nieuwegein
van 55 jaar en ouder starten op
dinsdag 17 en donderdag 19
september de bridgecursussen
in het kader van het gemeentelijk
project: ‘Beginners Bridge voor
Senioren.’ De cursus wordt verzorgd door Bridgeclub Nieuwegein.

In Nieuwegein noord wordt op
donderdagmiddag van 13.30 tot
16.00 uur lesgegeven in het gebouw van atletiekvereniging Atverni aan de Galecop 6 en in
Nieuwegein zuid op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur
bij tennisvereniging Vreeswijk
aan de Anemoonstraat 68A.
Dankzij de financiële steun vanuit de Gemeente kost deelname
aan de cursus slechts € 110,-.
(inclusief twee lesboeken en les-

materiaal). De cursus omvat 30
lessen. Diegenen die in het bezit
zijn van een stadspas maken
aanspraak op subsidie.

__________________________________________________________

Heb je geld nodig om te sparen
voor bijvoorbeeld je rijbewijs,
nieuwe scooter, vakantie met je
vrienden of wil je binnenkort op
jezelf gaan wonen? De Jonge
Krijger kan jou daarmee helpen
met het project Money Maker. Zij
helpen jou met het regelen van
je geldzaken, zodat je meer kan
verdienen en minder kan uitgeven.

Money Maker stelt samen met
de jongeren een geldplan op en
helpt met de mogelijke schulden.
Een coach helpt bij het solliciteren en je krijkgt tips over een
professionele houding op de
werkvloer.

Beginnersbridge
voor senioren

__________________________________________________________

Eén op de vijf jongeren boven
de 18 jaar heeft schulden. Dit
heeft grote gevolgen voor het
leven van de jongere. Geldproblemen is één van de
grootste oorzaken van stress
en de hieruit voorkomende
andere problematieken zoals
depressies.

moet je in Nieuwegein wonen en
tussen de 16 en 23 jaar zijn.

__________________________________________________________

Verdien geld en leer
ermee om te gaan bij
De Jonge Krijger

Bridge is een actieve denksport
die in Nederland in clubverband,
beoefend wordt door ongeveer
115.000 mensen. Het aantal recreatieve bridgers is vele malen
groter. De cursus biedt de deelnemers de kans om stap voor
stap kennis te maken met het
bridgespel, onder begeleiding
van ervaren bridgedocenten.
Daarnaast is bridge uitermate
geschikt voor het leggen van
nieuwe sociale contacten.
Aanmelding en meer informatie
over de cursus zijn te verkrijgen
bij: José Canton, vice-voorzitter
van Bridgeclub Nieuwegein.
Telefonisch bereikbaar onder
telefoon 0306033961 of mobiel
via 0653241729; e-mailadres
jose.canton@kpnmail.nl.
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Ook in Nieuwegein
Onlangs is de gemeente Nieuwegein een
samenwerking met het deelplatform Thuisafgehaald gestart. Aan de ‘Kook voor je Buur
10Daagse’ doen ook Maestro Cees van
Suylekom en Martin Reijmerink, de hoofdredacteur van De Digitale Stad Nieuwegein,
mee. Zij zullen een lekkere maaltijd bereiden
die binnenkort op het platform van Thuisafgehaald bekend zal worden gemaakt. En
natuurlijk ook op www.pen.nl.
De ‘Kook Voor Je Buur 10Daagse’ wordt mede mogelijk gemaakt door de focusgemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Den Bosch, Groningen, Haarlem,
Nijmegen, Nieuwegein, Vlaardingen en Delft.
Vanuit deze focusgemeenten zullen de wethouders en burgemeesters ook meedoen
aan de ‘Kook Voor Je Buur 10Daagse.’ Lijkt
het jou leuk om een keer een maaltijd af te
halen bij jouw wethouder of burgemeester?
Houdt dan vooral deze website in de gaten.

Martin Reijmerink (l) en
Cees van Suylekom (r)
eerder aan de kook bij De Volendammer
Sinds 1 september zijn alle VIP-maaltijden
online gezet.
Ga jij ook de uitdaging aan en maak je een
aantal buren gelukkig door een keer te koken? Onlangs is www.kookvoorjebuur.nl live
gegaan, waar je je meteen kunt aanmelden.
Je kunt zelf kiezen hoeveel dagen je mee wilt
doen en hoeveel porties je aan wilt bieden.
Stichting Thuisafgehaald zorgt ervoor dat
jouw buurtgenoten weten dat jij gaat koken
en van deze maaltijden kunnen gaan genieten.

Liever afhalen?
Kook je juist liever niet of ken je iemand voor
wie dit een uitkomst zou zijn? Ga naar
www.kookvoorjebuur.nl, vul je postcode in en
bekijk welke maaltijden er in jouw buurt worden aangeboden. Maaltijden reserveren voor
de Kook Voor Je Buur 10Daagse kan sinds
1 september. Heb je hulp nodig? Stichting
Thuisafgehaald is ook telefonisch bereikbaar
via het telefoonnummer: 0683447197.

Raadslid Ton de Mol (60)
overleden

____________________________________________________________________________________

Stichting Thuisafgehaald roept alle Nederlanders op om tussen 27 september en 6 oktober één of meerdere keren voor de buren te
koken, zodat iedereen in Nederland kan genieten van een lekkere, verse en met liefde
bereide maaltijd en fijn sociaal contact met
zijn/haar buren. Ga jij de uitdaging aan en
kook jij ook voor je buren? Of haal je liever
af? Je bepaalt natuurlijk helemaal zelf hoeveel dagen en voor hoeveel porties je meedoet.

____________________________________________________________________________________

Nieuwegein Focusgemeente
tijdens de ‘Kook voor je Buur
10Daagse’

In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 augustus is geheel onverwachts op 60-jarige
leeftijd raadslid Ton de Mol overleden. Ton
laat een vrouw en drie kinderen achter. Ton
was fractievoorzitter en raadslid van de Verenigde Senioren Partij (VSP).

Ton de Mol was een gedreven politicus en
was breed geïnteresseerd in zaken die rechtstreeks invloed hebben op de inwoners van
Nieuwegein. Zijn specialisatie was Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ook vond hij dat
procedures binnen de politiek juist moesten
worden uitgevoerd.
In 2017 werd De Mol uitgeroepen tot ‘Raadslid van de week’ in het blad Raadslid.Nu, de
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. In
2015 kreeg De Mol de Award ‘Politicus van
het Jaar’ tijdens de Nieuwegein Awards.

Ton de Mol was eerder (2010) actief voor de
lokale partij Leefbaar Nieuwegein. In 2012
nam Ton de Mol plaats in de fractie van de
VSP nadat hij zich had afgesplitst van Leefbaar Nieuwegein. Begin dit jaar nam hij het
voorzitterschap over van raadslid Herman
Troost die vanwege gezondheidswege terug
moest treden. Ton de Mol is in besloten kring
gecremeerd.

_________________________________________________________________________________________________________________

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

September 2009
De Internationale Vrouwenwielertour deed gedurende twee dagen
Nieuwegein aan. Voorafgaand
aan de start van de volgende
etappe, vanaf de Blokhoeve, namen rensters, publiek en hoogwaardigheidsbekleders de kans
waar om 'de meiden' eens van
dichtbij te bekijken. Zo ook toenmalig burgemeester Cor de Vos,
wiens aandacht even van Nederlands kampioene Marianne Vos
werd afgeleid.
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'Aangekomen op het desbetreffende adres loop ik de tuin in
op zoek naar de voordeur. Maar
nog voordat ik de voordeur heb
ontdekt, komt het Portret van
deze Week me, door de wijd
openstaande terrasdeuren,
tegemoet. ‘Ha Arend!’, zo word
ik heel hartelijk ontvangen. Een
stralende, open blik en een
vriendelijke lach maken dat ik
me meteen thuis voel. ‘Iets
drinken?’
Het Portret wijst me op de voordeur ‘Dáár is ie’. En warempel,
verstopt in de hoek van, wat bij
nader inzien de voortuin blijkt
te zijn en waarvan ik dacht dat
het DE tuin was, bevindt zich
de voordeur. ‘Maar die gebruiken we bijna nooit’. Duidelijk. De open-terrasdeur-ontvangst is, naast verrassend of
verwarrend, heel aangenaam.'

Portret van Week 35

Het PLUS-café is het lifestylecafé voor 55-plussers uit Nieuwegein en omgeving. Iedere
maandagmiddag ontmoet je op
het gezondheidsplein in de bibliotheek andere Nieuwegeiners.
De thema’s van de bijeenkomsten kies je zelf, samen met de
andere deelnemers. Meedoen?
Stuur dan een mail naar
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘PLUS-café Pluk je geluk.’

Op vrijdag 27 september viert
Dorpshuis Fort Vreeswijk haar
eerste lustrum als bewonersinitiatief, en dat wordt gevierd. Al
vijf jaar laten de bewoners zien
dat ze het goed kunnen: een
Dorpshuis runnen, veel activiteiten aanbieden en veel mensen
over de vloer halen.

Al vijf jaar levert het Dorpshuis
op deze manier een bijdrage aan
een prettige woongemeenschap
in Vreeswijk. Merkbaar is dat er
veel meer contact is tussen in-

woners onderling doordat mensen elkaar ontmoeten en leren
kennen in het Dorpshuis. Het
lustrum wordt gevierd met een
symposium, eten van de ‘snackkar’ en een feestavond.

Programma
12.00 : ontvangst en lunch; bijdrage lunch € 10,13.00 : start symposium
16.00: afsluiting met hapje en
drankje
18.00: frieten, snack en een
gezonde salade; eigen bijdrage
€ 2,50 p.p.
20.00 uur: start feestavond met
swingband FunkThis; entree
gratis

Krijgt Nieuwegeinse de
prestigieuze titel: ‘Beste
keepster van de wereld’?

________________________________________________________________________

Wat is geluk voor jou? Wat heb
je nodig om je gelukkig te voelen? Welke stap zet je om dit te
bereiken? In het Pluscafé op
maandag 16 september van
14.30 tot 16.00 uur draait alles
om tips over geluk, plezier, talenten en optimisme. Ga tijdens deze gratis middag in bibliotheek
De tweede verdieping aan het
Stadsplein 1c in de binnenstad
van Nieuwegein zelf aan de slag
met geluksmomentjes, want jij
bent de enige die je geluk kan
plukken.

Dorpshuis Fort Vreeswijk
viert eerste lustrum in
zelfbeheer

________________________________________

Pluk je geluk!

________________________________________________________________________

PLUS-café

Maak dan, aan de hand van
haar antwoorden op de vijf,
altijd dezelfde, vragen nader
kennis met Hanny Plomp, het
Portret van deze Week.

De FIFA introduceert dit jaar
voor het vrouwenvoetbal twee
nieuwe FIFA Awards. Op 23
september zal naast de gebruikelijke troffeeën een beste elftal
worden samengesteld én de
beste keepster van het afgelopen seizoen worden gekozen.
De Nieuwegeinse Sari van Veenendaal is genomineerd voor de
‘Beste Keepster van de wereld.’
Haar tegenstanders voor deze
prijs zijn Hedvig Lindahl (Zweden, Chelsea/VfL Wolfsburg) en
Christiane Endler (Chili, Paris
Saint-Germain).

Als Sari van Veenendaal deze
prijs wint is het een historisch
moment voor de Nieuwegeinse,
deze prijs wordt voor de eerste
keer uitgereikt door de FIFA. Van
Veenendaal werd met de Oranjeleeuwinnen op het afgelopen WK
ook al uitgeroepen tot beste
keepster van het toernooi.

De prestigieuze verkiezing vindt
dit jaar op 23 september plaats
in Milaan.
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Het Nederlands Genootschap
voor Sportmassage (NGS) is de
leden-, branche- en examenorganisatie voor 5.000 sport-,
sportzorg- en wellnessmasseurs
in Nederland. De titel ‘NGSmasseur van het jaar’ is in het
leven geroepen om de waardering voor de professionaliteit en
het vakmanschap van de NGSmasseur te waarderen en de
masseurs te stimuleren verder te
gaan op de ingeslagen weg.
__________________________

Brandweer voorkomt
zinken van schip bij de
Zuidersluis
13 Augustus, even na 15.30 uur,
heeft de brandweer van Nieuwegein kunnen voorkomen dat een
polyester motorjacht, een Rhea
900 Timonier uit Loosdrecht, zou

gaan zinken. Het in Frankrijk gebouwde schip wordt als een zeer
zeewaardige composiet sportvisboot beschouwd met een geringe diepgang en hoge snelheid
van 22 knopen.
De kuip van het schip zou zelflozend moeten zijn, maar dat
was vanmiddag niet het geval.
Na een lange vaart kwam de
schipper bij Nieuwegein erachter
dat het schip water maakte. Hierop schakelde de schipper Rijkswaterstaat in. Rijkswaterstaat
heeft het schip veilig naar de
Zuidersluis gebracht en aan de
wal vastgelegd om zinken te
voorkomen.

Gelijktijdig was de brandweer
van Nieuwegein Noord opgeroepen voor assistentie. Met speciale pompen is het schip leeggepompt. Ook het lek kon worden dichtgemaakt waarna de
schipper weer veilig op weg kon
naar zijn bestemming.
__________________________

Takeda Ryu Nederland
in de prijzen op Internationaal Toernooi

Elk jaar organiseert de International Society for Takeda Budo
(ISTB) een Budo Congres in
Niederöblarn (Oostenrijk). Deelnemers uit heel Europa kwamen
daar samen om een week lang,
in tal van disciplines, onder leiding van de grootmeester

Siegfried Kobilza van Takeda
Ryu Kobilza Ha, te trainen. Er
werd gewerkt met zwaarden,
stokken, of ongewapend. Tijdens
het toernooi konden de Budoka
zich met elkaar meten. Elke dag
een werd een andere discipline
getraind, met bijbehorende toernooien. Vanuit Nederland nam er
een delegatie met deelnemers
uit Nieuwegein deel aan het toernooi, en met groot succes!
Jaap Rutten kwam uit voor de
Kyu Graden (deelnemers zonder
zwarte band) en was daarin zeer
succesvol. Hij behaalde gouden
medailles in Aikido, waarbij klemmen en worpen werden gebruikt,
en in Iaido, waarbij twee zwaardvechters strijden om een snellere
aanval te doen dan de tegenstander. Daarnaast won hij ook
het algemeen puntenklassement
en hij werd daarom gehuldigd
met de Sobudo Cup voor Kyu
graden – de overall winnaar in
die categorie!

De Nederlandse delegatie,
vlnr: Axel van Zon, Wouter
Anco Slofstra, Marc van
Hasselt en Jaap Rutten

'Op stages trainen we samen
met mensen uit andere dojo’s.
Over de jaren bouw je vriendschappen en rivaliteit met degenen die je vaker op de mat ontmoet. Vorig jaar verloor ik met
4-3 de Iaido finale van een Belgische Budoka, en ik keek er
naar uit het dit jaar weer tegen
hem op te nemen. Deze keer viel
het na een nek aan nek race met

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tot en met 11 september kan er
gestemd worden op de website
van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Tijdens de NGS Landelijke Kennisdag op 28 september 2019 bij de
KNVB in Zeist worden de winnaars bekend gemaakt.

FOTO: MICHAEL SIMONSE

_______________________________________________________________________________________________________________________

Het Nederlands Genootschap
voor Sportmassage (NGS) heeft
Eveline Stam en Marthe IgazKoolhaas uit Nieuwegein genomineerd als ‘NGS-masseur van
het jaar’. Eveline maakt kans op
de prijs in de categorie ‘Wellnessmasseur’ en Marthe IgazKoolhaas uit Nieuwegein is genomineerd als ‘NGS-masseur
van het jaar’ in de categorie
‘Sportzorgmasseur.’ Er zijn drie
categorieën waarin een winnaar
wordt gekozen: Sportmasseur,
Wellnessmasseur en Sportzorgmasseur.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Eveline Stam
en Marthe Igaz-Koolhaas
genomineerd als
NGS-masseur van het
jaar

4-3 mijn kant op. Ik kijk alweer uit
naar volgend jaar!', aldus Jaap.

Takeda Ryu is een Sobudo
school voor Japanse vechtkunsten gevestigd in Utrecht en
Nieuwegein (Sportcomplex Merwestein). De school beoefent
meerdere gewapende en ongewapende disciplines en vindt
persoonlijke begeleiding daarbij
erg belangrijk.
__________________________

Links Lea Wijnhoven met Marian
Jongerius

Expositie
de ‘Versierde Bustes’

Nog tot en met 28 september is
het werk van vermaard keramiste Lea Wijnhoven en haar leerlingen in de etalage aan de Raadstede 75 te zien. Deze keer is
het thema ‘De versierde bustes.’
‘Tijdens de expositie ziet u fraaie
bustes met felle kleuren en veel
humor. Het enthousiasme en
energie spat er vanaf en als u de
etalage voorbij loopt kijk je net
wat vrolijker naar de wereld om
je heen’ aldus Lea Wijnhoven.
Sinds 1978 geeft Lea draai- en
boetseerlessen in Nieuwegein.
Momenteel zijn er 60 enthousiastelingen die iedere week
werken met het heerlijke materiaal klei.

De deelnemende exposanten
zijn: Lea Wijnhoven, Liesbeth
Vermeent, Jeanine Tulner, Anja
Damsteegt, Elly de Kuyer, Lia
van Doorn, Hellen Stuart, Nurith
Simpson, Hanneke de Jager,
Josephine Ernst, Marian
Jongerius, Janny van de Kroef,
Conny Trouwee en An Wolf.

10

Hoe ontspannen is het om te fietsen in de
gemeente, kun je lekker doortrappen en fietsen kinderen veilig naar school? Deze en
meer vragen krijgt de fietser als onderdeel
van de vragenlijst. Door deze in te vullen
helpen ze om het fietsen nog prettiger te
maken. Ook maken ze zo kans om een elektrische fiets van Gazelle te winnen.
Fietsstad 2020
De vragenlijst is het belangrijkste onderdeel
van de Fietsstad 2020. Op basis van deze
uitslagen en enkele objectieve gegevens
reikt de Fietsersbond de eretitel Fietsstad
2020 uit.
'Door deze vragenlijst in te vullen helpen fietsers niet alleen de gemeente, maar ook direct alle fietsers van Nederland.' Aldus
Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.
'Gemeenten gebruiken de resultaten om
zichzelf te verbeteren, dat komt ten goede
van iedereen. Onze vrijwilligers zullen de
gemeenten ook aansporen om deze resultaten te gebruiken voor verdere verbeteringen.'
Beste stijger ten opzichte van 2018
De verkiezing werd in 2018 voor het eerst op
een nieuwe manier uitgevoerd, waardoor er
een nulmeting kon worden gedaan. Om de
resultaten te vergelijken met de uitslag van
2018, dienen minimaal 50 enquêtes per gemeente te worden ingevuld en verstuurd.
Door deze vergelijking kan een prijs worden
uitgereikt voor de beste stijger ten opzichte
van 2018. In 2018 werden er maar liefst
45.000 enquêtes ingevuld.
Doe mee en vul in.
Win de nieuwste stads e-bike van Gazelle
De Fietsstadverkiezing is een initiatief om het
fietsgeluk van de Nederlandse fietsers te verhogen. Een doelstelling die Gazelle met de
Fietsersbond deelt. Onder de invullers van
de vragenlijst wordt een e-bike van Gazelle
verloot.

Kunstmanifestatie
op het Fort Jutphaas

Kunstcollectief Feniks organiseert zaterdag
14 september aanstaande, op de eerste dag
van Open Monumentendag, van 10.00 tot
16.00 uur een prachtige manifestatie op het
Fort Jutphaas. Op deze dag kunt U genieten
van verschillende kunstvormen zoals: schilderen, keramiek, fotografie, houtsnijwerken,
goud/zilverwerk en muziek. Tevens is er
voor kinderen o.a. een workshop schilderen
op canvas en er wordt geschminkt.

Het unieke van deze dag is dat de kunstmanifestatie samenvalt met Open Monumentendag. Zowel de oudheden op het Fort Jutphaas als de kunst krijgen op deze dag een
extra dimensie. Alles omlijst met een hapje
en drankje en muziek op Fort Jutphaas.
Over Kunstcollectief Feniks
Het kunstcollectief Feniks is opgericht in
1989 en is daarmee het oudste in Nieuwegein. Binnen het collectief schilderen de leden met elkaar, maar is er vooral veel ruimte
voor eigen initiatief en ideeën, uiting van eigen fantasieën, waarbij de leden elkaar inspireren, maar ook een eigen stijl creëren en
verder ontwikkelen. Zo ontstaat een veelzijdige en kleurrijke verzameling van werken, zowel abstract als figuratief in acryl, olieverf en
aquarel. De laatste jaren zijn we uitgegroeid
tot een schildersgroep waarvan de werken
gezien en gewaardeerd mogen worden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nederlanders fietsen veel en vaak, maar
wat vinden de inwoners van Nieuwegein
nou eigenlijk van het fietsen in hun
gemeente? Om daarachter te komen start
de Fietsersbond een onderzoek van unieke
omvang. Alle fietsers uit Nederland worden
gevraagd om hun mening te geven, door een
vragenlijst in te vullen op fietsstad.nl. Met de
resultaten zal het Nederlandse fietsen nog
veiliger en comfortabeler gemaakt worden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grootste fietsonderzoek van
Nederland van start

Open Huis in Theater en
Kunstencentrum de KOM

Morgen, zaterdag 7 september start het culturele seizoen 2019-2020 met een feestelijk
Open Huis in het Theater en Kunstencentrum De KOM. Iedereen kan tussen 10.00 en
16.00 uur kennismaken met het cursus- en
lesaanbod van het kunstencentrum. Ook zijn
er miniconcerten, workshops en open lessen
voor diverse leeftijden. De toegang is gratis.

FOTO: AREND BLOEMINK

Het nieuwe theaterseizoen gaat ook van
start, met overdag de kindervoorstelling ‘Van
Mij!’. Derze voorstellingen beginnen om
10.30 en om 12.15 uur. De kosten hiervoor
zijn slechts € 5,00 per persoon. In de avond
vindt ‘KOMproeven’ plaats met een preview
van verschillende voorstellingen.
____________________________________

Doe mee met de prijsvraag
en maak kans
op een heerlijke ‘Buren Pot’

Met grote regelmaat geven wij prijzen weg
op De Digitale Stad Nieuwegein. Ook nu kunt
u weer meedoen. Deze keer geven wij iets
weg wat de hoofdredacteur van De Digitale
Stad Nieuwegein en Maestro Cees van
Suylekom zelf maken. Dit in het kader van de
Kook voor je Buur 10Daagse. Want zij nemen hieraan deel, en wel op 2 oktober aanstaande.

Stichting Thuisafgehaald roept alle Nederlanders op om tussen 27 september en 6 oktober één of meerdere keren voor de buren te
koken, zodat iedereen in Nederland kan genieten van een lekkere, verse en met liefde
bereide maaltijd en van een fijn sociaal contact met zijn/haar buren. Door mee te doen
aan de prijsvraag maakt u kans op twee porties ‘Buren Pot.’
Meedoen met de prijsvraag kan tot en met
maandag 30 september aanstaande. Het
enige wat u hoeft te doen is enkele vragen te
beantwoorden en dan rustig afwachten. Wilt
u zeker zijn om woensdag 2 oktober te kunnen genieten van de ‘Buren Pot’ dan kunt u
deze ook hier gewoon bestellen. Meedoen
met de prijsvraag? Klik dan hier.
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12

Nieuws van De tweede verdieping

Karaoke
De week start op zaterdag 7 september. Tijdens het Imagine Multi Culti Festival in Galecop (Galecopperzoom 1) is er volop gelegenheid om mee te doen aan
Karaoke. Een taal leer je sneller
door te zingen. Naast Nederlandstalige liedjes zingen we ook
mee met liedjes uit andere landen en culturen. Zing je mee?

stanties die kunnen helpen? Sociaal adviesbureau Lost Lemon
geeft antwoord op deze vragen
tijdens de lunchpauze op dinsdag 10 september van 12.00 13.30 uur. Toegang is gratis.
Aanmelden: actie@detweedeverdieping.nu.
Opening Taalvraagbaak
Als je op de middelbare school
zit, heb je de Nederlandse taal
nodig bij alle vakken. Misschien
zou je hier wat meer ondersteuning bij willen hebben of teksten

beter willen begrijpen. Vanaf
10 september is er elke dinsdag
van 15.30 - 17.00 uur de Taalvraagbaak in de bibliotheek.

Taalvraagbaak Lida helpt jongeren van 12-18 jaar met alle
vragen over taal, woordgebruik,
het formuleren van zinnen, grammatica en speling. Dus moet je
een verslag schrijven, wil je een
tekst samenvatten of een sollicitatiebrief opstellen voor een
MAS-stage? Kom dan langs op
dinsdagmiddag. Het is helemaal

gratis op vertoon van je bibliotheekpasje.

________________________________

Lunchpauzelezing laaggeletterdheid
Hoe kun je laaggeletterdheid
herkennen en bespreekbaar
maken? En hoe kun je laaggeletterden doorverwijzen naar in-

Nog net voor de echte school begon, hield de bibliotheek in de laatste week van de vakantie de
Summer School. In drie dagen leerden de deelnemers een game te bedenken, ontwerpen en daadwerkelijk te maken.
________________________________

Taalbrigade@work
Na de zomervakantie start vanaf
10 september Taalbrigade@
work weer. Elke dinsdag van
9.30 - 11.45 uur leer je hier de
taal te oefenen die je nodig hebt
voor het vinden van werk.

____________________________________________________________________________

Week van de alfabetisering
9 t/m 15 september
In de Week van de alfabetisering
organiseert de bibliotheek tal van
activiteiten voor laaggeletterden
én voor degenen die laaggeletterden willen helpen en daar
meer over willen weten.

Speedspreken
Wil jij je Nederlands oefenen of
anderen helpen met Nederlands? Kom naar het speedspreken bij SVS Inburgering en
oefen zoveel mogelijk Nederlands met zoveel mogelijk verschillende mensen. Mail voor
meer info of om je aan te melden
naar marian.bijvoet@svs-inburgering.nl

_________________________________________________________________________________________________________________

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

_______________________________

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?

Als u wel eens een daas ontmoet heeft, zal het zeker zijn
opgevallen dat zij maar wat graag op uw hoofd of handen gaat
zitten. En dan wil ze bloed zien! Meppen dus. Als uw partner u
ineens een mep op uw hoofd geeft, kan dat betekenen...
Enfin, er zijn ook runderdazen en die azen op groter wild. Ook in
Nieuwegein, zoals de grijze runderdaas.
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Tot 28 september: werk van vermaard
keramiste Lea Wijnhoven en haar leerlingen
in de etalage aan de Raadstede 75.
Tot 28 september: KunstGein Podium in het
Atrium van het Stadshuis vól met kunst.
Tot 30 oktober: Museum Warsenhoeck een
expositie van ‘Neosacrale’ kunst.
Tot eind december: kunstwerken in De Middenhof van deelnemers van het Open Atelier
en cursus Special 2019 van Pastellum.
Op 7 september vindt de Authentieke Dag in
Vreeswijk plaats.
Multi Culti Festival, 7 september.
Zaterdag 7 september, open huis in DE
KOM.
Museumwerf Vreeswijk houdt op 7 en 8
september weer haar jaarlijkse Werfweekend.
Fokkesteeg Samen Eten op 8 september.
12 September, bewonersavond over het dijkversterkingsproject.
Op 13 september, bij Lots of Energy, bijeenkomst van ondernemersplatform LEF.
Vrijdag 13 september, lezing over dementie:
hulpmiddelen voor thuiswonende mensen
met dementie.
14 September: Fleetwood Mac Tribute.

Pitpop in DE KOM, 14 september.
Kunstcollectief Feniks organiseert 14
september van 10.00 tot 16.00 uur een
prachtige manifestatie op het Fort Jutphaas.
Open Monumentendag Vreeswijk op 14 en
15 september.
Op 15 september wordt in Vreeswijk voor de
45-ste keer de Sluizenloop gehouden.
Atletiekvereniging Atverni organiseert op
zondag 15 september aanstaande voor de
10de keer de Sluizenwandeltocht.
Pluscafé op maandag 16 september van
14.30 tot 16.00 uur.
17 September, bewonersavond over het dijkversterkingsproject.
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V.l.n.r. Pink Dannenburg, Henk Kroezen en Ria Jansen

Expositie Henk Kroezen bij KunstGein Podium

Nog t/m 28 september 2019 staat KunstGein Podium in het Atrium van het Stadshuis vól met
kunst. Onder andere kunt u werken zien van kunstschilder Henk Kroezen en diverse leerlingen. De kunstwerken zijn divers en geschilderd in verschillende stijlen.

Onder de bezielende leiding van ‘meester Henk’ schilderen de leerlingen wekelijks. Al heel
wat jaren inspireren en adviseren zij elkaar, het zijn hechte groepen geworden. Daarin heeft
ieder zijn eigen stijl, of zelfs meerdere stijlen. Voor deze expositie geeft dit een mooie diversiteit van kunstwerken die varieert van uitbundige, opwindende kleurexplosies tot verfijnd uitgewerkte stillevens. De getoonde werken zijn dan ook abstract, figuratief, surrealistisch geschilderd met verschillende technieken en materialen zoals, acryl, olieverf maar ook gemengde technieken.
Deelnemende leerlingen zijn: Brigitte de Caes – Jannie Hensbergen – Ria van den BrinkJansen – Hans Pekelharing – Sylvia Kramer – Petra Ebbelaar – Laszlo Bojtor – Brigitte
Geurtsen – Ad Terlouw – Annemarie van der Weg – Pink Dannenburg – Martin Frericks –
Trees Kers – Brigitte Geurtsen – Esther Gerritsen – Theo Kleijer – Trix Beerman.

Het KunstGein Podium is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot
17.00. Eén van de kunstenaars is altijd aanwezig in het Atrium.
__________________________________________________________________________

Expositie:

‘Boerderij’ in restaurant
de Middenhof

In de 19e eeuwse boerderij de Middenhof
aan de Duetlaan in de wijk Zuilenstein zijn
tot en met eind december 2019 de kunstwerken van 30 deelnemers van het Open
Atelier en cursus Special 2019 van Pastellum te bewonderen.

Het thema van de expositie is ‘Boerderij’ met
al zijn facetten te ontdekken, hetzij met dieren maar ook landbouwwerktuigen. De
meeste werken zijn gemaakt met soft pastel,
een medium waarmee zowel tekenachtig als
schilderachtig gewerkt kan worden. Dit is allemaal gemaakt onder de vleugels van kunstenares Lisa Peters-Esvelt.
Meer weten wat er nog meer gemaakt wordt
met soft pastel? Of interesse in een workshop of een cursus in soft pastel? Neem een
kijkje op www.pastellum.nl.

_____________________________________________________

14 September, Open Monumentedga bij
Beatrixsluis

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aangemelde evenementen

Lisa Peters-Esvelt in de Middenhof

Deze expositie is mede mogelijk gemaakt
door Stichting KunstGein. Wil jij als kunstenaar ook een keer meedoen? Stuur een emailtje: stichtingkunstgein@gmail.com.

‘Schippersdochter, vrijwilliger,
pensionada, havenmeester,
politica, muurschilderes en zo
nog het een en ander… dát
waren en zijn de bezigheden
waarmee het Portret van déze
Week zichzelf en anderen bezig
houdt. Op dit moment is zij
vaak te vinden aan de Rapenburgerschans waar zij, samen
met anderen en in het kader
van de opwaardering van de
wijk Fokkesteeg, een saaie
muur van een kleurrijke muurschildering voorziet. Daarom
spraken we juist dáár af voor
een portretsessie. En hoewel er
een stormachtige wind waaide,
is het met de foto’s helemaal
goed gekomen!’

Portret van Week 33

Later bleek dat er nog meer aan
de hand was: achterin de auto

Nieuwegein in provinciale top drie oplaadpunten electrische auto’s

De verwachte groei van elektrisch vervoer in Nederland zet
flink door. Net als voorgaande
jaren heeft Benchmark Openbaar Laden in beeld gegeven in
hoeverre gemeenten voorbereid
zijn op het aantal elektrische
voertuigen in 2020 en 2025,
‘want laden mag geen barrière
zijn voor het kiezen voor een
elektrisch voertuig’ zo laat adviesbureau ‘Over Morgen’ onze
redactie weten. Opmerkelijk is
dat uit een onderzoek van NUON
in is gebleken dat de laadpalen
voor elektrische auto’s het minst
worden gebruikt in Nieuwegein.

Ten opzichte van vorig jaar zijn
er een aantal opvallende veranderingen te zien in de Benchmark Openbaar Laden. De top 4
is gelijk gebleven, met Schiermonnikoog aan kop en daarachter Den Haag, Amsterdam en
Rotterdam. De drie grootste steden doen het goed, terwijl
Utrecht niet in de top 10 te vinden is. De gemeente Utrecht is
wel gestegen van de 16e naar
de 13e plek. Leiden maakt een
flinke stap de top 10 in, en stijgt
van plek 12 naar plek 8.
Nieuwegein staat in de landelijke
ranglijst op een keurige 25e plek
(van de 355 gemeenten) voor
2020. In de provincie Utrecht is
dit goed voor plek drie met
0,50% van de laadbehoefte.
__________________________

Twee auto’s total-loss
bij botsing op de
A.C. Verhoefweg

Maandag 19 augustus rond
09.30 uur zijn op de A.C. Verhoefweg twee auto’s met elkaar
in botsing gekomen. Het ongeluk
gebeurde op de kruising met de
Batauweg en de Symfonielaan.
Bij het ongeluk zijn geen gewon-

_________________________________________________________________________

Hij beantwoordde dit advies met
een middelvinger. De agenten
besloten daarom de bestuurder
aan te houden. Tot hun verrassing ontdekten ze toen opeens
een stuk meer over de man.
Hij had nog voor in totaal 10.447
euro aan boetes openstaan. Zijn
bijrijder, een vrouw, bleek ook
nog ruim 1900 euro verschuldigd
te zijn aan boetes.

lagen namelijk een veelheid aan
hennepplanten. De man en
vrouw wilden die naar België
brengen. Ze zeiden dat ze niet
wisten dat dat niet mocht.
Uiteindelijk zijn de auto, de drugs
en een hoop contant geld in beslag genomen. De identiteiten
van de verdachten zijn vooralsnog niet bekendgemaakt door de
politie.
__________________________

_________________________________________________________________________

De politie is dinsdagavond 6 augustus een man met een flinke
kerfstok op het spoor gekomen
nadat hij zich misdroeg op de
snelweg. Op de A2 even na
Breukelen viel hij in eerste instantie op omdat hij de verkeerde rijbaan gebruikte.
Hij reed 110 kilometer per uur op
de middelste rijbaan, terwijl 130
was toegestaan. Meerdere auto’s haalden hem rechts in, waarop agenten van de Landelijke
Eenheid de man ter hoogte van
Nieuwegein naar de rechterkant
van de weg maande.

_________________________________________________________________________

Boef aan de kant gezet
op de snelweg

Maak, naar aanleiding van de
antwoorden die Ties Hogenbirk
geeft op de bekende vijf vragen
en met behulp van de foto’s,
nader met haar, haar werkzaamheden als vrijwilliger en
met haar muurschilderhobby
kennis!

den gevallen. Beide auto’s zijn
total-loss verklaard en weggesleept door een bergingsbedrijf.

De twee personenauto’s staken
gelijktijdig de kruising over.
Waarschijnlijk is één van de
bestuurders door rood gereden
(video).
__________________________

Dief trapt in Marktplaatsval

In de nacht van 15 op 16 augustus werd de landmeetapparatuur
ter waarde van 10.000 euro op
de Graaf Florisweg in Nieuwegein gestolen. De volgende dag
zag de eigenaar dat de apparatuur op internet werd aangeboden. Hij maakte een afspraak
met de verkoper op de Van Kleffenslaan in Utrecht.
Hij deed ook aangifte van de
diefstal, en lichtte de politie in
over deze afspraak. Bij de afspraak is de verkoper, een 29jarige man uit Utrecht, aangehouden.
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'Het terrein van de vereniging is
inmiddels weer geheel toegankelijk.' Dat laat voorzitter van de
tuindersvereniging Niek Mollers
weten aan onze redactie. 'Er is
geen enkel probleem, geen gevaar voor de gezondheid. Dat
dacht ik al, maar het is mooi dat
we het nu ook op papier hebben.'
De angst was dat door de brand
roet was vrijgekomen, waardoor
de gewassen oneetbaar zouden
zijn geworden. Het advies was
om geen groenten of fruit uit de
tuinen te eten. Nu het onderzoek
positief is uitgevallen, mogen de
gewassen weer in de pan.
__________________________

BuurtAED
voor de Valeriaangaarde
in Batau Zuid
Bewoners aan de Valeriaangaarde in Batau Zuid zijn een
crowdfund acties gestart voor
een BuurtAED (Automatische
Externe Defibrillatoren) in de
wijk. Michael Steenbeek is deze
inzamelingsactie gestart om samen met buurtgenoten zijn buurt
hartveiliger te maken. ‘Op dit moment zijn er nog te weinig openbaar toegankelijke en geregistreerde AED’s in het land. Dit
belemmert snelle hulp bij een
hartstilstand. Met meer AED’s in
de buurt wordt de overlevingskans bij een hartstilstand buiten
het ziekenhuis aanzienlijk vergroot’ aldus Steenbeek.
16

Nieuwegein kent meerdere plekken waar AED’s hangen. Sinds
15 november verleden jaar, is de
wijk Fokkesteeg ‘hartveilig’ door
een optimale dekking van AED’s.
Dankzij de inzet van Wim
Verhaak van het wijknetwerk
Fokkesteeg, en een aantal betrokken organisaties en bedrijven
zijn er in Fokkesteeg nu zes
AED’s in buitenkasten (met cijfercode en cameratoezicht) beschikbaar in noodgevallen. Voor
de hoogbouw is er altijd een
AED binnen 250 meter, en voor
de laagbouw binnen 350 meter
te bereiken.
__________________________

Papendorpsepad
afgesloten vanwege
vernieuwen wegdek

Het Papendorpsepad krijgt een
nieuw wegdek. De gemeente
vervangt het asfalt omdat er veel
gaten en scheuren in het asfalt
zitten. Het Papendorpsepad is
het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal.
Wat gaat er gebeuren?
Het huidige asfalt zal worden
vervangen door een nieuw wegdek van speciale betonplaten.
De naden tussen de betonplaten

Foto: Arend Bloemink

zijn nauwelijks voelbaar, waardoor het pad prettig rijdt.

Planning
De werkzaamheden zijn van
start gegaan op 20 augustus en
zijn klaar op 4 oktober. Voor fietsers geldt zolang een omleiding.
Bereikbaarheid
Fietsers rijden deze periode om
via een omleidingsroute.
Richting Utrecht: Remise –
Taludweg – Galecopperlaan –
Galecopperdijk – Orthelliuslaan –
Mercatorlaan –Churchillaan en
andersom.
__________________________
Fototentoonstelling:

‘Langs waterwegen van
Jutphaas en Vreeswijk’

Onder de titel ‘Langs waterwegen van Jutphaas en Vreeswijk’
heeft de Historische Kring Nieuwegein een nieuwe fototentoonstelling samengesteld die te zien
is op de hildes van Museum
Warsenhoeck. Hierin wordt aandacht besteed aan de vroegere
bebouwing langs bekende waterwegen rondom de dorpen Jutphaas en Vreeswijk, zoals de
Lek, Merwedekanaal, Hollandse
IJssel, Schalkwijkse wetering en
Doorslag.

Naast foto’s uit het bestand van
de Historische Kring, zoals o.m.
de Persilfabriek, Rijnhuizerbrug,
Schipbrug, het Frederiksoord en
de diverse sluizen zijn er ook
vele foto’s te zien die door Frank
Waarsenburg aan de Historische
Kring ter beschikking zijn gesteld, zoals unieke beelden van
de bouw van de Beatrixsluis, de
Overeindse brug en een aantal
foto’s van de Plofsluis en de
Schalkwijkse wetering.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto: Peter Knieriem

BuurtAED is een initiatief van
Philips en De Hartstichting met
als doel om meer AED’s beschikbaar te hebben in Nederland. Via
het crowdfunding platform kunnen buren samen geld inzamelen voor een AED en zo hun
buurt hartveiliger maken. Meer
AED’s dragen bij om van Nederland een 6-minutenzone te maken, zodat mensen met een hartstilstand buiten het ziekenhuis in
heel Nederland binnen de cruciale 6 minuten kunnen worden
gereanimeerd.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De Amateurstuindersvereniging
Galecop kan opgelucht ademhalen. Door een grote brand bij
een naastgelegen recyclingbedrijf was er angst voor de oogst.
Maar het RIVM, het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu
heeft de gewassen onderzocht
en ze zijn gewoon te eten.

Inmiddels is ruim 1.400 euro opgehaald met de inzamelingsactie
van Steenbeek. ‘Een AED kost
een kleine 4.000 euro. Philips
geeft een bijdrage van 1.075 euro. Dus we hebben nog iets meer
dan 1.200 euro nodig. Ik hoop
dat de mensen uit de wijk mee
willen doen.’ Wilt u een donatie
doen dan kan dat hier. De locatie
waar de AED komt te hangen is
nog exact te bepalen maar komt
op de driehoek Valeriaangaarde,
Mellisegaarde en de Tormentilgaarde te hangen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oogst Amateurtuindersvereniging Galecop
goedgekeurd na brand

Ook een tweetal films van de
opening van de Beatrixsluizen en
de waterwegen rondom Vreeswijk zijn doorlopend te zien. Een
uniek kijkje dus op Jutphaas en
Vreeswijk vanaf het water!
De tentoonstelling is te zien in
Museum Warsenhoeck aan de
Geinoord 11 (nabij kinderboerderij IJsselstee) in Park Oudegein. De openingstijden zijn op
woensdag, zaterdag en zondag
van 14.00 uur tot 17.00 uur.
__________________________

Geluidsoverlast leidt
agenten naar duo met
drugs in woning aan de
Veenwal

Een melding van geluidsoverlast
op de Veenwal in de wijk Merwestein in Nieuwegein heeft 6 augustus geleid tot het oprollen van
een geïmproviseerd drugslab.

Agenten ontdekten na de melding in een woning op de Veenwal een man en vrouw die volgens een woordvoerder van de
politie ‘bezig waren met verdovende middelen.’ Het zou zijn
gaan om de fabricage van pillen
op kleine schaal. Het is onbekend om welk overlast van geluid
het ging.

De 36-jarige vrouw en de 33jarige man, die allebei op het
adres wonen, zijn opgepakt. Politie en Openbaar Ministerie hebben de hele middag op het adres
verder onderzoek verricht.
__________________________

Vanilia outlet pop-up
store in Cityplaza
geopend.

Het Nederlandse modemerk
Vanilia heeft op 1 augustus een
outlet pop-up store in Cityplaza
geopend. Voor een zacht prijsje
kun je hier kleding shoppen van
dit luxe merk. Je vindt de store,
aan de Markt en de winkel zal
zo’n zes maanden open zijn.

Vanilia is een van oorsprong Nederlands merk en ontwerpt en
produceert luxe kleding op een
sociaal verantwoorde manier. De
collecties zijn herkenbaar dankzij
de vrouwelijke silhouetten, hoogwaardige stoffen en optimaal
draagcomfort. De items zijn functioneel en tijdloos, waardoor ze
een lange tijd draagbaar zijn.

Een toekomstbestendig
bewonersinitiatief
Bewoners van de wijk Vreeswijk voeren al
vijf jaar met veel succes het beheer over de
wijkaccommodatie Dorpshuis Fort Vreeswijk.
Met zo’n 30.000 bezoekers per jaar, meer
dan 100 vrijwilligers en het betalen van huur
van rond de € 50.000,- aan de gemeente
Nieuwegein kunnen zij met recht spreken
van een grote prestatie.
In het symposium van vrijdag 27 september
aanstaande is de blik gericht op de toekomst
en wordt er naar een antwoord toegewerkt
op de vraag: ‘Wat is er nodig om een vitale,
toekomstbestendige organisatie te blijven.’
Het begint om 13.00 uur. Samen met het
Landelijk Samenwerkingsverband Actieve
bewoners (LSA) biedt het Dorpshuis een interessant programma aan.

Koos Mirck weet dan weer veel over vrijwilligersorganisaties en hoe zij met overheden en andere organisaties kunnen samenwerken. Koos werkt bij de Landelijke Vereniging Kleine Kernen en begeleidt al lang bewonersinitiatieven. Hij is betrokken bij het
platform dorpshuizen.nl en kent de uitdagingen en oplossingen uit het hele land. Praktijkvoorbeeld: ontmoetingsplek met
maatschappelijke betekenis
In Vreeswijk voeren bewoners al vijf jaar met
succes het beheer over de wijkaccommodatie Fort Vreeswijk. John Geurts deelt daarom
tijdens deze bijeenkomst het bewonersperspectief. Hij is voorzitter van de stichting Fort
Vreeswijk en vertelt hoe de stichting zorgde
voor echte erkenning van de maatschappelijke betekenis van hun initiatief in het gemeentelijke beleid.
Wethouder Marieke Schouten is onder andere verantwoordelijk voor de coördinatie van
het sociaal domein. Daarom deelt zij het gemeentelijke perspectief op bewonersinitiatief
en gaat in op de lokale visie van de gemeente Nieuwegein.
Meer info en/of aanmelden voor de lunch en
voor het symposium kan tot 20 september
via fortvreeswijksymposium@gmail.com.

Verkeershinder in de binnenstad van Nieuwegein
vanwege bouwwerkzaamheden

Sinds 26 augustus heeft het verkeer op en rond de Noordstedeweg te maken met omleidingen die tot maart 2020 duren. Voor het geschikt maken van de vrij liggende grond op
de hoek van de Herenstraat en de Noordstedeweg voor woningbouw wordt deze locatie
zes maanden afgesloten. Dat geldt ook voor de weg tussen de Noordstedeweg en bouwmarkt Karwei. Het verkeer wordt omgeleid via de meest logische route met behulp van
omleidingsborden. Als na de zes maanden de bouw van de appartementen begint, heeft
het verkeer weer gewoon doorgang.
Parkeren onder het Stadshuis
Maak je gebruik van de parkeergarage onder het Stadshuis? Dan kun je er niet meer inrijden vanaf de Noordstedeweg. Deze in/uitgang van parkeergarage Stadshuis is voor zes
maanden afgesloten. De ingang aan de kant van de Nachtwachtstede/Zuidstedeweg blijft
wel open. Ook fietsenstalling De Fietspomp blijft gewoon bereikbaar. Het afsluiten is vanwege de veiligheid van de fietsers. Dagelijks fietsen hier door de omleiding 20.000 fietsers
per dag!

Natuurvereniging IVN Nieuwegein-IJsselstein e.o. bestaat 25 jaar!

Op zondag 8 september viert Natuurvereniging IVN Nieuwegein-IJsselstein e.o. haar
25 jarig bestaan. Het jubileum wordt gevierd
op de typische IVN manier met een overdaad
aan natuuractiviteiten voor vooral de jeugd.
Je kunt bloemen strijken, vogels kijken, waterbeestjes bekijken, er is een natuur-knutselhoek en nog veel meer. Verder zijn er verschillende mini-excursies. Er worden bezoeken aan de vlinderidylle gebracht en er zijn
natuurschoon-wandelingen.
Ook duurzaamheid komt op informatieve en
speelse wijze voor jong en oud onder de
aandacht. Werkgroep Klimaat Neutraal IJsselstein is aanwezig met o.a. het broodzakkenspel, Zero Waste en diverse groenprojecten.

We willen niet alleen van de natuur in onze
gemeenten genieten, maar ook graag iets
terug doen. Daarom gaan we biologische
bloembollen planten voor de bijen. Vergeet
niet om zaadjes me te nemen voor de biologische zaden ruilbeurs!

Om het geheel van de nodige allure te voorzien zal het een en ander plaatsvinden onder
het toeziend oog van ‘duurzaamheids-koningin’ Minima.
Het jubileum vindt plaats in en om het MEC
in het natuurkwartier in Nieuwegein (bij de
molen en de kinderboerderij) op zondagmiddag 8 september van 13.00 tot 17.00 uur. De

toegang is gratis, iedereen is van harte welkom om er een feestelijke middag van te maken.
____________________________________

___________________________________________________________________________

Tijdens het eerste deel van de dag is het
woord aan een aantal sprekers. Zij delen wat
ze vanuit praktijk én theorie weten over zelf
organiserende bewoners. Dat is een onderwerp waar bijvoorbeeld Maurice Specht onderzoek naar doet. Hij is ook als initiatiefnemer betrokken is bij ontmoetingsplek Buitenplaats Brienenoord in Rotterdam. Maurice
gaat in op de vraag hoe je als bewonersinitiatief (in de dop) voorbij de pioniersfase
komt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Symposium

Biodanza Proeverij

Dans Biodanza Nieuwegein organiseert vanaf woensdag 11 september een Biodanza
Proeverij. Deze wordt gehouden in de OBS
De Schakel aan de Mendes da Costalaan
132. Voor drie opeenvolgende lessen betaalt
u € 30,-. Aanmelden voor deze proeverij kan
middels een e-mailtje te sturen naar
info@dansbiodanza.nl.
Een proeverij van drie opeenvolgende lessen, zodat je kunt proeven en voelen of Biodanza ook wat voor jou is. Starten met deze
Proeverij kan op 11, 18 en 25 september.

Biodanza
Biodanza nodigt je uit om in beweging en balans te komen en brengt je in contact met
jouw levenskracht. Het werkt door in je dagelijks leven en bevordert je gezondheid. Dit
doen we door middel van muziek, beweging,
contact en ervaren.
Al na één workshop zijn voor de meeste
deelnemers duidelijke effecten merkbaar. Ze
krijgen meer zelfvertrouwen, durven meer te
genieten van het leven en hebben meer
energie. Het versterkt daarnaast ook het immuunsysteem, het zenuwstelsel en het functioneren van alle organen en werkt tevens
preventief, stressverlagend en ontspannend.
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Sinds het plaatsen van de roldeuren voor de
3e kolk vinden veel testen plaats. Na het in
bedrijf gaan van de 3e kolk, is kolk 2 gerenoveerd en inmiddels aangesloten op het nieuwe bediensysteem. Nu is het aansluiten van
kolk 1 aan de beurt. Om alle systemen te
kunnen integreren en om de integrale systeemtesten te kunnen doen, is volledige
stremming van alle drie de kolken nodig.
De verdeling van deze zogeheten vierkante
stremmingen over twee weekenden heeft
Rijkswaterstaat afgestemd met de Koninklijke BLN Schuttevaer, de brancheorganisatie
van en voor de binnenvaart.
In geval van uitloop van de testen en werkzaamheden is tevens een reserveweekend
gepland.
Tijdens de vierkante stremmingen kunnen
schippers omvaren via de Lek naar Wijk bij
Duurstede en daar het Amsterdam-Rijnkanaal op. Naar verwachting zijn schepen
twee uur langer onderweg.
Overzicht
Behalve de vierkante stremmingen, zijn er
momenten dat twee van de drie kolken gestremd zijn en is er een langdurige periode
dat kolk 1 óf 2 gestremd is. In een tabel
staan ze allemaal op een rij inclusief het reserveweekend voor de vierkante stremmingen.
____________________________________

Grondonderzoek gestart
voor nieuwe tramlijn
In de zomer van 2020 vernieuwt BAM Infra
gedurende drie maanden de tramlijn in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein. Om de lijn geschikt te maken voor nieuwe trams worden
alle haltes langs de gehele trambaan verlaagd en verlengd. Daarvoor is nu grondonderzoek gestart.
Voordat een nieuwe halte kan worden gebouwd, wordt gekeken naar de opbouw en
stabiliteit van de ondergrond. Dit grondonder18
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Hinder
BAM, die het grondonderzoek uitvoert, zal in
augustus en september met enige regelmaat
op en rondom het tramspoor te vinden zijn.
De werkzaamheden worden voornamelijk
’s nachts uitgevoerd omdat dan het openbaar
vervoer niet wordt gehinderd. De verwachting is dat overlast voor de omgeving minimaal zal zijn omdat de twee machines die
hiervoor worden ingezet weinig geluid produceren. In deze periode zal de firma Geonext
ook langs de trambaan werkzaam zijn voor
het uitvoeren van landmetingen.

Planning
Tussen 27 augustus en 17 september zijn er
proefboringen en metingen langs de tramlijn
in Nieuwegein bij Harpij, Roerdomplaan,
Koekoekslaan, ’s Gravenhoutseweg, Henri
Dunantlaan, Park Oudegein, Weverstede,
Schouwstede, Sweelincklaan en de Symfonielaan.
____________________________________

Expositie ‘Neosacrale’
van Krzysztof Sokolovski
in Museum Warsenhoeck

Nog tot 30 oktober 2019 is in Museum
Warsenhoeck een expositie te zien van
‘Neosacrale’ kunst van de in Litouwen geboren Krzysztof Sokolovski. De kunstenaar
presenteert werken op lindehouten borden,
abstracte altaren en schilderijen op doek.

Sokolovski is vooral een religieus schilder,
bedenker van het concept ‘neosacrale kunst’,

schepper van talrijke iconen en voorvechter
van de vernieuwing van religieuze kunst. Zijn
idee van (neo)-sacrale abstractie is om verhalende elementen uit zijn schilderijen weg
te laten en zich te richten op het visualiseren
van de culminerende emotie die in de religieuze geschiedenis tot uitdrukking komt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De Prinses Beatrixsluis is twee weekenden
in september en oktober 2 x 12 uur volledig
gestremd. Dit is nodig om ook de laatste
sluiskolk aan te sluiten op het nieuwe bediensysteem en om de laatste veiligheidstesten te kunnen doen. De stremmingen zijn
van zondag 15 september 20.00 tot maandag 16 september 08.00 uur en van zondag
6 oktober 20.00 tot maandag 7 oktober 08.00
uur. Schippers kunnen omvaren via de Lek
en Wijk bij de Duurstede naar het Amsterdam-Rijnkanaal.

zoek wordt voornamelijk uitgevoerd op het
spoor en in enkele gevallen net daarnaast.
Met behulp van een kraan op met daaraan
speciale meetapparatuur, worden op diverse
locaties verspreid langs de trambaan boringen uitgevoerd. De werkploeg zal op enkele
locaties ook met de hand boringen uitvoeren.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Twee weekenden
volledige stremming
Prinses Beatrixsluis

Sokolovski reduceert de figuren in de iconen
tot eenvoudige symbolen en geometrische
vormen. Tegelijkertijd is hij uiterst modern –
hij herinterpreteert de oosterse iconografie
op creatieve wijze en verwijst naar het erfgoed van de modernistische schilderkunst –
schilderijen van Kazimierz Malewicz of Jerzy
Nowosielski. Karakteristiek voor zijn borden
is dat ze met een buitengewone precisie zijn
uitgevoerd en zowel spirituele als materiële
schoonheid uitstralen.
____________________________________

Brugwachter ziet (vracht)wagen over het hoofd bij
openen Doorslagbrug

Dinsdag 20 augustus reed een (vracht)wagen door een slagboom bij de Doorslagbrug
in de binnenstad. Het incident gebeurde bij
de eerste brugopening rond 09.15 uur. Nieuwegein telt acht beweegbare bruggen waarvan vijf bruggen op afstand worden bediend
vanaf de gemeentewerf aan de Utrechthaven. De Doorslagbrug is daar één van.

Brugwachter Dijkgraaf in een reactie: ‘Vanmorgen deed ik de brug open voor de eerste
passanten. Door de laagstaande zon kon ik
niet goed zien of al het verkeer gestopt was
nadat ik de ‘stoplamp verkeer’ had ingezet.
Later bleek dat een (vracht)wagen nog de
brug over ging. Hierdoor ramde hij de slagboom. Een buurtbewoner maakte mij er op
attent dat de slagboom afgebroken was.’
Bij het openen van de brug gaat een volautomatisch proces van start volgens een vast
stappenplan, stelt Dijkgraaf. Het laatste redmiddel is de noodstop, deze werd dan ook
ingedrukt door de brugwachter.
Rond 09.45 uur was de slagboom weer gerepareerd. Tijdens de reparatie bleef de brug
open voor de scheepvaart. Het is onduidelijk
welke schade de (vracht)wagen heeft opgelopen. Deze is doorgereden en heeft zich
niet gemeld bij de gemeente.

Jouw mening telt!
Wil je graag vertellen wat je zo fijn en leuk vindt aan ons? En heb je een paar tips over wat er in jouw ogen nog beter kan? Laat het ons
weten! Vul de enquête in en geef je mening: https://nl.research.net/r/KTO-Merwestein-2019.

_________________________________________________________________________________________________________________

Het waakmaatjesproject van het St. Antonius
Ziekenhuis in zowel Utrecht als Nieuwegein
lijkt een succes. Bij dit project worden mensen ingezet bij terminale patiënten zodat zij
niet alleen zijn als ze komen te overlijden.
Volgens het ziekenhuis is er steeds meer
vraag naar een vrijwilliger die de patiënt in de
laatste fase bijstaat. Inmiddels hebben 22
waakmaatjes zich aangemeld.
Het project ging drie maanden geleden van
start. 'De werkgroep psychosociale oncologische zorg en het palliatieve adviesteam
constateerden dat er vaak patiënten zijn die
alleen overlijden. Niet iedereen heeft namelijk familie om zich heen en de verpleging
kan niet 24 uur per dag bij een patiënt zitten',
vertelt coördinator vrijwilligers Elma Geertman van het St. Antonius Ziekenhuis. 'Toen
vroeg men om er vrijwilligers op te zetten.'
Niet alleen
Voor vrijwilligers kan het heftig zijn om aanwezig te zijn bij het overlijden van een patiënt. Toch geldt dat niet voor iedereen. 'Het

De waakmaatjes krijgen ook begeleiding
wanneer zij bij een overlijden aanwezig zijn
geweest. 'Als we de planning maken, komen
de vrijwilligers op de afdeling. Ze hebben dan
een voorgesprek met de verpleegkundige.
Mocht een patiënt komen te overleden, dan
volgt er een nazorggesprek.'
Missie
Onder de 22 waakmaatjes hebben zich ook
vaste medewerkers van het ziekenhuis aangemeld. 'Niet gek, want het is een project dat
heel goed bij de missie van ons ziekenhuis
past. Het draait allemaal om samen zorgen
voor kwaliteit van leven; óók in de laatste
fase. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is
dat niemand alleen mag sterven.'
'Ik hoop dat er voor iedereen iemand is
als hij of zij overlijdt. Ik vind het heel mooi
dat ik als waakmaatje die rol kan vervullen.'

Magneetvissers halen
kluis met sieraden naar boven

__________________________________________________________________

‘Steeds meer vraag
naar waakmaatjes bij
overlijden patiënt’

wordt heel wisselend ervaren. Het is een onbekende voor de vrijwilliger: ze leven wel
mee, maar ze hebben wel een afstand tot de
patiënt. De vrijwilligers vinden het mooi om
mee te lopen in de laatste fase van een patiënt en dat je honderd procent zorg mag bieden, waardoor iemand dus niet alleen is bij
het sterven.'

__________________________________________________________________

St. Antonius:

Op dinsdag 18 juni hebben twee jongens van
15 en 13 jaar, die aan het magneetvissen
waren, een kluis gevuld met sieraden boven
water gekregen. De politie denkt dat de kluis
gestolen is en later gedumpt in het Merwedekanaal.

In het Merwedekanaal aan de Jutphasestraatweg ter hoogte van het Fokkesteeglaantje waren de twee tieners aan het magneetvissen toen ze een heel zwaar gewicht
voelden. Met moeite lukte het hen de kluis
naar de kant te trekken. In de kluis lagen
gestolen sieraden.
De politie hoopt dat de eigenaar van de sieraden ze herkent van de beelden. Mocht u
weten van wie de kluis was, neem dan contact op met de politie via telefoonnummer
08006070.
____________________________________
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‘Stront aan de knikker’

Nee, beste lezer, dit gaat nu eens niet over hondenstront. Alhoewel…, een heel klein beetje, maar alleen om mijn punt duidelijk te maken.
Dit verhaal gaat over hoe de Opper Groen Beheerder van de gemeente (hierna te noemen de heer OGB) het normaal vindt dat een groep
inwoners van Nieuwegein frequent door grote hoeveelheden stront moeten lopen.
Stelt u zich eens voor dat u ’s ochtends de deur uitgaat en voor uw tuinhek op iédere stoeptegel een vieze hondendrol vindt. Ja,
inderdaad, getverdekke! Dit is de situatie in de honden-LOSLOOP-plekken in onze gemeente. Alleen zijn de drollen dan vele vierkante
meters zompige schapendrollen.
Dit verhaal gaat over schapenstront. Deze is sinds een aantal jaren in enorme hoeveelheden te vinden in de honden-LOSLOOP-gebieden.
Let op de hoofdletters. Het gaat dus niet om plekken waar honden aangelijnd mogen komen en waar opruimplicht is, maar om plekken die
notabene door de gemeente zelf zijn aangewezen als honden-LOSLOOP-gebieden.
Wat is nu het probleem?
In Nieuwegein is een ambtenaar, de heer OGB, die denkt dat inwoners van Nieuwegein schapen erg leuk vinden. En daar heeft hij
absoluut gelijk in. Het vreemde is echter dat het weiden van die schapen juist precies plaatsvindt op de door de gemeente aangewezen
hondenlosloopgebieden. En nergens anders!

‘Kwaliteit Rijn verbetert
niet’ zo blijkt uit het
rapport van RIWA-RIJN
uit Nieuwegein

_____________________________________

Jantine met de Pet:

De kwaliteit van het water in de
Rijn is ondanks maatregelen
vorig jaar niet verbeterd, meldt
de vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA-Rijn in haar
jaarverslag over 2018.

De langdurige periode van
droogte liet zien hoe kwetsbaar
we zijn, met enerzijds de oprukkende verzilting vanaf de
Noordzee en anderzijds de lage

Passanten, die de schaapjes zien staan, zijn zonder uitzondering erg ingenomen met de
pittoreske beestjes. En dat begrijp ik beslist. Echter, de mensen die gebruik moeten maken
van de hondenlosloopgebieden, vinden de schaapjes óók leuk, maar NIET in de
hondenlosloopgebieden.
De schapenstront veroorzaakt veel problemen:
• hondenuitlaters moeten door de stinkende stront waden,
• degenen, die daar geen zin in hebben, wijken uit naar de woonwijk om hun hond te laten
poepen (een zeer ongewenste situatie),
• schapen en hun uitwerpselen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van onze honden
• de hond kan een elektrische schok krijgen van het hek en in paniek de wijk in vluchten,
met alle gevaren van dien,
• de begraasde velden hebben ernstig te leiden (i.p.v. gras met leuke kruiden, zoals
smeerwortel, hebben we nu een kaalgevreten vlakte waar de distels welig tieren),
• kortom, wij kunnen niet veilig lopen in een notabene door de gemeente officieel
aangewezen losloopgebied.

Vraagje: ‘Hanteert onze gemeente objectieve criteria welke hoeveelheid stront per vierkante meter nog acceptabel is voor de inwoners
om doorheen te lopen? Is wellicht de heer OGB door de gemeente aangesteld om objectief te bepalen in hoeverre het voor bezoekers van
de honden-LOSLOOP-velden nog acceptabel is om door de stront te lopen?’
Volgens de heer OGB is de stront binnen een paar weken weg (niet waar). Hij meent dat de ingedroogde stront door vogels wordt
aangepikt en zo verdwijnt. Ah, dus dan mogen wij gedurende de tijd dat de vogels daarmee bezig zijn in het fijnstof van de
schapenuitwerpselen lopen. Waar iedere gemeente fijnstof probeert te weren, geldt dat kennelijk niet voor de plekken waar
hondenuitlaters hun hond los mogen laten lopen. En trouwens, één regenbuitje en deze theorie gaat niet meer op. Dan veranderen de
eerder droge plakkaten in een zompige, stinkende massa, waar je zo fijn op kan uitglijden. U ziet vast wel voor zich in wat voor toestand
je daarna thuis komt.
En als al deze argumenten niet helpen, vertelt de heer OGB mij dat het nu eenmaal jaren geleden zo is besloten en dus gaan we er lekker
niets aan doen. (Het woord “lekker” komt overigens uit mijn koker; om mijn gevoel erbij aan te duiden.)
Nu ik dit schrijf staan de schapen alweer voor de derde keer sinds het voorjaar op “mijn” veld. De stront van de vorige rondes is nog lang
niet verdwenen en dat zal ook niet gebeuren gedurende de winter. Het gras van alle omringende velden, zoals de uiterwaarden, is
machinaal gemaaid, maar alleen het hondenlosloopveld is overgeslagen, want daar moeten immers de schapen op.
Terwijl het zoveel eenvoudiger zou zijn de schapen op de omringende velden te zetten, alleen het hondenlosloopveld te maaien en dit veld
te gebruiken waartoe het door de gemeente is aangewezen: om honden op los laten lopen.
Nog even terug naar waar ik mee begon. Zodra er een hondendrol op een kinderspeelveld ligt, is iedereen furieus (terecht). Zodra er
kilo’s drollen op het hondenspeelveld liggen, mag dat kennelijk wel. Als ik een hondendrol op de weg niet opruim, krijg ik een boete
(terecht), maar de herder krijgt geld toe om de hondenspeelplekken te bevuilen met schapendrollen.
Begrijpt u dat ik het spoor bijster ben?
Met vriendelijke groet,
Jantine met de Pet

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!
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______________________________________________________________________

Protesten van de gebruikers van deze gebieden worden door de heer OGB afgedaan met:
“Er protesteert niemand (dus wel), iedereen vindt schaapjes leuk (absoluut, maar niet op
de honden-LOSLOOP-velden), de stront valt best wel mee (niet dus), de honden worden er
niet ziek van (is meneer dierenarts?)”

afvoer op de rivier waardoor concentraties van verontreinigingen
stegen. In het rapport wordt de
impact beschreven van de
droogte op de drinkwatervoorziening en hoe de Nederlandse
drinkwaterbedrijven die geheel of
gedeeltelijk van de Rijn afhankelijk zijn daarmee zijn omgegaan.

Waterkwaliteit Rijn in detail
Het RIWA-Rijn jaarrapport 2018
brengt de waterkwaliteit in het
Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied in detail in kaart.
Het bevat een overzicht van de
gemeten stoffen in het Nederlandse deel van het Rijnstroomgebied. De aangetroffen concentraties industriële chemicaliën,
geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten zijn geëvalueerd ten opzichte
van de streefwaarden in het European River Memorandum
(ERM). Ook dit jaar werden stoffen aangetroffen waarvan de
concentraties deze streefwaarden overschreden.
Verder lezen

‘En zo gebeurt het dat ik op
mijn aanbellen in eerste instantie een nieuwsgierige blaf
hoor waarna het Portret de
voordeur openzwaait. Ik ben
welkom. Vooraleer ik het
gesprek met het Lisa (zij is het
Portret) kan aangaan, vraagt
Wally (een lichtbruine Toller
retriever) alle aandacht. Die
aandacht geef ik ‘m, met als
gevolg dat hij in mij een nieuw
maatje denkt te hebben gevonden… Gelukkig grijpt Lisa van
tijd tot tijd even in en laat Wally
ons vervolgens onze gang
gaan: babbelen en fotograferen. En dat allemaal in Lisa’s
atelier met aan de wanden
proeven van haar kunnen.
Wát een talent!’

Portret van Week 34

Hoe gaan we om met de toenemende vraag
naar (betaalbare) woningen? Is er toekomst
voor de landbouw? Is er genoeg ruimte voor
natuur als wij ook willen recreëren of energie
willen opwekken? En wat doen we met het
toenemende verkeer? Is er eigenlijk wel voldoende ruimte voor al onze wensen? Dit zijn
allemaal vraagstukken waar de provincie
Utrecht voor staat met het opstellen van de
provinciale Omgevingsvisie. Deze visie is
van groot belang, omdat hierin de ruimtelijke
keuzes vastgelegd worden. Daarmee vormt
de Omgevingsvisie de basis voor alles wat
de provincie gaat doen.
Welke punten vind jij belangrijk?
Commissaris van de Koning Hans Oosters
en coördinerend gedeputeerde Omgevingsvisie Huib van Essen nodigen jongeren,
woonachtig in de provincie Utrecht, van harte
uit om mee te denken over deze vraagstuk-

Praat mee over de provincie Utrecht! Hoe
moet de provincie er voor jou uit zien om
prettig te kunnen leven, wonen en werken?
Inloop en pizza vanaf 18.30 uur, start rond
19.00 uur) in de foyer en de Statenzaal in het
Huis voor de provincie aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht. Je kunt je aanmelden via
het online aanmeldformulier.
____________________________________

Woning aan de Voermansweide in brand
gestoken

De politie wil graag spreken
met getuigen

De brand die in de nacht van 7 op 8 augustus uitbrak in een woning aan de Voermansweide, is aangestoken. Dat heeft de forensische recherche vastgesteld na onderzoek.
De politie wil graag spreken met getuigen
van deze woningbrand. De bewoners waren
op het moment waarop de brand uitbrak niet
thuis. De brand werd in alle vroegte gesticht.

______________________________________________________________________

Hoe moet de provincie Utrecht er gaan
uitzien en hoe wil je leven, wonen en werken? Op donderdag 19 september van
18.30 tot 21.00 uur houdt de provincie
Utrecht een bijeenkomst waarin jongeren
van 17 tot 27 jaar kunnen meepraten over
hun ideale provincie van de toekomst.

ken. Op een leuke, interactieve manier… mét
pizza. Op deze avond gaan jongeren hun
‘ideale provinciepizza’ beleggen. Vanuit verschillende gezichtspunten en samen met
vrienden, want die zijn natuurlijk ook welkom.
Wij zorgen voor de pizza en een inspirerende
avond.

______________________________________________________________________

Provincie Utrecht zoekt
jongeren:
‘Praat mee en zeg het voort’

Lees hier om, aan de hand van
haar antwoorden op de vijf,
altijd dezelfde, vragen nader
kennis te maken met Lisa
Peters Esvelt, het portret van
deze Week.

Buren ontdekten tegen de klok van 03.30 uur
die ochtend dat er brand woedde in de aangrenzende woning. De buren waarschuwden
direct de hulpdiensten. Omdat er veel rook bij
de brand vrijkwam, haalden politiemensen
omwonenden omwille van hun veiligheid uit
hun huizen. De brandweer kon de brand
intussen snel blussen. De woning is zwaar
beschadigd geraakt. Zie hier de video.
Inmiddels hebben rechercheurs van de Forensische Opsporing vastgesteld dat er sprake is van brandstichting. Diverse sporen zijn
door de recherche veiliggesteld. Ook heeft
een buurtonderzoek plaatsgevonden en zijn
camerabeelden door de politie bekeken. De
politie komt graag met alle mensen in contact
die iets kunnen vertellen over deze brandstichting en/of die in de omgeving van de getroffen woning over camera’s beschikken. Bel
met de politie via 09008844 of bel anoniem
met M via 08007000.
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Naar de nieuwe bedienruimte
van de sluismeesters in de voormalige dienstwoningen (witte
huisjes) die behouden zijn gebleven. Maximum aantal deelnemers per groep is 10. Start laatste rondleiding: 16.40 uur.
Naar de noordelijke heftoren.
Vanaf het balkon heeft u een
prachtig uitzicht over het monumentale sluiscomplex, de nieuwe
3e kolk en het verbrede Lekkanaal met de verplaatste kazematten. Voor deze rondleiding is
de minimumleeftijd 8 jaar en
geldt omwille van de veiligheid:
één kind per volwassene. Maximum aantal deelnemers per
groep 15. Start laatste rondleiding: 16.50 uur.

Boottocht
De Prinses Beatrixsluis bekijken
vanaf het water? Dat kan tijdens
een i.s.m. de ANWB georganiseerde boottocht op de ‘Columbus’! De ‘Columbus’ vaart vanaf
steunpunt Schipbrug via de Lek
door de Prinses Beatrixsluis naar
de tweede opstapplaats, de aanmeervoorziening bij Schalkwijkse
Wetering. Aan boord vertelt een
medewerker van Sas van Vreeswijk alles over de werkzaamheden van de afgelopen drie jaar.
Vanaf de Schalkwijkse Wetering

FOTO: AREND BLOEMINK

Bezoek de Prinses Beatrixsluis
en vaar er doorheen
op Open Monumentendag
Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk stellen
de Prinses Beatrixsluis op zaterdag 14 september
tussen 10.00 en 17.00 uur deels open voor het publiek.
Er zijn rondleidingen op de monumentale sluis,
u kunt meevaren met een boottocht en nog veel meer.

loopt u in ongeveer 10 minuten
langs het Lekkanaal naar de
sluis en kunt u aanhaken bij de
activiteiten aldaar.

De vaartijden onder voorbehoud
van de precieze wacht- en schuttijd bij de sluis:

Steunpunt Schipbrug, Veerweg:
10, 12, 14 en 16 uur.
Kruising Schalkwijkse Wetering –
Sluispad: 11, 13, 15 en 17 uur.
U kunt (gratis) retourtjes en
enkele reizen krijgen. Van de
220 beschikbare plaatsen per
vaart zijn er 70 exclusief en op
voorinschrijving voor ANWBleden. De overige 150 per vaart
zijn op beide opstappunten (dus
niet op de sluis zelf) verkrijgbaar.
Op is op. Een retourreis duurt
ongeveer 1,5 uur en een enkele
reis ongeveer 45 minuten.

De Lekdijk moet worden versterkt, wat is belangrijk voor u?
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert op 12 en
17 september bewonersavonden over het dijkversterkingsproject
Culemborgse Veer – Beatrixsluis. Het waterschap roept omwonenden en andere belangstellenden op om langs te komen en actief
mee te denken.
U kent het gebied het best en daarom nodigt het waterschap u uit
voor de bewonersavonden op 12 en 17 september. Het waterschap
vertelt meer over de versterkingsopgave, maar is vooral benieuwd
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Informatiepunten en kinderen
Wilt u meer weten over de bouw
van de 3e kolk, de werking van
de sluisdeuren, of over de renovatie en het onderhoud van dit
rijksmonument? We hebben voor
u tussen de 2e en de 3e kolk een
looproute en informatiepunten ingericht. Medewerkers staan hier
voor u klaar.
Voor kinderen zijn er een mooie
kleurplaat en een bouwplaat van
een weginspecteurswagen (op is
op). Ook kunnen ze zich laten
schminken.

___________________________________________________

Aanmelden is voor beide rondleidingen verplicht en kan alleen op
de dag zelf bij het inschrijfpunt bij
de tent tussen de witte huisjes
en grote witte loods. Bij beide
rondleidingen moeten bezoekers
trappen lopen. Er is geen lift aanwezig.

Vreeswijk. Bij de grote tent op
het sluiscomplex én bij steunpunt
Schipbrug liggen routekaartjes
met de looproute naar het startpunt. Vertrek eerste wandeling
om 12.00 uur, laatste wandeling
om 16.30 uur. Ook Museumwerf
Vreeswijk houdt tijdens het hele
Monumentenweekend leuke activiteiten, meer info op hun site.

Stadswandeling Vreeswijk
In samenwerking met de Museumwerf Vreeswijk en de Stichting Activiteiten Vreeswijk organiseren we ook wandelingen met
gidsen in historisch Vreeswijk.
Vertrek ieder half en heel uur
vanaf het Raadhuisplein in hartje

__________________________________________________________________________________________________________________________

Rondleidingen
Er zijn vanaf 10.00 uur twee verschillende rondleidingen:

__________________________________________________________________________________________________________________________

Startpunt van de activiteiten op
de sluis is het terrein tussen de
2e en de 3e kolk in, dus niet bij
de inmiddels verwijderde bouwkeet. Stevig schoeisel is aan te
raden.

Parkeren op afstand Prinses
Beatrixsluis
Komt u bij voorkeur met de fiets
of met openbaar vervoer (bus 77
vanaf Utrecht Centraal richting
Nieuwegein Zuid, uitstappen bij
halte Nijverheidsweg en dan nog
circa 10 minuten lopen), want bij
de sluis is weinig parkeergelegenheid. Kan het niet anders en
komt u met de auto, parkeert u
dan aan het Defensiedok maar
let op: de parkeergelegenheid
blijft beperkt. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars.

Opstapplaats boot steunpunt
Schipbrug
Bij steunpunt Schipbrug is een
kleine parkeerplaats voor ca. 15
auto’s. Bij evenementencentrum
’t Veerhuis aan Nijemonde 4 te
Nieuwegein op circa 7 minuten
lopen is meer gelegenheid. Of
neem de sneltram richting Nieuwegein Zuid naar het eindpunt bij
winkelcentrum Hoog Zandveld,
ook op circa 7 minuten lopen.

Opstapplaats boot
Schalkwijkse Wetering
Komt u bij voorkeur met de fiets
naar dit opstappunt, want dichtbij
is weinig parkeergelegenheid.
De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is aan de zijstraten van
het Inundatiedok op bedrijventerrein Het Klooster Noord.

Rijkswaterstaat en Open
Monumentendag
Rijkswaterstaat doet voor het
10e jaar mee aan de landelijke
Open Monumentendag. Dit jaar
is het thema ‘Plekken van Plezier.’

naar uw inbreng. Wat is voor u belangrijk? Welke wensen en zorgen
zijn er in het gebied? En op welke manier wilt u worden betrokken bij
de dijkversterking? Kom kennismaken en laat het ons weten.
Het waterschap ziet u graag op één van de bewonersavonden in Tull
en ’t Waal of Schalkwijk.
Donderdag 12 september, 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur),
Sociaal Cultureel Centrum ’t Gebouw in Tull en ’t Waal.
Dinsdag 17 september, 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur),
Zalencentrum De Wiese in Schalkwijk.
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Eén van deze auto’s werd met
de twee verdachte inzittenden op
de Buizerdlaan gevonden en is
in beslag genomen. De politie
heeft de zaak nog in onderzoek
en is ook nog op zoek naar het
mogelijk (vuur)wapen.
Een bewoner aan de van Tooroplaan: ‘Ik meende rond 22.30
uur in de verte schoten te horen.
Ik kon het geluid niet plaatsen en
dacht dat het vast iets anders
zou zijn, vuurwerk ofzo.’
__________________________

SV Geinoord verliest met
grote cijfers oefenduel
tegen DHSC
SV Geinoord heeft in een oefenduel tegen het Utrechtse DHSC
een grote nederlaag opgelopen.
Op het Sportpark Wesley Sneijder in Ondiep werd het 8-1 voor
de Utrechtse ploeg, die een klasse hoger speelt.
Bij rust was de score nog te
overzien voor de ploeg uit Nieuwegein. Door goals van Jesse
Oliekan en Mitch van der Vlist
was het halverwege 2-0 voor
DHSC. Na de pauze deed Geinoord via Timo Meerding nog iets
terug, maar daarna liep DHSC
weg.
Emre Bal (3-1 en 4-1), Roy
Turksma (5-1), Christian Gandu
(6-1 en 8-1), Genaro Snijders
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De competitie begint zaterdag 21
september thuis tegen Benschop
1. Deze wedstrijd begint om
14.30 uur op Sportpark Parkhout.
__________________________

Documentairemaakster
Nicky Maas zoekt
cliënten om te volgen
tijdens het nachtwaken

De dood is een onderwerp waar
we het niet graag over hebben,
ook documentairemaakster
Nicky Maas werd niet graag
geconfronteerd met haar eigen
sterfelijkheid en was zelfs bang
voor de dood. Totdat ze op het
sterfbed van haar opa kennis
maakte met een nachtwaakster.
De band die haar opa in korte tijd
opbouwde met deze onbekende
vrouw die ’s nachts bij zijn bed
kwam waken fascineerde Nicky.
Naast dat ze zelf nachtwaakster
werd besloot ze een documentaire te maken over dit bijzondere vrijwilligerswerk.

Nicky Maas: ‘In De Nachtwaker
volgen we Janneke, zij is al 15
jaar vrijwilligster in de palliatieve
terminale thuiszorg. De film onderzoekt wat het doet met Janneke als mens om zo vaak met
de dood geconfronteerd te worden. Hiervoor is het belangrijk
haar te volgen tijdens het nachtwaken bij mensen thuis. Daarom
zijn wij op zoek naar cliënten in
de omgeving van Nieuwegein/
Utrecht die open staan om gefilmd te worden tijdens het nachtwaken. Dit gebeurt altijd in respectvol overleg met familie en de
cliënt zelf.’

Kent u iemand die zou willen
meewerken aan de film, of bent
u dat zelf? Kijk voor meer informatie deze website of neem contact op met Nicky Maas via denachtwaker@tangerinetree.nl.
__________________________
OM: ‘Marcel D.
uit Nieuwegein
verantwoordelijk voor
moord op Wout Sabee’

Wout Sabee moest dood omdat
hij 200 kilo drugs zou hebben
gestolen van de groep rondom
Nederlands meest gezochte
crimineel Ridouan Taghi. Dat
verklaart kroongetuige Nabil B.
De kroongetuige zegt dat de
rechterhand van Taghi, Said
Razzouki, hem dit vertelde. Of
de 200 kilo drugs soft- of harddrugs betreft is onduidelijk. De
kroongetuige denkt zelf dat het
om softdrugs gaat. 'Anders zou
het wel heel veel zijn.'
Verder lezen.
__________________________

Aanpassing Ravenswade

Op 2 september is wegenbouwer
KWS Infra gestart met de laatste
fase: de aanpassing van de
Ravenswade, tussen de aansluiting Veldwade en de N408. Dit
heeft als doel om alle aanpassingen aan de infrastructuur op het
bedrijventerrein nog voor eind
2019 af te ronden.

Gedurende 9 weken bouwt de
aannemer in verschillende fasen
de Ravenswade en het aansluitende kruispunt op de N408 om
naar de eindsituatie. De Ravenswade krijgt een extra uitgaande
rijstrook en opstelruimte tussen
de rijbanen voor vrachtwagens.
Door gebruik te maken van de
nieuwe extra ontsluitingsweg aan
de zuidzijde van het bedrijventerrein blijft de bereikbaarheid van
het bedrijventerrein in stand.
Start eerste fase
Van 2 tot en met 27 september
werkt KWS aan de nieuwe toegangsweg van de Ravenswade.
Deze wordt verschoven om
ruimte te maken voor een extra
uitgaande rijstrook en een middeneiland als opstelplaats voor
vrachtwagens. Het nieuwe middeneiland wordt dan ook aangelegd.

Omleidingsroute
De Ravenswade is afgesloten
voor verkeer vanaf de N408 richting het bedrijventerrein. Het autoverkeer wordt omgeleid via de
nieuwe zuidelijke verbindingsweg ‘Liesbosch Zuid’. Het verkeer vanaf het bedrijventerrein
richting de N408 kan wel via de
Ravenswade het bedrijventerrein
verlaten of gebruikmaken van de
nieuwe aansluiting ‘Liesbosch
Zuid’.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De politie had die avond meerdere serieuze meldingen van
omwonenden ontvangen die
schoten hadden gehoord of gezien. Voor zover bekend waren
er geen gewonden gevallen, zo
zegt een woordvoerder van de
politie tegenover onze redactie.
Maar omstanders lieten onze
redactie weten dat er bloed zou
liggen en dat een auto na de
schoten hard zou zijn weggereden.

(7-1) zetten vervolgens de eindstand op het scorebord.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In Nieuwegein zijn dinsdagavond
20 augustus rond 22.30 uur mogelijk schoten gehoord in de
buurt van het Nijpelsplantsoen.
De parkeerplaats voor één van
de flats werd door agenten afgezet en eventuele sporen werden
gemarkeerd. Of er kogelhulzen
lagen was onduidelijk.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Politie onderzoekt
mogelijke schietpartij

Vervolgwerkzaamheden
Aansluitend worden ook de uitgaande rijstroken van de Ravenswade en de kruising N408
aangepast en vernieuwd. Nadere
toelichting hierover volgt.
__________________________

BuurtAED-actie in
Valeriaangaarde groot
succes

In Batau-Zuid buurt aan de Valeriaangaarde hangt binnenkort
een AED. De buren hielden
samen een inzamelactie via het
platform BuurtAED.nl van de
Hartstichting. De actie was een
groot succes, de buurt haalde
binnen 6 dagen voldoende geld
op om de AED met bijpassende
buitenkast te kopen. Initiatiefnemer van de actie Michael Steenbeek: 'Ik ben blij dat we deze buurt nog veiliger hebben kunnen
maken en er nu direct beschikking gaat komen van een AED'.

Elk jaar krijgen zo’n 17.000
mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In
70% van de gevallen vindt zo’n
hartstilstand thuis plaats. De
kans op overleven is het grootst
als binnen 6 minuten gestart
wordt met reanimeren en een
AED wordt ingezet. Het lukt de
ambulance meestal niet om binnen die tijd aanwezig te zijn bij
het slachtoffer. Daarom is het
belangrijk dat er in elke buurt
een AED aanwezig is.

Om van heel Nederland zo’n ‘6minutenzone’ te maken zijn
30.000 AED’s nodig die dag en
nacht beschikbaar zijn en staan
aangemeld bij oproepsysteem
HartslagNu. Op dit moment zijn
in Nederland 15.000 AED’s aangemeld bij het oproepsysteem.
Deze BuurtAED-actie draagt bij
aan het realiseren van deze landelijke 6-minutenzone.

Lisa Peters Esvelt:
'Dat fotograferen zijn passie is
was me al duidelijk, maar toen
ik in de gang liep in zijn
appartementencomplex was ik
echt onder de indruk van alle
foto’s die daar hingen. Het is
allemaal zijn werk. Van foto van
de Dom van Utrecht tot aan
theater de Kom taferelen, een
prachtige collectie bij elkaar.’
‘Arend vertelde zo het één en
ander bij een aantal foto’s. Nu
werd ik toch wel zenuwachtig
hoor, ik ben geen fotograaf, ik
klik graag wat raak en probeer
wel eens wat. En dan nu de
fotograaf van deze rubriek op
de foto zien te krijgen, en het
liefst wel een beetje scherp…
Een leuke uitdaging.’

Portret van Week 36

Lees hier om, aan de hand van
haar antwoorden op de vijf,
altijd dezelfde, vragen nader
kennis te maken met Arend
Bloemink, het portret van deze
Week.

Dorpshuis Fort Vreeswijk start nieuw seizoen met extra nieuwe activiteiten
Eén keer per maand is er op vrijdag Bingo en
de beroemde Pubquiz, het Parkinsoncafé op
maandag, de kindermiddag op woensdag
De boekenkasten voor volwassenen en kinderen staan altijd open en het koffieapparaat
staat altijd aan!
Vrijdag 27 september viert het Dorpshuis
haar 1ste lustrum. Al 5 jaar voeren wijkbewoners met veel succes het beheer over het
Dorpshuis. Dat wordt gevierd met een symposium, een etentje en een dansavond met
de swingband: FunkThis.
Zaterdag 28 september doen we mee met
Burendag. U bent van harte welkom bij de
lezing van Betsy de Keizer over ‘de charme

dagmiddag voor iedereen én mensen met
dementie en de cursus oriëntatie tekenen en
schilderen op donderdagochtend.
Iedere dag zijn er vaste activiteiten zoals: Tai
Chi, de lunchcafé’s op dinsdag en donderdag, de verschillende beweegactiviteiten, het
eetcafé op donderdag, het schaken op
woensdag, de verschillende creatieve workshops, de karate- en muzieklessen en de
Wereldkeuken en de puzzelruilbeurs.

van het ouder worden’. Hierbij wordt u ver
wend met een heerlijke High Tea. De kosten
voor de lezing inclusief High Tea bedragen
€ 8,- Korting voor mensen met een N-pas.

Zondag 29 september sluit Soep&Cultuur
de maand feestelijk af met een optreden van
de band ‘One-Trick-Pony’. Deze muzikale
verwennerij duurt van 16.00 tot 17.00 uur.
Hierna kunt u genieten van de huisgemaakte
soep.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar:
dorpshuisvreeswijk@gmail.com.
____________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

In de maand september starten álle activiteiten in het Dorpshuis Fort Vreeswijk. Er
is veel te doen en ‘voor elk wat wils.’
Bestaande activiteiten, nieuwe wekelijkse
activiteiten en bijzondere éénmalige activiteiten.
Nieuw is het koor Geinse Wijsjes op donder-

Foto: VV Sliedrecht

Hans van Echtelt schrijft iedere week zijn
‘Sportief Dagboek’ op, op De Digitale Stad
Nieuwegein. Hans is een geboren Vreeswijker en houdt van voetballen, houdt van
sport.
Schreef jaren lang voor het Utrechts
Nieuwsblad. Ieder weekend vindt u hem
langs de sportvelden in Nieuwegein.
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Atletiekvereniging Atverni organiseert op
zondag 15 september aanstaande voor de
10de keer de Sluizenwandeltocht. Deze tocht
gaat, afhankelijk van de gekozen afstand,
langs de sluizen van Vreeswijk en Nieuwegein. Op deze dag vindt ook de 45ste Atverni
Sluizenloop (hardloopevenement) plaats op
de Oude Sluis in Vreeswijk.

Geslaagde eerste buurt BBQ
bij buurtplein Zuid!
Een heerlijke zomerperiode hebben we
achter de rug. Dit is veelal samen gevierd.
Zo ook op dinsdag 27 augustus jl. op buurtplein Zuid aan de Ratelaar in Hoog Zandveld. Hier werd de zomerperiode afgesloten
met de eerste Buurt BBQ op het plein.
Ruim 80 mensen hebben samen gegeten.
De organisatie: ‘Het was een gezellig en vol
plein. Muziek, de zon en temperatuur gaven
nog een heerlijk vakantie gevoel.’ De buurt
BBQ is georganiseerd door de initiatiefneemster Annemiek van “Eet je mee” en de buurtverbinder. De organisatie kon die dag rekenen op de inzet van het team van ‘Eet je
mee!’ en de winkeliers van Hoog-Zandveld.
‘Het was een waar feest!’ aldus Annemiek.
Samen eten (s)maakt gelukkiger
Samen eten lijkt een ‘simpele dagelijkse bezigheid’, maar vanzelfsprekend is het niet.
Het samen eten komt in vele huishoudens
niet eens dagelijks voor, want je eet bijvoorbeeld onderweg, voor de televisie, op je werk
of na het sporten. In andere culturen is men
het anders gewend: Eten doe je samen! En
het liefst zo vaak mogelijk, want samen eten
doet een mens goed. Op buurtplein Zuid is er
van alles mogelijk om samen te kunnen eten
en zelfs samen koken.
MOvactor heeft gemerkt dat de wens er is
om meer gebruik te kunnen maken van de
keuken en het restaurant op het buurtplein.
‘Daarin gaan we natuurlijk voorzien! Immers
de buurtpleinen zijn er voor de bewoners.
We gaan de activiteiten van FAIR’s dan ook
anders organiseren. Dit betekent dat er de
mogelijkheid is om overdag onze keuken en
restaurant te benutten als inwoner van Nieuwegein voor gezellige kook- en eetmomenten. Hoe meer, hoe liever!’
Wil je weten wat er mogelijk is, heb je
ideeën, kom vooral even een kop koffie met
Jaimy drinken om samen van gedachten te
wisselen.

Afstanden
Dit jaar zijn er weer aantrekkelijke wandelingen gecreëerd in een groene en waterrijke
omgeving. Wandelaars kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15 of 20km. De Sluizenwandeltocht maakt deel uit van de wandelkalender van de KWBN (Koninklijke Wandelbond Nederland). Alle routes zijn uitgepijld
en tevens ontvangen alle wandelaars een
routebeschrijving.

Inschrijven
De inschrijving voor de 10de Sluizenwandeltocht is vanaf nu geopend. Ga naar deze
website en kies van het menu de optie inschrijven.
Inschrijfkosten voor alle wandelafstanden
Tot en met 6 september € 2,50.
Tot en met 13 september € 3,50.
Op 15 september bij de start € 5,00.
De organisatie heeft besloten om houders
van de Stadspas Nieuwegein gratis te laten
deelnemen. Op vertoon van hun stadspas
betalen zij op zondag 15 september geen inschrijfgeld.
Kinderen tot en met 12 jaar (maximaal 2)
mogen gratis meewandelen mits zij begeleid
worden door een betalende volwassene.
Tevens krijgen de kinderen bovendien een
ijsmunt voor een gratis ijsje af te halen in
Luigi’s IJssalon. Na de tocht ontvangt elke
deelnemer een herinneringsmedaille en een
plaatje van een van de sluizen en tevens een
flesje water.
Starten
De inschrijving en start is in Dorpshuis Fort
Vreeswijk. De bus stopt op een paar honderd
van het Fort (lijn 77, zie OV9292) vanaf het
CS in Utrecht. Of de sneltram vanuit Utrecht:
CS naar eindhalte Nieuwegein-Zuid, daarna
15 min wandelen naar de start. De route
naar de start wordt met pijlen aangegeven. U
kunt starten tussen 08.00 uur en 13.00 uur.
Het startbureau sluit om 17.00 uur.

De Verenigde Senioren Partij
(VSP) weer kompleet

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10e Sluizenwandeltocht

Na het overlijden van raadslid Ton de Mol
(60) is maandag 2 september jl. tijdens een
besloten vergadering besloten om de lege
stoel in de raadszaal te geven aan Geert
Zondag. Zondag, die momenteel 65 jaar is
en ervaring heeft als raadslid, was al commissielid binnen de Verenigde Senioren Partij voor Algemene en Bestuurlijke Zaken
(ABZ). Deze functie zal Zondag voortzetten.
Raadslid Ann de Wolf heeft eerder al het
fractievoorzitterschap aanvaard. Ton de Mol
had deze functie onlangs op zich genomen
nadat raadslid Herman Troost een stapje
terug deed binnen de partij.

Donderdag 26 september aanstaande, tijdens de raadsvergadering, zal Geert Zondag
beëdigd worden als lid van de gemeenteraad. Eerder was Geert Zondag raadslid voor
de SP in zijn vorige woonplaats Emmen. Na
zijn verhuizing naar Nieuwegein bleef de politiek hem interesseren en koos hij voor de
VSP om betrokken te blijven bij zijn woonomgeving.
____________________________________

Breng uw stem uit
en zorg dat Merwestein
voor derde jaar op rij de titel
‘Beste zwembad van
Nederland’ krijgt!

Twee jaar op rij mocht Sport- en Evenementencomplex Merwestein zichzelf ‘Het beste
zwembad van Nederland’ noemen, ook dit
jaar doet Merwestein weer mee. De competitie met de collega zwembaden wordt elk jaar
zwaarder en daarom vragen de medewerkers ook dit jaar weer uw hulp, want drie keer
op rij het zeepaardje ontvangen zal uniek
zijn.

Ton Bothoff, directeur van zwembad Merwestein: ‘Met de tevredenheidsonderzoek
wordt de winnaar bepaald op basis van het
aantal ingevulde enquêtes, de hoogte van
het eindcijfer en daarmee de vraag of u ons
aanbeveelt. Tevens is de klanttevredenheids-enquête voor ons als bedrijf erg belangrijk. Het geeft ons de kans om inzicht te
verkrijgen in onze dienstverlening en daar
waar nodig te verbeteren en te leren.’
Het invullen van de enquête kost u maximaal
vijf minuten en wordt door de medewerkers
van zwembad Merwestein erg gewaardeerd.
Doe hier mee!
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