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Unieke samenwerking
Voetbalvereniging JSV, Atletiekvereniging Atverni,
Honk- en Softbal Nieuwegein Diamonds en
Rugby Club Nieuwegein vastgelegd

Koken is een passie van de dames. Waed is haar eigen cateringbedrijf, Dream Delight gestart. Op haar website
www.dreamdelight.nl is te zien
wat voor een heerlijke gerechten
bij haar besteld kunnen worden,
waarvan vandaag velen hebben
genoten. Als afsluiter was er
heerlijke appeltaart, gebakken
door bewoners van Reinaerde.

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 dus de Koolmees in
de wijk Doorslag.

Els Reinking, wijkcoordinator in
Fokkesteeg, deelde ter afsluiting
herfstchrysanten uit aan de
dames die hebben gekookt. En
natuurlijk werden alle vrijwilligers
bij het Wijknetwerk Fokkesteeg
bedankt voor hun inzet.
__________________________
Workshop
voor verenigingen en stichtingen

‘Samen voor !.een
goede beursvloermatch’

Samen voor Nieuwegein, het
netwerk voor maatschappelijk
betrokken organisaties, houdt op
dinsdag 29 oktober een work
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Tijdens de beursvloer worden
veel mooie matches gemaakt. In
2018 heeft SportID een mooie
match gemaakt met bouwspeeltuin Jeugdland en wethouder Jan
Kuiper.

shop ‘Samen voor! een goede
beursvloermatch’ om 19.00 uur
bij sportcomplex Merwestein.
Deze workshop is speciaal voor
verenigingen en stichtingen om
zich voor te bereiden op de
Beursvloer op donderdag 28 november. Inschrijven voor de
workshop en de beursvloer kan
al via de website van Samen
voor Nieuwegein.
De deelnemers aan de workshop
leren hoe ze de wensen en het
aanbod kunnen formuleren en
hoe ze dit presenteren aan de
bedrijven. De workshop wordt
gegeven door Karin Beenen van
Samen voor Nieuwegein.

Beursvloer
De Beursvloer wordt gehouden
op donderdag 28 november van
16.00 uur tot 18.00 uur. bij DE
KOM. Het wordt een feestelijk en
bijzonder evenement dit keer,
want het is de tiende editie.
Zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties zijn van harte
welkom bij deze speciale editie
van de Beursvloer. Bedrijven,
maatschappelijke organisaties
en overheid handelen met gesloten beurs. De aanwezigen
gaan met elkaar in gesprek over
vraag en aanbod. Er worden
heel veel matches gemaakt, afspraken om met elkaar samen te
werken.
Informatie
Voor informatie en aanmelding

voor de beursvloer kunnen belangstellenden kijken op de website van Samen voor Nieuwegein. Bellen of e-mailen kan ook
met intermediair Karin Beenen,
e-mail: info@samenvoornieuwegein.nl of telefoon:
0643368435.
__________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Deze week maakt
onze ‘Kookgek’ Eric Dekker:
‘Mosselen met tomaat en
gerookte paprika.’ Het recept is
voor twee personen. Ben je met
z’n vier dan gewoon alles verdubbelen.
__________________________

Donderdagavond 3 oktober hield
het Wijknetwerk, samen met de
bewoners uit Fokkesteeg, een integratiediner. Bijna 60 mensen
schoven aan in La CaZa aan de
Hoornseschans in de wijk.
‘Mensen uit verschillende culturen waren aanwezig. Zij hebben met elkaar gegeten en gingen in gesprek met een onbekende buurman of buurvrouw’ aldus Hanny Plomp van het Wijknetwerk. ‘Er werd genoten van
een zeer gevarieerde buffet, gekookt door, Zara, Ameerah,
Roeida, Anahied en Waed.’

_________________________________________________________________________________________________________________________________

'Koken met PEN'

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Integratiediner
druk bezocht in
Fokkesteeg

Open Lab

Een reis
naar de prehistorie
(6 t/m 12 jaar)

Ga mee terug naar de prehistorie
in het Open Lab op zaterdag 12
oktober (14.00 tot 16.00 uur) in
bibliotheek De tweede verdieping: maak je eigen hedendaagse fossiel, 3D-print een dino en
ga terug in de tijd met een VRbril. Wil je jouw fossiel of dino
mee naar huis nemen? Dan betaal je " 2,50.
Aanmelden kan via actie@detweedeverdieping.nu o.v.v.
‘Open Lab 12 oktober’. De toegang is gratis voor leden. Nog
geen lid? Het lidmaatschap voor
kinderen is gratis. Je betaalt eenmalig " 6,- inschrijfkosten.
Dit Open Lab is onderdeel van
ons Kinderboekenweekprogramma. Dit jaar is het Kinderboekenweekthema ‘Reis mee’; naar andere landen, tijden en nieuwe
verhalen. Het hele programma
van de Kinderboekenweek vind
je hier.

COLOFON

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

________________________________________________________________________________________________________________________________

Kamermuziekconcert in de
Dorpskerk van Jutphaas

Op zondag 13 oktober wordt er in de Dorpskerk aan de Nedereindseweg in Jutphaas
weer een kamermuziekconcert georganiseerd. In totaal worden er acht concerten
gegeven. Het concert begint om 16.00 uur.
De entree is € 10,00. Kaartverkoop is aan de
kassa.

Paddestoelenexcursie
Met het IVN naar Landgoed Oostbroek

Bij jong en oud zorgt het zien van een paddenstoel altijd voor veel enthousiasme. Paddenstoelen zijn altijd omgeven geweest door
een waas van geheimzinnigheid: plotseling
staan ze er, maar na een paar dagen zijn ze
even plotseling weer verdwenen. Die waas
van geheimzinnigheid werd nog versterkt
door oude volksverhalen waarin paddenstoelen een grote rol spelen. Volgens deze oude
verhalen waren het vooral de duivel, heksen
en elfjes die ze lieten groeien.
Landgoed Oostbroek ligt enigszins verstopt
tussen de A28 en de gebouwen van het
UMC en de Uithof. Ondanks deze ligging is
het hier een oase van rust. Het landgoed is
sinds 1978 in het bezit van Het Utrechts
Landschap dat in het landhuis haar hoofdkwartier heeft. Ook het IVN Consulentschap
FOTO VAN DE WEEK

________________________________________________________

Het IVN, Instituut voor natuureducatie &
duurzaamheid in Nieuwegein e.0., organiseert op zondag 13 oktober 2019 een paddenstoelenwandeling op het landgoed Oostbroek. Het is niet nodig om zich van tevoren
aan te melden.

Utrecht is hier te vinden. De 19e -eeuwse
oranjerie is ingericht als winkeltje en informatiecentrum. Hier kunnen wij na afloop van de
excursie, als we op tijd terug zijn, nog even
wat rondkijken of iets drinken. Er zijn o.a.
ecoproducten, vers fruit, cadeauartikelen en
wandelboekjes te koop.
Omdat in het gebied enige voormalige beddingen van de Kromme Rijn gelopen hebben,
kan het nogal vochtig zijn. Het is dus handig
om stevige wandelschoenen te dragen. Ook
is er een nieuwe loopbrug aangelegd waar
we gebruik van gaan maken.

Voor deze IVN-wandeling is het verzamelpunt om 10.00 uur op de parkeerplaats bij
Jack’s Grillhouse aan de Parkhout 2). Men
kan ook rechtstreeks naar Landgoed Oostbroek komen, daar begint de excursie om
10.30 uur. Het verzamelpunt aldaar: oranjerie/het winkeltje. Deelname aan de excursie is gratis; een kleine vrijwillige bijdrage ter
bestrijding van de kosten is natuurlijk
welkom.

Onlangs ontving de redactie deze prachtige foto van
het fietspad aan een natte Utrechtsestraatweg met
daarboven een waterige regenboog van Clarion
Wegerif. In een begeleidend (WhatsApp)-screendumpje schrijft Clarion: ‘Hoe staat het met het
#fietsgeluk en #fietsklimaat in Nieuwegein? Vul de
enquête in op fietsstad.nl en laat je mening horen.
Het kan nog tot 15 oktober!'
Waarvan akte èn een mooie Foto van de Week!

Het is het eerste concert in een serie van
acht concerten op de tweede zondag van de
maand. Het concert wordt gegeven door het
huis-ensemble van de Dorpskerk, het Gheyn
Consort. Dit kamermuziekensemble speelt
met een vaste kern, aangevuld met andere
instrumenten daar waar de muziek daar om
vraagt. Deze keer speelt het strijkkwartet van
het ensemble, aangevuld met klarinettiste
Nancy Braithwaite.
Op het programma staat muziek van misschien wel één van de grootste componisten
uit de muziekgeschiedenis, Wolfgang
Amadeus Mozart, waaronder het beroemde
en geliefde klarinetkwintet.

Over Nancy Braithwaite
Nancy Braithwaite studeerde af aan de befaamde Eastman School of Music (VS) met
de hoogste onderscheiding: het 'Performers
Certificate'. Op haar 23ste werd ze benoemd
tot soloklarinettiste van het Savannah Symphony Orchestra, waar zij ook zeer actief
was als kamermusicienne.

Als soliste trad ze op met diverse Amerikaanse orkesten in concerten van o.a.
Mozart, Weber, Rossini en Nielsen. Ook
speelde ze in het Spoleto Festival(It) en in
het Tanglewood Festival(VS).
Nancy Braithwaite is als uitvoerend musicus
voornamelijk bezig met kamermuziek. In
haar woonplaats Bunnik is zij artistieke leider
van de kamermuziekserie Kromme Rijn Concerten.
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Op 8 november aanstaande organiseert GroenLinks in Nieuwegein een thema-avond over
energietransitie. Net als alle andere gemeenten staat Nieuwegein voor een grote opgave en
moeten er veel keuzes gemaakt
worden. De avond wordt ingeleid
door GroenLinks-wethouder
Marieke Schouten en door expert duurzaamheid Dirk de
Knecht.
De avond is voor leden van
GroenLinks, sympathisanten en
andere belangstellenden en
vindt plaats van 18.30 - 20.30
uur in Dorpshuis Fort Vreeswijk.
Voor soep en broodjes wordt gezorgd.
Aansluitend vindt voor de leden
van GroenLinks een korte ledenvergadering (ALV) plaats van
20.45 - 21.15 uur. De agenda en
stukken hiervoor worden twee
weken voor de datum van de
ALV onder de leden verspreid.
Wilt u aanwezig zijn bij de themabijeenkomst over Energietransitie meld u zich dan aan via
de website van GroenLinks in
Nieuwegein.
4

Muziekliefhebber? Kom 14 oktober binnenwaaien bij ‘Stormy
Monday’, een gratis jamsessie in
het theatercafé van De Kom.
Iedereen die een instrument
speelt, zingt, of gewoonweg van
muziek houdt is van harte welkom vanaf 20.00 uur om te komen spelen, improviseren of luisteren.

Ritmos de las Américas
Deze keer leiden Celia Barradas
en Martin van Mourik de sessie
genaamd ‘Ritmos de las Américas’. Ze behandelen enkele belangrijke genres uit de Latijns
Amerikaanse muziekwereld die
bij veel Nederlanders minder
bekend zijn, zoals son huasteco
uit Mexico, cumbia uit Colombia/
Peru en cueca uit Chile/Argentina. De nummers worden onder
begeleiding van de sesseleiding
opgebouwd vanuit het ritme, met
diverse percussie-instrumenten,
zonder drumstel. We spelen
eenvoudige arrangementen en
er is ruimte voor improvisaties.

Celia Barradas en Martin van
Mourik
Celia Barradas is sinds 2004
werkzaam bij het kunstcentrum
van De Kom. Zij komt uit Veracruz, de Caraibische regio van
haar geboorteland Mexico. Celia
verzorgt percussie en dansworkshops voor kinderen en volwassenen. Zij treedt regelmatig op
als danseres, zangeres en percussionist. Martin van Mourik
studeerde musicologie in
Utrecht. Hij speelt gitaar, zingt,
arrangeert en componeert, en is
actief in jazz, flamenco, en diverse soorten Latijns Amerikaanse
muziek. Hij treedt solo op en in
diverse samenwerkingsverbanden.

Rouwgroep Nieuwegein organiseert al meer dan 15 jaar lotgenotengroepen. Uit ervaring weten we dat het steunend kan zijn
om met andere mensen te praten die ook een verlieservaring
achter de rug hebben. Het delen
kan helpen wat meer inzicht te
krijgen in het rouwproces. Op
woensdag 16 oktober 2019 organiseert zij voor de zevende
keer de halfjaarlijkse terugkerende ontmoetingsdag voor mensen
met een verlieservaring.

Tijdens de ontmoetingsdag is
iedereen welkom waarvan een
partner, een kind, broer, zus, of
een ouder is overleden. Het doel
van de dag is om met gelijkgestemden op een inspirerende
manier met je eigen rouwproces
bezig te zijn. Dit wordt gedaan
aan de hand van verschillende
workshops en er is voldoende
tijd en ruimte om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

‘Samen genieten van een zelf
meegebrachte lunch is een belangrijk onderdeel van de dag.
Hiervoor neemt iedereen iets
van thuis mee’ aldus Wim Erwich
van de rouwgroep. De dag begint om 10.00 uur en vindt plaats
in de Emmauskerk aan het
Merelplein 1 in Nieuwegein.
Deze dag duurt tot ongeveer
14.30 uur.
De kosten voor deelname bedraagt € 7,50. Te voldoen op de
dag zelf of overmaken op rekening NL 89 TRIO 0784798761
t.n.v. W. Erwich. Informatie en
aanmelding bij: Wim Erwich, zijn
e-mail adres is: wim.erwich@rouwgroepnieuwegein.nl
of bel 0640227329.
__________________________

Kinderbeurs
in Buurtplein Doorslag

Op zaterdag 12 oktober wordt de
Kinderbeurs gehouden in Buurtplein Doorslag aan de Parelduiker 13. Particulieren mogen al
hun kinderspullen verkopen, zoals kinderkleding t/m maat 176,
kinderboeken, speelgoed, kindermeubeltjes, buggy’s etc.,
maar ook positiekleding.
Een tafel huren kost € 4,50, te

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GroenLinks Nieuwegein
houdt themabijeenkomst
over Energietransitie

‘Stormy Monday’
in De Kom

Ontmoetingsdag
voor mensen met een
verlieservaring

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eind jaren zestig verovert Fleetwood Mac de wereld met een
mix van powerblues en psychedelica. De hitlijsten worden bestormd met nummers als ‘Oh
Well’, ‘Albatross’ en ‘Need Your
Love So Bad’. Persoonlijke problemen zorgen voor tal van bezettingswisselingen, maar de
band blijft wonderwel overeind
en kiest voor een meer popgeoriënteerde koers. In 1977
wordt het album ‘Rumours’ uitgebracht, een van de bestverkochte albums aller tijden. Op 12 oktober speelt The Cosmic Carnival de tijdloze hits en vertelt met
‘Fleedwood Mac, the incredible
story’ het roerige, maar vooral indrukwekkende verhaal van de
bijzondere band.
zaterdag 12 oktober | 20.15 |
rang 1 € 31,00 | rang 2 € 29,00 |
loge € 35,00.
__________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het roerige verhaal
en de tijdloze hits
van Fleetwood Mac
in De Kom

reserveren via nmeijer@notice.nu of 0650557762. De opbrengst is geheel voor de verkoper. De beurs is voor publiek
open van 11.00 tot 14.00 uur.
Toegang gratis. De bar is open
voor een hapje en een drankje.

Voor kinderen is er een springkussen en een gratis activiteitentafel waar ze kunnen knutselen. Parkeren kan bij Buurtplein
Doorslag of anders op de parkeerplaats van het Anna van
Rijncollege vlakbij. Er is een lift
in het gebouw.
__________________________

Klankbeleving-ligconcert

Even ontspannen na een drukke
week, relaxed het weekend in, of
gewoon genieten van een uurtje
voor jezelf? Laat je dan verrassen en ontspannen door de klanken van klankschalen, gong en
andere instrumenten.

Je kunt, liggend op een matrasje, even helemaal tot jezelf komen en ervaren hoe lichaam en
geest tot rust en in harmonie
komen. Na afloop van de klankbeleving is er voor wie wil gelegenheid om ervaringen te delen
bij een kopje thee. Kun je niet
goed op een matrasje liggen,
dan kun je de klankbeleving zittend op een stoel bijwonen. Vermeld dit dan bij opgave.
Datum: vrijdagavond 18 oktober.
Plaats: Geinhoeve, Puccinihof
2A (Zuilenstein).
Tijd: 20.00 tot ca 21.20 uur (inclusief napraten). Je bent welkom vanaf 19.45 uur.
Bijdrage: € 12,-.
Meer info: www.klank-beeld.nl.
Vooraf opgeven per mail uiterlijk
15 oktober via info@klankbeeld.nl of bel: 0645339296.

Het kantoorgebouw aan de Borgstede 1,
beter bekend als het ‘IZA gebouw’ in de binnenstad van Nieuwegein, is klaar om gesloopt te worden. Sinds 23 september zijn de
voorbereidende werkzaamheden door aannemersbedrijf Oskam afgerond en zijn de
buurtbewoners geïnformeerd over de werkzaamheden. Met ingang van maandag 7 oktober is de verkeerssituatie rondom het gebouw en het appartementencomplex Hagestede gewijzigd in verband met deze sloop
en is Borgstede afgesloten voor alle verkeer.
Er kan tijdelijk geen gebruik worden gemaakt
van de parkeerplaatsen aan de Borgstede
tussen Hagestede en het kantoorgebouw.
Dat geldt ook voor de parkeerplaatsen aan
de Borgstede aan de zijde van de A.C. Verhoefweg. Bewoners kunnen de auto parkeren op het grote parkeerterrein. Het kantoorgebouw wordt rondom voorzien van bouwhekken en de straat wordt ingericht als werkterrein. Er zullen containers en rijplaten worden geplaatst.

In verband met de veiligheid zal de Karosbrug over de A.C. Verhoefweg vanaf 21 oktober tijdelijk afgesloten zijn. Volgens planning
duren de werkzaamheden tot ongeveer 6 december 2019. De gemeente Nieuwegein
doet haar best om de overlast te beperken.
Meer informatie over de werkzaamheden
Mocht u meer informatie willen over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met
projectleider Paul van Schaik. Hij is bereikbaar via telefoon: 0306071893 of per mail
p.vanschaik@nieuwegein.nl.

Soep&Cultuur met ‘Jan&Friends’
Zondag 27 oktober spelen ‘Jan&Friends’ met traditional country en blues bij Soep&Cultuur in Dorpshuis Fort Vreeswijk. Aanvang 16.00 uur. Entree " 2,- en na afloop is er
natuurlijk soep voor " 2,50 per kop. Soep&Cultuur programmeert op de laatste zondag
namiddag van de maand een optreden. Soep&Cultuur programmeert op de laatste
zondag namiddag van de maand een optreden.
‘Jan&Friends’ is een eenmalig optreden van Jan Monster en zijn muzikale vrienden:
Marleen de Smedt, Janna Monster, Jos de Jong, Rens van Woudenberg en Koen Koch.
Afwisselend spelen en zingen de muzikanten met elkaar, maar Jan zal ook enkele covers en eigen nummers solo spelen. De instrumentale bezetting is gitaar, viool, bluesharp en accordeon.

Het Sociaal,
Juridisch Servicepunt
Nieuwegein bestaat één jaar!

De samenwerking tussen de Servicepunt inloopspreekuren van MOvactor en de Sociaal
Raadslieden Nieuwegein van Vitras blijkt een
succes te zijn. Sinds vorig jaar oktober hebben zij de handen inéén geslagen. De
spreekuren worden druk bezocht, inwoners
van Nieuwegein kunnen daar terecht voor
gratis juridisch advies en hulp bij het invullen
van (digitale) formulieren.
De vrijwilligers staan de bezoekers als eerste
te woord en indien nodig wordt de bezoeker
direct verbonden aan een Sociaal Raadslid
die op de achtergrond aanwezig is.
Dit jaar zijn voor het eerst ook themaspreekuren georganiseerd voor aanvragen van
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
(Bghu), Stichting Leergeld en Inkomstenbelastingaangifte. Vanaf oktober wordt dit aanbod aangevuld met nieuwe thema’s en workshops waaronder de zorgverzekering.

____________________________________________________________

FOTO: AREND BLOEMINK

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karosbrug binnenkort dicht
vanwege sloop oude IZA
gebouw

Kijk voor meer informatie, zoals de spreekuren en de lokaties, op
www.sjsnieuwegein.nl of stuur een e-mail
naar info@sjsnieuwegein.nl. Bellen kan ook
met Juridisch Servicepunt Nieuwegein. Het
telefoonnummer is: 0612611983, bereikbaar
tussen 09.00 en 11.00 uur.

6

Nieuwe standplaatsvergunningen worden niet meer voor onbepaalde tijd verleend, maar
voor een periode van vijf jaar.
Wel houdt de gemeente rekening
met voldoende beschikbare
ruimte bij winkelcentra voor bezoekers en hulpdiensten, waardoor op bepaalde plekken het
aantal toegestane verkoopwagens teruggaat van twee naar
één. Het nieuwe beleid geldt
voor nieuwe aanvragen, voor
huidige standplaatshouders verandert er niets. Het college van
B&W legt het nieuwe beleid vanaf 15 oktober gedurende zes weken voor inspraak voor.
Het nieuwe beleid geldt voor
nieuwe aanvragen voor een
standplaatsvergunning. De gemeente plaatst in het vervolg beschikbare standplaatslocaties op
haar website. Bij meerdere gegadigden wordt er geloot. Omdat in
de praktijk blijkt dat verkoopwagens steeds groter worden, is
het moeilijker deze wagens in of
nabij een winkelcentrum in te
passen. In de winkelvisie kondigde de gemeente op basis van
gesprekken met ondernemers en
bewoners daarom al een wijziging van het standplaatsenbeleid
aan. Het nieuwe beleid geeft aan
op welke locatie een verkoopwagen mogelijk is. Voor het maximum oppervlak van de wagens
is leidend wat de locatie aankan
uit oogpunt van verkeersveiligheid. De nieuwe landelijke jurisprudentie bepaalt dat een nieu-

De Nieuwegeinse Floor Heijmans (42) is dinsdag 15 oktober
te zien in het TV programma van
Omroep MAX ‘Sterren op het
Doek.’ De gast is dan Bibian
Mentel. Floor voltooide In België
zowel de opleiding klassiek
animatiefilm als klassieke kunstopleiding model en portret. Aan
de Nijverheidskade 15 (Utrecht)
heeft zij haar eigen Studio Ink.
Het TV programma is 15 oktober
te zien op NPO 2 en begint om
20.25 uur.

Floor: ‘Meedoen aan ‘Sterren op
het Doek’ is weer een droom die
werkelijkheid is geworden! Ik had
de eer om Bibian Mentel te portretteren. Zelden heb ik iemand
__________________________

Meidenvoetbal in de lift

Wammes Fysiotherapie uit Nieuwegein is dit voetbalseizoen de sponsor van het meidenteam MO19-1 van VSV Vreeswijk. De fysiopraktijk, gevestigd aan de Handelskade in Nieuwegein, heeft gezorgd
voor een nieuw tenue. Met deze sponsoring wil Wammes Fysiotherapie het belang van sporten voor de jeugd benadrukken en het meidenvoetbal in het bijzonder een steun in de rug geven.
Meidenvoetbal is de snelst groeiende divisie binnen de KNVB en ook
binnen VSV Vreeswijk blijft het meidenvoetbal groeien. Meiden in de
bovenbouw spelen in echte meidenteams en niet gemengd met
jongens. Er is ook ruimte voor nieuwe voetbalsters. Zo is VSV
Vreeswijk MO19-1 (meiden onder 19) op zoek naar een vaste keepster. Ben jij 16, 17 of 18 jaar en lijkt het jou leuk om samen de ballen
uit het doel te houden? Laat het ons dan snel weten en neem contact
op met Daniel Verkerk via mddqverkerk@telfort.nl. Wie weet sta je
dan volgende week al onder de lat en word je net zo’n topper als de
keepster van het Nederlands elftal, Sari van Veenendaal, oud
Vreeswijkspeelster.
Over VSV Vreeswijk
Mede door de successen van de Nederlandse voetballeeuwinnen zit
het meiden- en damesvoetbal volop in de lift! Binnen VSV Vreeswijk
is het ook de snelst groeiende afdeling. VSV Vreeswijk heeft 6 teams
met alleen meiden/vrouwen.

ontmoet die kracht en zacht tot
zo’n indrukwekkende balans
meester is.’

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

De gemeente Nieuwegein speelt
in op nieuwe landelijke jurisprudentie en stelt voor om het
standplaatsenbeleid te vernieuwen. In de praktijk komen ondernemers die vanuit een verkoopwagen hun producten verkopen
hiermee eerder in aanmerking
voor een beschikbare standplaatslocatie.

Inspraakreactie mogelijk
Voordat het nieuwe beleid ingaat, legt de gemeente het ontwerp van het nieuwestandplaatsenbeleid ter inzage voor. Dat
betekent dat er gedurende zes
weken van 15 oktober tot en met
26 november voor geïnteresseerden gelegenheid is om op
het nieuwe beleid te reageren.
Het ontwerp standplaatsenbeleid
is te vinden op de website
www.nieuwegein.nl/standplaatsenbeleid. Daar staat ook aangegeven hoe inspraakreacties ingediend kunnen worden. Na vaststelling van het nieuwe standplaatsenbeleid volgt door de
gemeenteraad een besluit over
de aanpassing van het bestemmingsplan standplaatsen.
__________________________

Nieuwegeinse doet mee met
‘Sterren op het Doek’ van Omroep MAX

_____________________________________________________

Nieuwegein vernieuwt
het standplaatsenbeleid

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

we vergunning voor vijf jaar verleend wordt.

Dat het leven niet altijd meezit,
weet paralympisch snowboarder
Bibian Mentel als geen ander.
Toch blijft ze altijd goedlachs.
Özcan Akyol praat bij haar thuis
over haar enorme gedrevenheid
om te leven en over de doelen
die ze zichzelf stelt. Tegelijkertijd
gaan drie kunstenaars aan de
slag om Bibian te portretteren.

Over Sterren op het Doek
Verschillende prominenten
geven zich over aan de doorgrondende blikken van drie
schilders én de prikkelende
vragen van presentator Özcan
Akyol. Wat laten ze van zichzelf
zien? En wat juist niet? Na afloop kiest de geportretteerde één
schilderij uit en de twee overgebleven schilderijen worden geveild.
Veilingsite Sterren op het
Doek
Aan het einde van de aflevering
van Sterren op het Doek mag de
BN’er één schilderij kiezen en
mee naar huis nemen. De
overige doeken worden geveild
voor het goede doel dat zij hebben uitgekozen. Na elke uitzending kan een bod uitgebracht
worden door het publiek via deze
veilingsite.
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Afgelopen juli organiseerde de politie een
grote zoektocht in het water bij de Zuidstedeweg. Men doorzocht het water met
magneten. Destijds wilde de politie alleen
zeggen dat het onderzoek plaatsvond in verband met de moord op Richard Houtveen.
De zaak werd heropend omdat er nieuwe
aanwijzingen waren binnengekomen.

Zwembad Merwestein
weer in de top-3 ‘Beste zwembad van Nederland’

De Zwembad Branche Nederland (ZBB) organiseert jaarlijks een kennisdag voor alle
bedrijven uit de zwembad branche. De dag
wordt feestelijk afgesloten met de uitreiking
van de Zwembad Branche Awards, alias de
Gouden Zeepaardjes.

Deze Awards zijn te verdienen in verschillende categorieën: van beste zwemles-team
tot zwembad van het jaar. In deze laatste
categorie weet Zwembad Merwestein voor
de 3e keer op rij door te dringen tot de top 3
van Nederland. In 2017 en 2018 was er een
eerste plaats voor Merwestein. Dit jaar een
mooie derde plek, dus brons!

Ton Bothoff, directeur Verbindion/Merwestein: ‘De afgelopen twee jaar hebben we
ons zelf ‘het beste zwembad van Nederland’
mogen noemen. Dit jaar heeft onze conculega uit Joure deze prijs mee mogen nemen.
Desondanks zijn we erg trots dat we ook dit
jaar tot de top drie van Nederland behoren.
Het team van Verbindion heeft hard gewerkt
om onderscheidend te zijn, wat onze gasten
hebben gewaardeerd. Volgend jaar gaan we
weer voor de titel. Uiteraard gaan we dit vieren met onze gasten en bezoekers. Hierover
binnenkort meer! Houd onze social media en
onze website in de gaten voor meer informatie.’

________________________________

De politie heeft in De Doorslag achter het
Stadshuis in de binnenstad van Nieuwegein
een steekwapen gevonden. Het is zeer
waarschijnlijk het wapen waarmee Richard
Houtveen in 2010 om het leven werd gebracht. De steekpartij vond toen plaats
tegenover het politiebureau aan de Schakelstede. In november 2010 werd ook al gezocht naar het wapen. Dat was toen ter
hoogte van de Zuidstede viaduct.

____________________________________________________________________________________

Mogelijk moordwapen
gevonden op Richard
Houtveen in De Doorslag

_________________________________________________________________________________________________________________

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

Oktober 2009
Groeit daar nou een Berenklauw
door het bruggetje dat de Nedereindseweg met het Meikeverpad
verbindt?
Nee, het was anders. Een attente buurtbewoner plaatste de uitgebloeide Berenklauw in het, als
gevolg van verwaarlozing ontstane, gat om te voorkomen dat er
ongelukken zouden gebeuren.
De gemeente heeft het bruggetje, na plaatsing van deze foto op
pen.nl, snel hersteld.
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Portret van de Week

‘Dave zal een bekend gezicht
èn een bekende naam zijn voor
veel Nieuwegeiners. Zéker voor
de Fokkestegers die regelmatig
bij de Fokkesteegse AH hun
boodschappen halen. De vriendelijke en goedlachse Dave is
daar vaak achter de kassa te
vinden.’
‘Dave mag dan een licht verstandelijke beperking hebben
(‘…ik heb het geërfd…’), het op
zichzelf wonen binnen Reinaerde gaat hem uitstekend af. Hij
doet alles meestal zelf en áls hij
eens een vraag heeft dan kan
hij mooi bij een van de altijd
aanwezige begeleiders terecht.
En, niet geheel zonder trots,
laat hij me weten dat hij over
een rijbewijs èn over een auto
beschikt. Terecht iets om trots
op te zijn, Dave!’
Maak, op basis van de antwoorden die Dave van den Brink op
de vijf (altijd dezelfde) vragen
geeft èn door de foto’s nader
met hem kennis en laat hem,
als je hem achter de kassa treft,
weten dat je ‘m op pen.nl hebt
gezien!

Ontdek het verleden tijdens de Archeologiedagen

Drs. ing. Roosje de Leeuw, pro-

jectleider van de opgraving, geeft
op donderdag 17 oktober van
20.00 tot 22.00 uur een lezing in
de bibliotheek over de vondst
van deze visvangstplek. Deze
lezing is een samenwerking van
de Historische Kring Nieuwegein
en bibliotheek De tweede verdieping. Toegang is gratis. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu.
Jonge stad met rijk verleden
Nieuwegein heeft een rijk bodemarchief met archeologische
resten die teruggaan tot de
Steentijd. Nieuwegein kreeg er
zesduizend jaar geschiedenis bij
met de unieke ontdekking van de

oudste baby van Nederland. Inwoners gaven de namen Ynge
en Ava aan de Steentijdbaby en
haar moeder.

_______________________________________

Zaterdag 12 oktober om 20.20

EXTRA
Donderdag 17 oktober van 20.00
uur tot 22.00 uur
Lezing ‘In Nieuwegein opgegraven’
De afgelopen jaren werd op
bedrijvenpark Het Klooster bij
opgravingen al enkele unieke
archeologische vondsten gedaan, zoals skeletten uit de
Swifterbantcultuur. Begin dit jaar
werd op dit terrein nog een bijzondere vondst gedaan, toen er
iets hoger werd gegraven. Deze
sporen en vondsten geven een
duidelijk beeld van de activiteiten: tussen 700 en 900 na Christus is ter plaatse intensief gevist.

__________________________________________________________________

Zaterdag en zondag 12 en 13
oktober van 14.00 uur tot 17.00
uur
Opgravingen uit Het Klooster
Kleine tentoonstelling van vondsten uit de opgravingen uit Het
Klooster. De archeologen zijn
nog bezig met het bestuderen
van de meeste vondsten, maar
in Museum Warsenhoeck (op het
terrein van kinderboerderij IJsselstee) krijgt u alvast een sneak
preview van een aantal hele bijzondere objecten. De toegang is
gratis.

uur in het Centraal Museum
Utrecht (Tuinzaal)
Nacht van de Utrechtse Geschiedenis: PechaKucha night
Archeologe Edmée Sleijpen van
de gemeente Nieuwegein geeft
tijdens de Nacht van de Geschiedenis een inkijkje in de vondst
van de oudste baby van Nederland, in Nieuwegein.

__________________________________________________________________

De Archeologiedagen brengen
het verleden tot leven met honderden activiteiten door het hele
land. Ook in Nieuwegein kunt u
het verleden ontdekken op zaterdag 12 en zondag 13 oktober.
Bijvoorbeeld bij Museum Warsenhoeck, dat beide dagen van
14.00 tot 17.00 uur de deuren
opent. Enkele bijzondere vondsten uit de opgravingen in Het
Klooster in Nieuwegein worden
hier getoond.

Met de totstandkoming van de
erfgoedvisie heeft de gemeente
met bewoners, erfgoedinstellingen en culturele partners vastgesteld dat we werken aan behoud en bescherming van het
cultureel erfgoed, het (digitaal)
toegankelijk maken van erfgoed
en het verbinden van bewoners
en bezoekers met verhalen en
tradities. De Nationale Archeologiedagen zijn een mooi voorbeeld van een activiteit die aan
laatstgenoemde bijdraagt.
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Donderdag 24 oktober verzorgt
Carin Laarman een workshop
‘Herfstkrans maken.’ Alle materialen die u nodig heeft voor het
maken van een kleurrijke herfstkrans zijn aanwezig. De workshop duurt van 19.30 tot 21.30
uur en vindt plaats in het Dorpshuis Fort Vreeswijk.
Tijdens deze workshop maakt u
een krans op met groen en andere veelal blijvende materialen.
U kunt kiezen uit diverse kleuren
en versieringen om uw krans te
voorzien van een persoonlijk tintje.
De kosten voor deelname aan de
workshop bedraagt " 20,- en
heeft u een N-pas, dan betaalt u
slechts " 5,-. Aanmelden kan via:
dorpshuisvreeswijk@gmail.com
of bij de beheerder van het
Dorpshuis via tel 0621664918.
__________________________

Nog even en de Victoria
Regia is weer thuis!
Maandenlang stond de oude
Haastrechtse woonboot op de
helling bij Museumwerf Vreeswijk
in Nieuwegein. Na te zijn
schoongespoten bleek de wind-/
waterlijn van het casco één grote
gatenkaas. Dat het scheepje tijdens haar reis naar de werf
droog was gebleven, was best
een wonder. Nog even en de
Victoria Regia mag weer huis!
Het was nog spannend voor
eigenaar Guus Bening of zijn
schip nog te redden was en zo
ja, of dat binnen zijn budget zou
vallen. Het tot voor kort verwaarloosde woonschip is zijn jeugdliefde en met veel enthousiasme
was hij vorig jaar begonnen haar
grondig op te knappen. Totdat hij
ontdekte dat zijn Victoria Regia
lek was en alle werkzaamheden
stillegde. Guus zag tot zijn schik
dat het niet best was gesteld met
10

Onlangs is de opgebouwde IJsselaak weer tewatergelaten en
ligt ze te wachten op een sleepje
naar Haastrecht. Daar zal ze
waarschijnlijk op donderdagmiddag 10 oktober aankomen. Dan
heeft Haastrecht weer haar oude
bekende drijvende stukje cultuurhistorisch erfgoed terug.
Guus kan dan weer met een
gerust verder gaan met opknappen.

Onlangs heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de
cijfers bekend gemaakt van het
aantal boetes die gegeven zijn
met behulp van de flitspalen, dit
doet het CJIB overigens pas
vanaf 2016. Wat blijkt nu? De
flitspaal bij De Poort van
Nieuwegein blijkt nog steeds een
‘gouden paal’ te zijn want met
maar liefst 11.384 boetes in het
tweede tertiaal (tussen mei en
september) van 2019 staat deze
flitspaal wederom in de top 10
van Nederland!
Het gaat wel ‘beter’, in 2018
stond deze flitspaal nog in de
top-3 van Nederland. Het aantal
snelheidsboetes zakte landelijk
van 2.793.407 in 2018 naar
2.470.294 keer in dezelfde periode in 2019. In de provincie
Utrecht zijn tussen mei en september 118.792 bekeuringen
uitgedeeld na controles met een
flitspaal. Het gaat om snelheidsovertredingen en automobilisten
die door rood licht rijden.

De nummer 1 flitspaal van de
provincie Utrecht staat in de gemeente Stichtse Vecht op de
N201 (Loenenseweg). Deze paal
flitste in dezelfde periode maar
liefst 12.863 keer. Nieuwegein
staat met de flitspaal op De weg
naar de Poort op een tweede
plek in de provincie Utrecht.

Waar staat de flitspalen
• A.C. Verhoefweg ter hoogte
van het kruispunt Barnsteendrift;
• Weg naar de Poort ter hoogte
van het kruispunt Buizerdlaan;
• Plettenburgerbaan ter hoogte
van het kruispunt Perkinsbaan.
• Symfonielaan ter hoogte van
het kruispunt Harmonielaan
(alleen snelheid).
__________________________

____________________________________________________________________________________________

Herfstkrans maken

De afgelopen tijd zijn de wind-/
waterlijn en ander zwakke plekken voorzien van nieuw plaatwerk en is het casco ter conservering in de glanzende zwarte
coating gezet. Daarbij verdwenen de reparaties uit het zicht.

Flitspaal op
Weg naar de Poort in
top-10 van Nederland

____________________________________________________________________________________________

Workshop

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

het onderschip. Op de werf werd
duidelijk dat het casco zo lek
was als een mandje. Maar, tot
zijn grote opluchting bleek reparatie haalbaar.

Man rijdt
met scootmobiel
in slootje

Woensdagmiddag 9 oktober jl.
even voor 17.00 uur is een man
met zijn scootmobiel de sloot ingereden op de Nedereindseweg.
Het ongeval gebeurde net na het
viaduct van de A2 ter hoogte van
de Ringkade (nabij de weg richting ski-piste Nieuwegein).

Omstanders zagen het ongeluk
gebeuren en verleende direct
hulp. Diverse hulpdiensten,
waaronder de brandweer en ambulance werd opgeroepen. Bij
aankomst was de man al uit het
water gevist door de omstanders. Hij is door het ambulance personeel nagekeken
maar hoefde niet naar het
ziekenhuis. Hoe het ongeluk
heeft kunnen gebeuren is niet
bekend. De scootmobiel is door
de brandweer uit het water
gehaald en afgevoerd. De man is
door familie naar huis gebracht.

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

Kim: 'De dagen worden kouder en dat merkt de natuur ook. Beestjes trekken naar binnen, voor de
warmte. Stel je nu een overvolle tram voor en... een wesp die een halte meereist. Heeft hij ingecheckt?
Of heeft hij zwart gereden? In ieder geval hebben een aantal passagiers toch wel peentjes gezweet!'

Leven en werken in de Binnenvaart

Vanaf dinsdag 15 oktober

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lezing bij Museumwerf Vreeswijk

Meer verkeershinder tijdens
tweede fase werkzaamheden
Galecopperbrug

Rijkswaterstaat start op maandagavond 14
oktober 21.00 uur met de tweede fase van
de werkzaamheden aan de voegovergangen
van de Galecopperbrug (A12). Het werk verplaatst zich van de parallelbaan naar de
hoofdrijbaan en er gelden nieuwe omleidingsroutes. Naar verwachting brengen de
werkzaamheden vanaf dinsdag 15 oktober
tot uiterlijk vrijdagochtend 8 november meer
verkeershinder rond Utrecht met zich mee
dan tot nu toe. Dit geldt vooral voor het verkeer vanuit A2 Amsterdam en A12 Den Haag
in de rijrichting Arnhem. Er blijft geen directe
hinder voor verkeer over de noordelijke
brughelft (A12 rijrichting Den Haag).

Aan de hand van lichtbeelden, gedichten en
anekdotes geeft Van den Akker u op zaterdag 19 oktober aanstaande graag een kijkje
achter de schermen van een groep die vaak
verschilt van andere beroepsgroepen en toch
ook weer zoveel overeenkomsten heeft. Van
den Akker: 'Schippers, het zijn net mensen!'
Voor de (oud)schippers is de lezing Leven en
werken in de Binnenvaart een feest der herkenning. Voor anderen een goede gelegenheid kennis te maken met de oude en de
moderne binnenvaart en met de mens erachter
Programma
13.00 – 13.30 uur Ontvangst bezoekers in
het Theehuys
13.30 – 14.45 uur Lezing 'Leven en werken
in de Binnenvaart' door Stanny van den
Akker
14.45 – 15.15 uur Pauze in het Theehuys
15.15 – 16.30 uur Deel 2 van de lezing in de
Expositieruimte
Toegang: " 5,00 p.p. (incl. een kopje koffie/
thee)

I.v.m. voorbereidingen graag tijdige aanmelding via museumwerf@museumwerf.nl. Museumwerf Vreeswijk vindt u aan de Wierselaan
113 in Nieuwegein. Parkeerplaatsen beschikbaar in de omgeving.
___________________________________

________________________________________________________________________________________________

Geboren en getogen op een binnenschip
kreeg Stanny van den Akker het leven en
werken in de binnenvaart met de paplepel
mee. Die binnenvaart zag zij als schippersdochter en -vrouw veranderen. De vragen
vanuit de wal bleven echter dezelfde. Want
hoe zit dat eigenlijk als je dag-in-dag-uit met
je partner op je varende eiland bent? Hoe
ziet de woonruimte eruit op een schip? Of
hoe gaat het met schoolgaande kinderen?
En hoe onderhoud je sociale contacten?
Hoe ging dat vroeger en hoe gaat dat nu?

Verenigingen gaan samenwerken in
coöperatie Sportpark Galecop

Samenwerking
Voetbalvereniging JSV,
Atletiekvereniging Atverni,
Honk- en Softbal Nieuwegein
Diamonds en
Rugby Club Nieuwegein

Op woensdag 9 oktober tekenden de bestuursleden van de 4 sportverenigingen van
Sportpark Galecop de oprichtingsakte van de
'Sportpark Galecop Coöperatie' op het kantoor van Notaris Sutters. Dit deden ze onder
het toeziend oog van wethouder Sport, John
van Engelen.

De sportverenigingen werkten al nauw
samen op allerlei vlakken en hebben er nu
voor gekozen om deze samenwerking ook
juridisch vast te leggen.

De samenwerking zit voornamelijk is het
inzetten van elkaars kennis en kunde. Zo zijn
er voetballers die looptraining krijgen van
een trainers van de atletiekvereniging en
maakt de rugbyclub gebruik van de kleedkamers van de honkbalvereniging.
Daarnaast zijn er steeds meer nieuwe doelgroepen (o.a. bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) die sportpark Galecop
weten te vinden voor allerlei verschillende
projecten. Om deze inkomsten goed te kunnen verdelen en overeenkomsten aan te
kunnen gaan met derden was een gezamenlijke juridische identiteit nodig.

Extra verkeershinder A2 Amsterdam
Voor verkeer vanuit A2 Amsterdam is op de
hoofdrijbaan A12 Utrecht richting Arnhem
slechts 1 rijstrook beschikbaar. De A12-parallelrijbaan is vanaf maandag 14 oktober
21.00 uur afgesloten voor verkeer vanuit A2
Amsterdam. Gele borden ter plaatse en online navigatie leiden het bestemmingsverkeer
om via onder andere de A2 afrit 8 (wijken Papendorp en Kanaleneiland) en afrit 9 (Nieuwegein). Als gevolg hiervan zal in Utrecht op
het onderliggend wegennet de verkeershinder toenemen.
Verkeer vanuit A2 Amsterdam richting
Houten en de Utrechtse wijken Hoograven
en Lunetten rijdt door over de hoofdrijbaan
A12 Utrecht naar knooppunt Lunetten om
vanaf daar de omleidingen te vervolgen.
Extra verkeershinder A12 Den Haag
De hoofdrijbaan A12 Utrecht is vanaf maandag 14 oktober 21.00 uur dicht vanaf knooppunt Oudenrijn voor het verkeer vanuit A12
Den Haag richting Arnhem. De A12-parallelrijbaan is wel weer beschikbaar vanuit deze
richting, ook voor doorgaand verkeer richting
Arnhem. Afrit 17 Kanaleneiland is weer open.
Alle andere afritten zijn ook weer bereikbaar
voor verkeer vanuit A12 Den Haag. Oprit 16
bij Nieuwegein blijft echter afgesloten tijdens
de tweede fase.

Verkeershinder A2 Den Bosch
Voor verkeer vanuit A2 Den Bosch blijven –
net als nu – de hoofdrijbaan en de parallelrijbaan gesloten. Bestemmingsverkeer vanuit
Den Bosch en Breda rijdt om via de A27 en
knooppunt Lunetten.
Advies weggebruiker
Het advies blijft van kracht om rekening te
houden met omleidingen en minimaal 30
minuten extra reistijd. Ga daarom goed voorbereid op weg. We raden aan om – voor wie
dat mogelijk is – alternatieven te kiezen.
Meer lezen
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Nieuws van De tweede verdieping

Nieuwegeinlezing visvangstplek
Oktober is de Maand van de
Geschiedenis. Op donderdag 17
oktober van 20.00 - 22.00 uur organiseert de bibliotheek in samenwerking met de Historische
Kring Nieuwegein de lezing ‘In
Nieuwegein opgegraven – een
visvangstplaats uit de vroege
middeleeuwen’. De afgelopen
jaren werd op bedrijventerrein
‘Het Klooster’ bij opgravingen al
enkele unieke archeologische
vondsten gedaan, zoals skeletten uit de Swifterbantcultuur.
Begin dit jaar werd op dit terrein
nog een bijzondere vondst
gedaan, toen er iets hoger werd
gegraven. De afzettingen van
een oud meertje werden
aangetroffen, met daarin
aangepunte houten palen met
netverzwaarders, bootshaken,
harpoenen, vishaakjes, vistbotjes, structuren van vishutten of
steigers en een

_____________________________________________________________________________

actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Kinderboekenweekfeest.
Toegang tot het feest is € 3 en is
alleen voor leden van 6 t/m 12
jaar. Nog geen lid? Lidmaatschap voor kinderen is gratis. Je
betaalt eenmalig € 6 inschrijfkosten.

_____________________________________________________________________________

Kinderboekenweekfeest
De Kinderboekenweek is bijna
ten einde. Diverse groepen 5
gingen in de bibliotheek op bezoek om professor Sneep te helpen met het zoeken naar sleutels
waarmee de kist open kon, waar
Harry Potter zijn toverstaf in verstopt had. Met een telefoon van
de bibliotheek stuurden de kinderen via WhatsApp de antwoorden op puzzels en vragen naar
professor Sneep.
Nu hij eindelijk weer kan toveren,
wil hij graag naar Einstein terug.
En alle andere boekpersonages
zoals Dummie de Mummie,
Bram Botermans en Thea Stilton
willen ook graag terug. Breng jij
alle ronddwalende figuren weer
terug naar hun eigen boek tijdens het spetterende feest op
vrijdagavond 11 oktober van
19.00 - 21.00 uur? Ga mee op
ontdekkingsreis van boekenwereld naar boekenwereld en
ontmoet je favoriete boekpersonages.
Ontdek in elke wereld wat er te
beleven valt. Zo kun je dansen in
de silent disco, proberen te eten
met levensgroot bestek en je
eigen magische drankje maken.
Kom verkleed als toerist of ontdekkingsreiziger.
Kom je ook? Meld je aan via

Vorige week bij de opening van de Kinderboekenweek viel op
het eind de enorme boekentoren om en ontsnapten er allerlei
boekenfiguren zoals Dummie de Mummie en professor Sneep.
Vrijdagavond 11 oktober gaan we ze terugbrengen naar hun
eigen boek. Wie helpt er mee?

vlechtwerkbeschoeiing. Deze
sporen en vondsten geven een
duidelijk beeld van de activiteiten: tussen 700 en 900 na Christus is ter plaatse intensief gevist.
Drs. ing. Roosje de Leeuw, projectleider van de opgraving, gaat
tijdens de lezing in op aspecten

van het archeologische onderzoek, zoals koolstofdateringen,
en hoe het tegenwoordige bedrijventerrein in de Karolingische tijd
werd gebruikt.
Toegang is gratis. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu.

_________________________________________________________________________________________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

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

Udo: ''Wespen zijn zwart met
gele streepjes en vlekjes, dat
weet iedereen. Maar er is meer.
Spinnendoders zijn pikzwarte
wespen en sommige
graafwespen zijn dat ook.
Meestal een stuk kleiner dan de
limonadewesp, onopvallend
maar toch: wespen!
Zoals deze 'Crossocerus
megacephalus' een graafwesp
die niet graaft maar ook in tuinen
jaagt. Als ze begroeid zijn.'

________________________________

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?

`Crossocerus megacephalus'
Zwarte wespen blijven voor het oog verborgen doordat ze zwart
zijn. Of je denkt dat het een vliegje is. Maar soms zie je ze op een
bloem. Meestal niet om van de nectar te snoepen, maar om te
jagen op nog minder opvallende beestjes. En als die bloem dan
ook nog wit is... Dit zwarte graafwespje is zo´n jager.
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Vrijdag 11 oktober om 14.00: lezing over
dementie.
VrijwilligersHuis Nieuwegein organiseert op
zaterdag 12 oktober van 14.00 tot 17.00 uur
een VrijwilligersCafé.
Op zaterdag 12 oktober houdt de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein (AHN) weer haar
kookworkshop ‘Creatief koken met een
beperkt budget.’
Op zaterdag 12 oktober wordt de
Kinderbeurs gehouden in Buurtplein
Doorslag.
Zaterdag 12 oktober Nacht van de Utrechtse
Geschiedenis: PechaKucha night.
12 en 13 Oktober van 14.00 tot 17.00 uur:
Opgravingen uit Het Klooster.
Op Parkhout kun je zondag genieten van
een tweetal spannende oefenwedstrijden
van SV Geinoord tegen Galatasaray Antwerpen.
Op zondag 13 oktober wordt er in de
Dorpskerk aan de Nedereindseweg in
Jutphaas weer een kamermuziekconcert
georganiseerd.
Op zondagavond 13 oktober om 19.00 uur
zal er in de Bazuin aan de Nedereindseweg
4 een genezingsdienst zijn.
Maandag 14 oktober ‘Stormy Monday’, een
gratis jamsessie in het theatercafé van De
Kom.
16 Oktober, ontmoetingsdag voor mensen
met een verlieservaring.
Op donderdag 17 oktober organiseert
Basisschool Het Vogelnest een
peuterochtend.
Donderdag 17 oktober om 20.00 uur in
bibliotheek De tweede verdieping: lezing
over de vondst van een visvangstplek.
Fokkesteeg Samen Eten op 18 oktober.
Aan de hand van lichtbeelden, gedichten en
anekdotes op zaterdag 19 oktober een kijkje
achter de schermen: 'Schippers, het zijn net
mensen!'
Zondag 27 oktober spelen ‘Jan&Friends’ met
traditional country en blues bij Soep&Cultuur
Dinsdag 29 oktober een workshop ‘Samen
voor! een goede beursvloermatch’.
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Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s
Kledingactie een aantal speciale landelijke
actiedagen, om zo extra veel kleding op te
kunnen halen voor het goede doel. Deze
keer is er gekozen voor humanitaire hulp
aan Jemen.

Actiedag in Nieuwegein
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar
door kleding en schoenen in voor het goede
doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis
of bij een bedrijf, school of kerk. Op zaterdag
19 oktober kunt u in Nieuwegein kleding en
schoenen inleveren bij de familie Seller aan
de Ankermonde 10. Zij zijn dan van 10.00 tot
13.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen.

Grootste humanitaire ramp
Sinds het begin van het conflict in 2015 in
Jemen blijft de humanitaire crisis verergeren.
Jemenis worden geconfronteerd met meerdere crises, waaronder gewapende conflicten, migratie, hongersnood en uitbraken van
ziekten. Dit heeft geleid tot de grootste humanitaire ramp in de wereld. Ongeveer 80%
van de bevolking – 24,1 miljoen mensen –
heeft behoefte aan humanitaire hulp, waaronder 14,3 miljoen mensen die in levensgevaar zijn. Sinds juni 2018 is dit aantal
mensen gestegen met drie miljoen. Kwetsbare bevolkingsgroepen in 230 van de 333
districten zijn blootgesteld aan hongersnood.
Hier is noodhulp nodig om een grote dreigende catastrofe te voorkomen.

Levensreddende noodhulp
Cordaid biedt de meest kwetsbare mensen,
zoals kinderen zonder ouders, of kinderen
met alleen hun moeder, opa’s en oma’s met
kleinkinderen en gezinnen met gehandicapte
gezinsleden levensreddende noodhulp. Voor
hen dreigt de hongerdood het eerst. Momenteel zorgt Cordaid samen met de lokale Jemini-partnerorganisatie Yamaan voor de distributie van dekens en kleding voor de winterperiode en delen we hygiënepakketten uit
met daarin zeep, wasmiddel en damesverband. Zo worden ziektes zoals cholera beperkt. Tevens bieden ze deze kwetsbare
mensen voedselbonnen en geld voor onderdak.

AHN Kookworkshop

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11 Oktober klaverjassen bij de Petanque.

Najaarsactie
Sam’s Kledingactie
bestemd voor Jemen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aangemelde evenementen

Cretief koken
met een beperkt budget

Op zaterdag 12 oktober houdt de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein (AHN) weer haar
kookworkshop ‘Creatief koken met een
beperkt budget.’ De workshop is van 10.00
tot 12.30 uur en wordt gehouden in de recreatieruimte van de Boogh aan de Oortjesburg
2 in Batau Noord. Aansluitend van de kookworkshop is er tot 13.30 uur een gezamenlijke lunch.

Tijdens deze kookworkshop gaan de deelnemers onder begeleiding van een hobby-kok
met elkaar aan de slag om een gezonde,
warme twee-gangen lunch te bereiden met
een beperkt budget. Vindt u het gezellig om
samen met anderen te gaan koken en te
eten? Meld u dan aan. Dat kan via e-mail:
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of telefonisch op nummer: 0303073574. Deelname
is gratis, er zijn echter maar een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar dus meldt u
snel aan.
Over de kookworkshop
Tijdens deze kookworkshop gaat u een lekker gerecht maken dat samen wordt besproken. De kookworkshop begint met een uitleg
over het menu. Daarna wordt er gezamenlijk
inkopen gedaan en vervolgens wordt er met
elkaar, onder begeleiding, aan het kokkerellen geslagen. Om 12.30 uur wordt er gezamenlijk gegeten, waarbij iedere deelnemer
een gast mag uitnodigen om hiervan mee te
genieten. Om 13.30 uur is de lunch afgelopen en begint de soosmiddag. Deze duurt
tot 16.00 uur. Het is niet verplicht om hieraan
deel te nemen. De soos kent een vrije inloop.
Is vervoer een probleem, dan hoort de AHN
het graag om samen met u naar een oplossing te kijken.

De Zwembad Branche Nederland (ZBB)organiseert jaarlijks een kennisdag voor alle bedrijven uit de zwembad branche. De dag wordt
feestelijk afgesloten met de uitreiking van de Zwembad Branche Awards, alias de Gouden Zeepaardjes.
Deze Awards zijn te verdienen in verschillende categorieën: van beste zwemles-team tot zwembad van het jaar. In deze laatste categorie
weet Zwembad Merwestein voor de 3e keer op rij door te dringen tot de top 3 van Nederland. In 2017 en 2018 was er een eerste plaats voor
Merwestein. Dit jaar een mooie derde plek, dus brons!
________________________________________________________________________________________________________________

Op Parkhout kun je aankomende zondag genieten van een tweetal spannende oefenwedstrijden van SV Geinoord tegen
Galatasaray Antwerpen. Het zijn twee speciale wedstrijden van SV Geinoord JO-12-1
en JO-11-1 tegen Galatasaray JO-12-1 en
JO-11-1.

Spinvis met wonderlijke gasten
Je zal toch maar in Nieuwegein wonen. Klaar
ben je. Alleen de naam al. Zit je daar. Afgesneden van de beschaving. Ingeklemd tussen de A2 en de A27. Opgezadeld met architectuur waar men van moet houden. En heel
de dag omringd door andere Nieuwegeiners.
Wat zijn dat eigenlijk, Nieuwegeiners? Op
3 november krijg je antwoord op onder andere deze vraag. Denk aan een bonte revue,
met Nieuwegeinse Zangers & Zwetsers,
Dichters & Dromers, onder de perfect rommelige leiding van Spinvis (met band). Een
vrolijke avond met bovendien een gezellige
maaltijd!
Zondag 3 november, 16:00 uur, Rabobankzaal, De Kom.

De wedstrijden worden gespeeld van 12.00
uur tot 13.30 uur. De toegang is gratis en uiteraard kun je in de kantine jezelf trakteren op
iets lekkers. De Nieuwegeiners willen de eer
hooghouden en roept iedereen op om te
komen kijken en de spelers van SV Geinoord
aan te moedigen op Sportpark Parkhout aan
het Parkhout 1.

PLUS-café

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

SV Geinoord tegen
Galatasaray Antwerpen

Oud en jong in gesprek over
de technologie van vroeger

Ontmoet andere senioren uit Nieuwegein in
het PLUS-café, het lifestyle-café voor 55plussers uit Nieuwegein en omgeving. Op
maandag 21 oktober, in de herfstvakantie,
gaan senioren het met jongeren hebben over
de technologie van vroeger. De telefoon die
vastzat met een stekker. De televisie die
geen kleur had. Samen gaan ze in gesprek
over hoe wij ons vroeger moesten ‘redden’.
Het PLUS-café is iedere maandagmiddag
(14.30 tot 16.00 uur) op het gezondheidsplein in de bibliotheek in de binnenstad van
Nieuwegein. De thema’s van de bijeenkomsten kiezen deelnemers zelf. Elke derde
maandag van de maand is er een uitgebreide workshop om het nieuwe thema van de
maand in te leiden.
Deelname aan het PLUS-café is gratis. Meedoen? Stuur een E-mail naar actie@detweedeverdieping.nu o.v.v. PLUS-café en de
datum.
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Voorafgaand aan deze week
waren inwoners op buurtplein
Doorslag en buurtplein Galecop
al druk aan de slag gegaan om
te ervoor te zorgen dat hun geluk
gedeeld kon worden. Weken
lang waren er hartjes gehaakt.
Ruim 250 hartjes zijn onlangs
uitgedeeld door inwoners en professionals aan inwoners van
Nieuwegein die wel wat extra
geluk konden gebruiken. ‘Hierdoor ontstonden vele geluksmomentjes, zowel voor de gever als
voor de ontvanger. Tenslotte is
geluk ook het enige wat zich vermenigvuldigd als je het met een
ander deelt!’ aldus Chantal Bos,
buurtverbinder op buurtplein
Doorslag. ‘Zeker voor herhaling
vatbaar.’
__________________________

Ouder-kindochtend in de
bieb: ‘Verken de wereld
met je zintuigen’
Andere (groot-)ouders ontmoeten, samen lekker spelen, lezen
en ontspannen. Dat kan tijdens
de ouder-kindochtend, elke
woensdagochtend van 10.00 tot
11.00 uur in de bieb aan het
Stadsplein 1c. In de maand oktober is het thema ‘Zintuigen en
prikkels’. Zien, horen, voelen,
ruiken en proeven: dagelijks
verkennen baby’s en peuters de
wereld met deze zintuigen en
iedere dag wordt die wereld een
stukje groter. Hoe prikkel je die
zintuigen? Beleef spelenderwijs
16

Toegang tot de ouder-kindochtend is gratis. Aanmelden kan via
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Ouder-kindochtend en de
datum.’
__________________________
Workshop

Duurzaam
boodschappen doen

Het kan best lastig zijn om juiste,
milieubewuste keuzes te maken
als je boodschappen doet. Door
middel van een workshop tijdens
het Duurzaamheidsgesprek op
de Dag van de Duurzaamheid
(donderdag 10 oktober), leer je
alles over het maken van de
juiste keuzes in de supermarkt.
De workshop vindt plaats van
20.00 tot 22.00 uur in het Sporten Evenementencomplex Merwestein. De workshop is gratis
maar wel even aanmelden via:
info@samenduurzaamnieuwegein.nl.

Tijdens het Duurzaamheidsgesprek wordt het thema ‘Superwaar’ uitgelegd en toegelicht.
Voor veel mensen is het herkenbaar: men wil wel duurzaam
doen, maar heeft geen idee hoe.
Het aanbod is groot en dat zijn
de prijsverschillen ook. Waarom
zou je kiezen voor Hollandse
sperziebonen, als de exemplaren
uit Egypte goedkoper zijn? Is
biologisch ook beter? Zijn die
sojaburgers een goed alternatief? En dat palet aan keurmerken kan je misschien helpen,
maar is ook verwarrend, of zelfs
misleidend. Kortom, het juiste
kiezen valt nog niet mee. Wat is
precies de impact van een supermarktronde en hoe kun je die
impact zo klein mogelijk maken?
Tijdens het Duurzaamheidsgesprek vertelt de organisatie meer
over dit onderwerp.

Sinterklaas actie bij de
Speelgoedbank
Nieuwegein

Naast de Voedselbank en de
Kledingbank kent Nieuwegein
ook de Speelgoedbank. De
Speelgoedbank Nieuwegein is
een vrijwilligersorganisatie welke
gebruikt en nieuw speelgoed inzamelt en deze gratis uitgeeft
aan kinderen tot 12 jaar waarvan
de ouders door financiële redenen of een slechte thuissituatie
geen speelgoed voor hun kinderen kunnen kopen. Op zaterdag 23 november tussen 10.00
en 15.00 uur kunnen ouders of
verzorgers van kinderen tot 12
jaar en die in het bezit zijn van
een Stadspas of doorverwijzing
van een officiële instantie voor
het Sinterklaasfeest gratis speelgoed ophalen.
Het gebruikte speelgoed wordt
verkregen via particulieren die
het bij de Speelgoedbank inleveren. Al het speelgoed wordt
eerst door vrijwilligers gecontroleerd op compleetheid en of
het werkt. Eventueel worden
kleine reparatie verricht. Met de
komst van Sinterklaas wordt er
weer een Sinterklaasactie
opgezet.
Heeft u een Stadspas of een
doorverwijzing van een officiële
instantie? En heeft u kinderen
van 0 tot 12 jaar? Kom je dan inschrijven voor de Sinterklaasactie aan de Vredebestlaan 23 in
Nieuwegein. Inschrijven kan tijdens de openingstijden. Deze
zijn op maandag van 18.30 tot
20.00 uur en op de vrijdag van
12.30 tot 15.00 uur. Een extra inschrijfmiddag is op woensdag 6
november van 13.00 tot 16.00
uur. De laatste inschrijfmogelijkheid is op vrijdagmiddag 15

november. Let op: Zonder inschrijving geen toegang op 23
november aanstaande.

_______________________________________________________________________________________________________________

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

De ouder-kindochtend is een gezellige bijeenkomst voor (groot)
ouders en hun kinderen en
kleinkinderen (0-3 jaar). Samen
deel je je ervaringen, bespreek je
waar je tegenaan loopt, en wissel je tips uit. Elke maand is er
een nieuw thema. Het thema
bepaal je zelf. Zo ontdek je iets
over onderwerpen die jij belangrijk vindt.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

In de week van 21 tot en met 27
september 2019 hebben er door
heel Nieuwegein diverse activiteiten plaatsgevonden die in het
thema stonden van geluk. Dit gelijktijdig met de Nationale Sportweek in Nieuwegein. Immers,
ook sporten maakt gelukkig.

samen met je kleintje zijn/haar
zintuigen in de bieb.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geslaagde
‘Week van het Geluk’

Kijk voor meer informatie op de
website van de Speelgoedbank.
Hier staan ook de verdere voorwaarden, de huisregels en hoeveel cadeautjes u per kind mag
uitzoeken.
__________________________

Sportief dagboek deel (5)

Hans van Echtelt schrijft iedere
week zijn ‘Sportief Dagboek’ 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.

Even leek het er op dat Geinoord
de volle buit uit Wijk bij Duurstede zou meenemen, nadat de
ploeg die dit keer interim-coach
Dick Gerwig op de bank had
naast assistent Ramon Bongers.
Maar thuisclub CDW slaagde er
in het laatste half uur in om een
0-2-achterstand weg te werken
en om alsnog langszij te komen.
Een mogelijk winnende treffer
van Timo Meerding werd door
scheidsrechter David Vriesenga
geannuleerd wegens (mogelijk)
buitenspel maar het gelijkspel
was uiteindelijk een terechte uitslag.
verder lezen
__________________________

Gemeentenieuws online
Veel wisten het al,
maar wekelijks zijn
de gemeentepagina’s
ook te lezen op
de Digitale Stad Nieuwegein.

Op zaterdag 9 en zondag 10 november vinden in Nieuwegein de
Nationale Kunstdagen plaats.
Het is voor de tiende keer dat
deze dagen georganiseerd worden, en voor de derde keer in de
Beursfabriek aan de Symfonielaan 5. De organisatie verwacht
ook dit jaar weer duizenden kunstliefhebbers te mogen verwelkomen tijdens dit eerste weekend
van de Nationale Kunstweek,
waarvan de Nationale Kunstdagen de opening zijn.
Tijdens de beurs kunnen bezoekers gemakkelijk contact leggen
met de kunstenaar omdat deze
bijna in alle gevallen zelf aanwezig is. Veel kunstenaars nodigen
u dan ook graag uit om een bezoek te brengen aan hun Atelier,
om daar meer van hun werk te
laten zien. Die mogelijkheid is er
in het weekend na de beurs al:
tijdens het Landelijk Atelierweekend openen veel van de deelnemers aan de beurs hun eigen
atelier, om zo nóg meer van hun
werk aan u te laten zien! U kunt
tijdens de beurs heel gemakkelijk
zien, welke kunstenaars hun atelier openen voor u tijdens het
Landelijk Atelierweekend.

Kunstweek
De Kunstweek start met de bekendmaking van de Kunstenaar
van het jaar. Daarna vindt in het
eerste weekend een van de
grootste kunstbeurzen plaats
waar kunstenaars zelf kunnen
exposeren.
Circa 200 kunstenaars tonen en
verkopen daar hun werk. Ook
verschijnt het nieuwe Jaarboek
Kunstenaars.
De Kunstweek wordt afgesloten
met het Landelijk Atelierweekend
op 16 en 17 november. Dit evenement is binnen enkele jaren
uitgegroeid tot het grootste atelierweekend van Nederland. Tijdens dit weekend stellen honderden kunstenaars in heel Nederland hun atelier open voor het
publiek.

In de wijk Fokkesteeg is afgelopen zaterdagochtend een automobilist in een ‘sink hole’ vol water gereden. Het gat in de weg op
de Kootwijkerschans is ontstaan
door een gesprongen waterleiding. Ongeveer 20 huishoudens
zaten zonder water.

Nieuwegeinlezing

Visvangstplek uit vroege middeleeuwen
ontdekt bij Het Klooster
De afgelopen jaren werden op bedrijventerrein ‘Het Klooster’ bij
opgravingen al enkele unieke archeologische vondsten gedaan,
zoals skeletten uit de Swifterbantcultuur. Begin dit jaar werd op dit
terrein nog iets bijzonders ontdekt: de afzettingen van een oud
meertje. Roosje de Leeuw, projectleider van de opgraving, zal op
donderdag 17 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in bibliotheek De
tweede verdieping een lezing geven over de vondst van deze
visvangstplek.
In de afzettingen werden aangepunte houten palen gevonden met
netverzwaarders, bootshaken, harpoenen, vishaakjes, vistbotjes,
structuren van vishutten of steigers en een vlechtwerkbeschoeiing.
Deze sporen en vondsten geven een duidelijk beeld van de
activiteiten: tussen 700 en 900 na Christus is ter plaatse intensief
gevist.In de lezing zal De Leeuw ingaan op aspecten van het
archeologische onderzoek, zoals koolstofdateringen.

De lezing is een samenwerking van de Historische Kring Nieuwegein
en bibliotheek De tweede verdieping. De toegang is gratis.
Aanmelden kan via actie@detweedeverdieping.nu o.v.v.
‘Nieuwegeinlezing.’
_______________________________________________________

Expositie ‘Toeval’
bij KunstGein

KunstGein Podium én de etalage
aan de Raadstede 75 zijn wederom helemaal ingericht met nieuwe kunst. Van de kunstenaars;
Margot Bavinck-Rompa, Ben van
der Malen zijn er schilderijen te
zien, Marijke Prenger toont op
haar eigenwijze de passie voor
monoprinten. Voor het ruimtelijk
werk is veelzijdige kunstenaar
Louise Mastenbroek en beeldhouwer Marian Menting verantwoordelijk. De expositie is te zien
vanaf 9 oktober t/m 9 november.
Meer lezen

Ontmoetingen aan tafel
in Fokkesteeg

_____________________________________________________

Bent u kunstenaar en wilt u exposeren tijdens de Nationale
Kunstdagen 2019? Meld u dan
hier aan.

Automobilist
rijdt in sink hole,
20 huishoudens zonder
water

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 jaar
Nationale Kunstdagen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jubileum editie

Een buurtbewoner ontdekte de
gesprongen waterleiding 's ochtends vroeg rond 06.30 uur. 'Ik
keek naar buiten en zag wat water en schuim. Maar het had hard
geregend, dus ik dacht: het zal
wel. Toen mijn man om 08.00 uur
de hond ging uitlaten, zag hij pas
wat er aan de hand was', vertelt
Ilona Been die in de wijk woont.

FOTO: ILONA BEEN

Wat is er gezelliger dan samen
eten? Net als vorig seizoen kunnen jonge en oudere alleengaanden in de wijk Fokkesteeg gebruik maken van de mogelijkheid
samen van een voortreffelijke
maaltijd te genieten. Elke maand
worden zes personen verwelkomd door een gastvrouw/gastheer in hun eigen huis. De
kosten voor deelname zijn:
€ 2,50 per persoon.
De hoofdmaaltijd wordt verzorgd
door Mark Driessen van
Driessen SmaakVermaak. Daarnaast zorgt de gastvrouw/gastheer voor een voor- of nagerecht. Vanzelfsprekend mag een
drankje niet ontbreken.

Eén van de omwonenden zette
zijn voertuig bij het sink hole zodat andere weggebruikers niet in
het gat zouden rijden, maar dat
mocht niet baten. 'Een automobilist reed er alsnog omheen en
kwam in de kuil terecht.' Voor
zover bekend raakte de bestuurder niet gewond.
De auto is uit het gat getakeld.
De reparatiewerkzaamheden
duurden naar verwachting tot
13.45 uur.
Vitens zal helpen bij de financiële
afhandeling van de schade aan
de auto.
Met dank aan onze samenwerkingspartner:

Meer lezen

RTV Utrecht
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Joop geheel links met het bestuur van de stichting

Weldoener Joop Kuipers postuum ereburger in Moldavië

Kuipers heeft zich in de afgelopen 25 jaar ingezet voor projecten in Albanië en Moldavië.
Zo werden een kraamkliniek, bejaardencentrum en bouwcollege met geld van Kuipers’
stichting gerenoveerd. In maart 2010 ontving
Joop Kuipers een lintje uit handen van burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein.
Hij werd benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Vanwege het 25-jarig bestaan van de stichting zou de Nieuwegeiner deze week worden
geëerd in Moldavië, maar enkele weken geleden werd Joop Kuipers (71), tijdens een
bemiddelend gesprek met wethouder Hans
Adriani inzake een geëscaleerde burenruzie,
getroffen door een hartaanval in het Stadshuis van Nieuwegein. Hij overleed later die
avond in het ziekenhuis.
Hulpverlening
Joop Kuipers zet zich sinds 1994 in voor de
armste landen in Oost-Europa. Een tv-documentaire over een vrouw in Albanië trof Joop
zo in het hart, dat hij besloot haar op te zoeken. Het werd het begin van een jarenlange
vriendschap, op afstand. De zorg voor deze
vrouw groeide uit tot diverse hulp- en kledingtransporten en de oprichting van een
stichting in 1994.
De formele bestuursvorm was noodzakelijk,
omdat hem een concreet project in de schoot
was geworpen. In de gemeente Kruje (Albanië) moest Kuipers plotseling dekking zoeken
bij een vuurgevecht. Hij dook onder in het
dichtstbijzijnde gebouw: een totaal vervallen
kraamkliniek. Hier kwamen jaarlijks honderden baby’s ter wereld onder erbarmelijke omstandigheden. Met een officiële Nederlandse
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stichting kon Kuipers de benodigde financiën
vergaren om het ziekenhuis op te laten knappen door Albanese bouwers. Het werd een
project van enkele jaren.

_______________________________________________________________________________________________________

De onlangs overleden Joop Kuipers is deze
week postuum onderscheiden in Moldavië.
Zijn zoon Franklin kreeg de versierselen van
de regio Hincesti uit handen van de president. Er was een officiële ceremonie georganiseerd, waarbij zijn vader ook werd opgenomen in de galerij van ereburgers.

Moldavië
Nadat ook de Europese Unie zich over Albanië ontfermde, besloot de stichting ‘Joop
naar Albanië’ het vizier te verplaatsen naar
Moldavië, op dat moment het armste land
van Europa. Een project werd gevonden in
het dorp Sarata Galdena, waar ouderen veelal aan hun lot werden overgelaten. Het enige
zorgcentrum in de regio was vervallen, koud,
vies en ongezellig. Twee kamers op de eerste etage dienden bovendien als een hospice.
Toen de verbouwing, met steun uit Nieuwegein, klaar was bleek hoe groot de impact
was op de bewoners. Enkele bejaarden kwamen eerst een nachtje proefslapen in hun
‘nieuwe’ zorgcentrum, omdat ze zoveel luxe
niet konden verwerken.

Bouwcollege
Op dit moment heeft de stichting zich ontfermd over de jeugd van de regio Hincesti.
‘Joop naar Albanië/Moldavië’ wil honderden
studenten helpen bouwen aan hun toekomst.
Letterlijk, want de leerlingen van het bouwcollege (vergelijkbaar met een Nederlandse
ROC) hadden geen fatsoenlijke huisvesting.
Het merendeel van de scholieren woont er,
omdat reizen te ver en te duur is, maar de
studentenflats zijn oud en kapot. Er was
geen warm water en het sanitair was dramatisch slecht. De renovatie van de studentenkamers wordt gefinancierd door de Nieuwegeinse stichting en de leerlingen zelf maken
er een praktijkstage van, onder toeziend ook
van hun vakdocenten.
Het project nadert op dit moment de laatste
fase en het stichtingsbestuur overlegt deze
maand over de voortzetting van haar activiteiten, nu voorzitter Kuipers is overleden.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Djah-ilai (5) en zijn gezin
beleefden zaterdag 5 oktober
een welverdiende Opkikkerdag
vol verrassingen!

Zaterdag 5 oktober stond er voor Djah-ilai (5)
en zijn gezin uit Nieuwegein een unieke dag
op de planning: hún Opkikkerdag. De ene na
de andere verrassing stond deze dag op ze
te wachten. Met als doel? Alle zorgen even
vergeten en met het gezin volop genieten.
Djah-ilai is namelijk langdurig ziek. Dit heeft
impact op zijn leven, maar ook op van dat
van zijn ouders en zijn zus Jeshraela (7) en
broertjes Djahêl (5) en Djahire (5). Daarom
nam Stichting Opkikker ze mee naar een
wereld waar de ziekte even géén hoofdrol
speelt: de unieke Opkikkerwereld!

Er was naar alle wensen en hobby’s van de
gezinsleden geluisterd: zo ging het gezin
deze dag onder andere varen met een piratenboot. Hier hebben ze alles geleerd over
schatten en hebben ze er zelf ook een gevonden! Ook mochten ze kiezen welke auto
ze het mooist vonden, want een ritje in de
meest bijzondere sportauto’s stond ook op
de planning. Om de dag af te sluiten gingen
ze op bezoek bij het politiebureau, maar wat
bleekt? De boef was ontsnapt! Ze moesten
hard achter hem aan rennen om hem te kunnen pakken, maar gelukkig lukte het de jongens heel snel! Wat een spannende dag!
Niks was te gek en het was één groot feest
waar het gezin nog lange tijd over kan
napraten.

Stichting Opkikker
Als je kind ziek is, kun je als gezin alle kracht
gebruiken, kracht die er soms simpelweg niet
(meer) is. Precies waar Stichting Opkikker bij
helpt. Met een keten van kracht zetten zij
zich elke dag vol overgave in om deze gezinnen, op de momenten dat het er echt toe
doet, te ontzorgen en de energie te geven
om door te gaan. Met man en macht, met
vrijwilligers en enthousiastelingen, met donateurs en sponsors, wordt geholpen om gezinnen met een ziek kind een positieve boost te
geven. Vandaag, morgen en volgend jaar. Zo
bouwen ze aan een langdurige keten van
kracht. Voor zoveel mogelijk gezinnen, zonder verlies van persoonlijke aandacht. Want
tegenover ieder persoon die aandacht krijgt,
staat iemand die belangeloos aandacht
geeft. Samen wordt het verschil gemaakt in
de levens die extra kracht en energie nodig
hebben.
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