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Nieuwbouw Reinaerde Cimbaalsingel is gestart
Na afloop van de startceremonie beloonde Marika, in haar enthousiasme over de geleverde

prestatie, de wethouder met een knuffel.
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'Koken met PEN'

De winter komt er aan, dus weer
tijd voor een heerlijke stamppot.
En niet zomaar een stamppot re-
cept maar een Italiaanse stamp-
pot met onder andere zonge-
droogde tomaatjes uit olie. Eric,
onze kookgek: ‘Super lekker en
zeker het proberen waard!’ Ben
je met z’n vier dan gewoon alles
verdubbelen.
__________________________

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

Alzheimer Café Nieuwegein

Wat is dementie
Op donderdag 24 oktober houdt
het Alzheimer Café Nieuwegein
weer een lezing over dementie.
De lezing begint om 19.00 uur en
duurt tot 21.00 uur en vindt
plaats in ZorgSpectrum locatie
Vreeswijk aan de Lekboulevard
10 in Nieuwegein. Het onder-
werp deze keer is: ‘Wat is de-
mentie?’

Als we spreken over dementie,
wat bedoelen we dan precies? Is
‘dementie’ hetzelfde als ‘de ziek-
te van Alzheimer’? Over deze en
andere vragen gaan we met spe-
cialist ouderengeneeskunde
Ariënne Verweij in gesprek. Aan
bod komen bijvoorbeeld het ver-
schil tussen gewone vergeet-
achtigheid en dementie, de diag-
nostiek van dementie en de ver-
schillende ziektebeelden die een
dementie kunnen veroorzaken.
Het programma begint om 19.30
uur met een gesprek met de
gastspreker. Na de pauze is er
gelegenheid voor het stellen van

vragen. Ook kunnen er dan ei-
gen ervaringen worden bespro-
ken. Het Alzheimer Café eindigt
om 21.00 uur. Daarna is er nog
gelegenheid om een drankje te
nemen en even na te praten. De
toegang is gratis en aanmelding
niet nodig.

Wilt u meer informatie? Dan kunt
u contact opnemen met Maartje
Hoens 0610104432 (ZorgSpec-
trum) of Annette Stock,
0610459638 (Vitras). Alzheimer
Café Nieuwegein wordt georgan-
iseerd door Alzheimer Nederland
afdeling Lekstroom, ZorgSpec-
trum, Vitras en Movactor.
__________________________

Vacature allround

support medewerker

We zijn op zoek naar mensen
die het leuk vinden om één tot
twee dagen per week aan het
werk te zijn. Mensen die graag
gezelligheid om zich heen
hebben van gasten en collega's
onderwijl ze licht werk kunnen
uitvoeren. Ben jij op zoek naar
zo'n flexibele parttime baan voor
4 tot 16 uur per week? Dan
hebben we een match! Ga aan
de slag bij het NBC Congrescen-
trum als allround support
medewerker. Klik hier voor de
vacature en om te solliciteren.
__________________________

Herfstkrans maken
Donderdag 24 oktober verzorgt
Carin Laarman een workshop
‘Herfstkrans maken.’ Alle materi-
alen die u nodig heeft voor het
maken van een kleurrijke herfst-
krans zijn aanwezig. De work-
shop duurt van 19.30 tot 21.30
uur en vindt plaats in het Dorps-
huis Fort Vreeswijk.
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
__________________________

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Een prachtige Lelijke Eend (officieel: Citroën 2CV). Een oudje want
nog geen derde zijraampje. Op een parkeerplaats in Nieuwegein.
Voorzien van een wielklem. Parkeerfoutje? Of een anti-diefstalmaat-
regel? Hoe dan ook, even een fotootje waard.

Ook iets leuks, bijzonders, ánders gezien en gefotografeerd in
Nieuwegein? Mail de foto dan, met een korte beschrijving aan
info@pen.nl. En wie weet...
_______________________________________________________

__________________________ ________________________________________

_______________ ________________________________________________________________ __________________________________________________

______________________________________________________ ________________________________________________________________ ___________
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Woensdag 9 oktober ging de bouw van
Reinaerde Cimbaalsingel in Nieuwegein offi-
cieel van start. Marika Lappée, Rob Speijer
en Errol Bruining beklommen de heimachine
om de eerste paal in te schroeven onder
aanmoediging van wethouder Hans Adriani.
De drie komen er wonen of gaan naar de
dagbesteding. Na afloop beloonde Marika,
in haar enthousiasme over de geleverde
prestatie, de wethouder met een knuffel.

Grote opkomst
Zo ging de eerste paal voor het gebouw deze
middag de grond in. Er was een grote op-
komst van cliënten, familie en andere verte-
genwoordigers, medewerkers, buren en an-
dere betrokkenen. Onder de feestelijke tent
werd de start van de bouw van deze nieuwe
woon- en dagbestedingsplek voor mensen
met een beperking gevierd.

Een plek waar je je thuis kunt voelen
Bestuurder Ella van Lingen van Reinaerde
bedankte iedereen die in vele gesprekken
afgelopen jaren had geholpen om de plan-
nen beter te maken. 'We willen bouwen aan
een prettige plek waar je je thuis kunt voe-
len', zei ze. Cliënten waren het met haar
eens dat het nu niet al te lang meer duurt –
een jaar – voor er gewoond kan worden en
er dagbesteding is.

Wethouder Hans Adriani van wonen, bouwen
en transformeren sprak zijn waardering uit
over de afstemming met de buurt en de be-
woners. 'Nu kan ik iedereen feliciteren. Bij de
gemeente hebben we gekeken of het ge-

bouw goed in de wijk staat, en dat is gelukt.'

Gezamenlijk kunstwerk
Deze middag werd er gestart met het maken
van een gezamenlijk kunstwerk. Onder be-
geleiding van kunstschilder Norbertus kregen
alle toekomstige bewoners de mogelijkheid
een eigen kunstwerk te maken. Hier wordt
één werk van gemaakt dat een plek gaat krij-
gen in de nieuwe Cimbaalsingel. ‘We zijn
samen aan het bouwen, jullie aan het kunst-
werk, wij aan de nieuwe Cimbaalsingel', al-
dus Michiel Wijnen, directeur van Zenzo,
richting de toekomstige bewoners.

Prettiger wonen
In het gebouw krijgt iedereen meer privé-
ruimte en kun je in je eigen studio bezoek
ontvangen, en is er voldoende ruimte om in
de groep te leven. Het worden 40 studio’s
voor 40 bewoners, 5 woonkamers en drie
dagbestedingsruimten. De studio’s zijn zit-
slaapkamers met eigen sanitair en kook-
mogelijkheid. De dagbesteding is dichtbij, in
het gebouw. Daarmee kunnen de bewoners
prettiger leven met modernere voorzienin-
gen. Het is bovendien een gasloos gebouw;
verwarming geschiedt met behulp van stads-
verwarming.

Het nieuwe gebouw wordt gerealiseerd door
Reinaerde, Zenzo maatschappelijk vastgoed
en Lithos bouw & ontwikkeling. Het ontwerp
is van Borgerink Architecten. Zenzo is ver-
antwoordelijk voor ontwikkeling en Lithos
voor de bouw. Ook het onderhoud voor de
komende 15 jaar wordt verzorgd door Zenzo.

Lezing
Het zit in de Genen
door drs. Grieta Felix

Op donderdag 31 oktober houdt drs. Grieta
Felix uit Nieuwegein een lezing over: ‘Het zit
in de Genen.’ Deze lezing vindt plaats in het
KunstGein Podium in het Atrium van het
Stadshuis in de binnenstad van Nieuwegein.
Het begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30
uur.

Het is fijn je eerste tekenlessenlessen te krij-
gen van je vader of moeder en te kunnen
profiteren van hun vakkennis en netwerk, zo
ervoeren Charley Toorop, dochter van Jan
Toorop en haar zoon Edgar Fernhout.
Tegelijk is het ook lastig om vervolgens je
vleugels uit te slaan en een eigen carrière te
ontwikkelen.

Het Stedelijk Museum Alkmaar laat dit na-
jaar, van 28 september 2019 tot en met 26
januari 2020, zien dat de drie generaties
Toorop, hoe verschillend de oeuvres ook
zijn, duidelijk invloed gehad hebben op el-
kaar. Aansluitend bij deze tentoonstelling laat
kunsthistorica drs. Grieta Felix in deze lezing
zien hoe het is om op te groeien in een artis-
tiek milieu en welke voor- en nadelen dat
heeft. Charley Toorop vormt daarbij de spil.

Aanmelden voor deze lezing kan tot 25 okto-
ber middels een e-mail naar inschrijvin-
genkunstgein@gmail.com o.v.v. Lezing
Toorop. Na bevestiging inschrijving en betal-
ing p.p. € 9,00 (incl. koffie/thee) kunt u deel-
nemen aan de lezing. De Stadspas is geldig
voor deze lezing.

________ _______________________________________________________________ _________
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Politie vindt
hennepkwekerij
onder de Jutphasebrug

De politie van Nieuwegein heeft
vorige week donderdag om
13.45 uur op een heel bijzondere
plek een hennepkwekerij gevon-
den. Nog onbekenden hadden in
één van de pijlers van de tram-
brug tussen Utrecht en Nieuwe-
gein, de Jutphasebrug, een kwe-
kerij ingericht. Inmiddels waren
tweehonderd planten aanwezig
die bijna klaar waren om te oog-
sten. De kwekerij is inmiddels
volledig ontmanteld en alle plan-
ten zijn vernietigd.

De politie heeft de zaak in onder-
zoek en laat weten dat er nog
geen arrestaties zijn gedaan. De
politie roept mensen op die iets
weten dit te melden via:
09008844 of anoniem via:
08007000.

Het is overigens niet voor het
eerst dat de politie een wietplan-
tage in een brug aantreft. In fe-
bruari 2016 was er in de Pletten-
burgsebrug in Nieuwegein ook al
een hennepkwekerij gevonden.
__________________________

Fiets en autoverkeer
op industrieterrein
De Liesbosch

Al jaren is de infrastructuur op in-
dustrieterrein De Liesbosch een
groot zorgpunt. Verschillende
partijen willen zich inzetten om
de verkeersveiligheid op dit in-
dustrieterrein te verbeteren,
vooral voor langzaam verkeer,
zoals fietsers. Om het belang
van de verkeersveiligheid, waar-
onder de fietsveiligheid, te bena-
drukken heeft Lokale Vernieu-
wing, middels een zogenoemde
artikel 42-brief, schriftelijke vra-
gen aan het college van B&W
van Nieuwegein gesteld.

Op dit moment wordt op De Lies-
bosch een nieuw distributiecen-
trum voor Jumbo gebouwd.
Voorafgaand aan het afgeven
van een vergunning voor de
bouw van dit centrum, heeft de
gemeente voorwaarden gesteld.
Eén van de gestelde voorwaarde
is dat het gebied veiliger ge-
maakt wordt voor het langzame
verkeer. Een andere gestelde
voorwaarde is dat er betere in-
en uitritten komen, dit ter bevor-

dering van de bereikbaarheid
van het volledige industrieterrein.
Deze laatste voorwaarde moet
de aanvankelijk enige toegangs-
weg, die bij de McDonalds, waar
het tijdens spitsuren enorm druk
is, ontzien.

Op papier lijkt het allemaal goed
geregeld, helaas pakt het tot nu
toe in de praktijk niet goed uit. In
plaats van veiliger is de situatie
voor fietsers er alleen maar on-
veiliger op geworden. Op basis
van de door de gemeenteraad
goedgekeurde plannen, zouden
de fietsers voorrang moeten krij-
gen en zou er een vrij-liggend
fietspad moeten worden aan-
gelegd. Het fietspad ligt er on-
dertussen, maar helaas is het
o.a. door een oerwoud aan ver-
keersborden op de Veldwade
alleen maar onoverzichtelijker
geworden.

Gezien het voorgaande heeft
Lokale Vernieuwing, middels een
artikel 42-brief, haar zorgen geuit
bij en schriftelijke vragen gesteld
aan het college van B & W van
de Gemeente Nieuwegein. De
zorgen die zijn geuit gaan o.a.

over het gegeven dat de werk-
zaamheden aan het begin van
de Ravenswade, in strijd met de
planning, nog niet af zijn. Ook is
de huidige situatie ter hoogte
van de Mc Donalds, waar fiet-
sers nu schuin over moeten
steken, benoemd.

Het college heeft de genoemde
artikel 42-brief beantwoord. In
deze brief is aangegeven dat
pas wanneer de hoofdroutes
klaar zijn én deze routes op-
nieuw van asfalt zijn voorzien, er
pas naleving van het raads-
besluit wordt verlangd. Tot die
tijd is het dus een kwestie van
goed opletten en hopen dat je
niet voor je sokken wordt gere-
den!

Wij houden de verkeerssituatie
daar en op andere plaatsen
goed in de gaten! Lokale Ver-
nieuwing houdt zich altijd bezig
met betere en veiligere verkeers-
oplossingen.

Vincent Verhaar,
raadslid Lokale Vernieuwing

Na parallelbaan
nu hoofdrijbaan
afgesloten van
de Galecopperbrug
Rijkswaterstaat is afgelopen
maandagavond begonnen aan
de tweede fase van de werk-
zaamheden aan de Galecopper-
brug (A12) bij Nieuwegein. Het
vervangen van de voegovergan-
gen verplaatst zich van de paral-
lelbaan naar de hoofdrijbaan en
er gelden nieuwe omleidings-
routes.

Rijkswaterstaat verwacht dat
hierdoor nog meer files rond
Utrecht zullen ontstaan omdat
verschillende rijstroken worden
afgesloten. Het verkeer moet
rekening houden met minimaal
30 minuten vertraging. Rijkswa-
terstaat adviseert de gele omlei-
dingsborden te volgen en online
navigatie te gebruiken.

De werkzaamheden duren tot
uiterlijk vrijdagochtend 8 novem-
ber.
Details over de afsluitingen en
omleidingen vind je hier.
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_________________ ______________________________________________________

Anna van Rijnpenning
voor de heer A. van Anraad
De heer A. (Arnold) van Anraad heeft op vrijdag
11 oktober de Anna van Rijnpenning ontvangen uit
handen van burgemeester Frans Backhuijs. Dat
gebeurde tijdens het evenement De Burgemeester
Kookt, dat al jaren, ten behoeve van een lokaal
goed doel, door de heer Van Anraad zelf wordt
georganiseerd.

Arnold van Anraad en zijn vrouw Joke wonen al
sinds begin jaren zeventig in Nieuwegein. Hij be-
gon daar met bevlogen inzet een onderneming in
verzekeringsbemiddeling en belastingadvies. Maar
daarnaast was hij ook zeer actief op maatschap-
pelijk gebied, met name in Nieuwegein-Noord. Hij

was een zeer actief en betrokken lid van de oudervereniging van de RK Basisschool Sint Nicolaas.

Ook heeft hij zich altijd ingespannen om het leven in Nieuwegein een beetje mooier te maken, met
name op het gebied van cultuur, jeugd & sport en betrokken ondernemerschap. Zo was hij onder meer
betrokken bij sponsoring en fundraising- achtige activiteiten voor muziekvereniging Cornelis Galesloot
en voor de wielerronde van Nieuwegein. En hij organiseert dus jaarlijks het evenement De Burge-
meester Kookt. De burgemeester kwam vrijdag dus niet alleen koken maar kon ook meteen de Anna
van Rijnpenning overhandigen aan de heer Van Anraad. Het college van b&w is van mening dat deze
penning zeer verdiend is en hem meer dan toekomt.

Onderscheidingen
In Nieuwegein wonen vele bijzondere inwoners. Mensen die zicht met hart en ziel inzetten voor de
medemens en die veel betekenen voor de samenleving. Ze verdienen bijzondere aandacht. Daarom
kunnen deze bijzondere Nieuwegeiners worden voorgedragen voor een Koninklijke of een
Nieuwegeinse onderscheiding.

_________________________________ _______________________________________________________________ __________________________________________________
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ZXK Trading koopt kavel op
bedrijvenpark Het Klooster
ZXK Trading B.V. kiest voor nieuwbouw op
bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein.
De heer De Winter, directeur van ZXK, te-
kende in het bijzijn van wethouder Ellie
Eggengoor voor een perceel bouwgrond van
1.750 m². Op de kavel realiseren zij een op-
slagloods voor hardhout. Hiermee verhuist
het bedrijf van De Meern naar Nieuwegein.
De bouw van het pand start eind oktober, de
oplevering wordt medio 2020 verwacht.

De heer De Winter, directeur ZXK Trading
B.V.: ‘We hebben gekozen voor het Klooster
vanwege de centrale ligging, duurzaamheid
en het mooie, nieuwe terrein.’ Met de reali-
satie van dit pand komt er een representatief
gebouw bij op Het Klooster.
Wethouder Ellie Eggengoor van Economi-
sche Zaken: ‘ZXK Trading is een mooie toe-
voeging voor het bedrijvenpark. Een be-
trokken familiebedrijf dat met hun handel in

FSC-hardhout zowel een welkome als duur-
zame aanvulling is op de bedrijvigheid op
Het Klooster.’

Duurzame bouw
ZXK importeert en verhandelt duurzaam ge-
produceerd FSC-hardhout. Het meeste hout
wordt direct geleverd aan afnemers, een an-
der deel wordt opgeslagen in de loods. De
gevel van de loods krijgt deels duurzaam
hardhouten gevelbedekking. Op het kantoor-
deel laat ZXK zonnepanelen plaatsen. Ook
het dak van de loods maken zij geschikt voor
de installatie van zonnepanelen.

Bedrijvenpark Het Klooster
Bedrijvenpark Het Klooster ligt op een inte-
ressante locatie met een goede bereikbaar-
heid, omgeven door groen en water. Het
bedrijvenpark is gelegen in de driehoek van
de autosnelwegen A2, A12 en A27. Er is
ruimte voor allerlei soorten bedrijven, varië-
rend van MKB tot transport-, logistiek- en dis-
tributiebedrijven.

Sportief dagboek deel (6)

Hans van Echtelt schrijft iedere week zijn
‘Sportief Dagboek’ op, op De Digitale Stad
Nieuwegein. Hans is een geboren Vreeswij-
ker en houdt van voetballen, houdt van sport.
Schreef jaren lang voor het Utrechts Nieuws-
blad. Ieder weekend vindt u hem langs de
sportvelden in Nieuwegein.

De toeschouwers die zaterdagmiddag de
hardnekkige regen trotseerden op Parkhout,
werden beloond voor hun doorzettingsver-
mogen. Ze kregen een attractieve pot voet-
bal voorgezet door twee nog ongeslagen
ploegen, Geinoord en Victoria. Toen na an-
derhalf uur de kruitdampen waren opgetrok-
ken, stond er 3-3 op het scorebord waarna er
nog een anticlimax volgde in de vorm van
een rode kaart voor doelman Giordano van
de Pol en de Hilversumse aanvoerder Jim
van der Scheer die met elkaar in de clinch
waren geraakt na het laatste fluitsignaal van
arbiter Robert Westland.

Verder lezen

__________________________________________ _________

Op zaterdag 2 november gaan
vrijwilligers aan het werk voor
het beschermen en behouden
van natuur en landschap tijdens
de 19e editie van de Natuur
werkdag met als thema bio-di-
versiteit. Door heel Nederland
gaan deelnemers aan de slag
voor wilde bijen, vlinders, water-
salamanders en nog veel meer
soorten. In Nieuwegein zijn er
ook locaties die mee doen.

Samen buiten aan de slag, dat
kan op zaterdag 2 november bij
jou in de buurt. Er zijn ruim 45
locaties in provincie Utrecht. Het

is ontspannend, gezond en
gezellig om buiten aan het werk
te gaan tijdens de grootste vrij-
willigersdag in het groen. En
bovenal draag je dan ook nog
eens bij aan het beschermen en
behouden van natuur en land-
schap.
Afhankelijk van de streek en de
locatie zijn er verschillende
werkzaamheden. Denk aan:
snoeien, zagen, hooien, schoon-
maken van poelen en paden,
wilgen knotten, fruitbomen
snoeien, takkenrillen maken.
Kinderen zijn natuurlijk ook van
harte welkom!

Activiteiten in Nieuwegein
Bij Vlinderidylle Geinoord wordt
de bloemrijke vlinderidylle bij-
gewerkt door ongewenste plan-
ten weg te halen. Meld je nu aan
via www.natuurwerkdag.nl!

Het thema: Biodiversiteit
Het verlies aan biodiversiteit, de
afgelopen decennia ruim 70%, is
een grote zorg. Biodiversiteit is
de verscheidenheid aan soorten
van levende organismen binnen
een bepaalde omgeving. Ofte-
wel, het aantal soorten planten
en dieren in een bepaald gebied.
Dit geheel is voor ons als mens

van levensbelang. Het zorgt
tenslotte voor de zuurstof die wij
inademen, levert een gezonde
bodem voor voedselproductie en
zoet water en niet te vergeten:
het is de groene leefomgeving
van planten en dieren. Tijdens
de Natuurwerkdag help je natuur
in jouw omgeving.

LandschappenNL is initiatiefne-
mer van de Natuurwerkdag. De
Natuurwerkdag is mede mogelijk
gemaakt dankzij de Postcode
Loterij.
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Wervingsdag
Penitentiaire Inrichting
Nieuwegein

De Penitentiaire Inrichting (PI)
Nieuwegein zoekt nieuwe mede-
werkers. Daarom organiseert de
PI op 2 november 2019 weder-
om een wervingsdag, speciaal
voor mensen die belangstelling
hebben om in de PI te komen
werken. Er zijn vacatures be-
schikbaar voor inrichtingswerk-
ers, zorg en behandel inrich-
tingswerkers, complexbeveiligers
en arbeidsmedewerkers. De dag
biedt volop mogelijkheden om de
PI Nieuwegein van binnen te be-
kijken, met medewerkers in ge-
sprek te gaan over de beschik-
bare functies en te ervaren hoe
het is om in een gesloten omge-
ving te werken.

‘Ik zie de PI Nieuwegein als het
Huis van Re-integratie en Her-
stel, dé plek waar de gedeti-

neerde de kans krijgt actief aan
een goede terugkeer in de maat-
schappij te werken’, aldus Theo
Venrooij, vestigingsdirecteur van
de PI Nieuwegein. ‘De inrichting
zit midden in een grote verander-
slag en we zoeken enthousiaste

en betrokken collega’s om ons
team te komen versterken.’

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich tot
en met 31 oktober 2019 aanmel-
den via deze website. Op deze
website is meer informatie over
de wervingsdag, de vacatures en
de aanmeldprocedure te vinden.

De PI Nieuwegein
De PI Nieuwegein voert straffen
en vrijheidsbenemende maatre-
gelen uit die door de rechter zijn
opgelegd. De PI is verantwoor-
delijk voor de dagelijkse verzor-
ging van justitiabelen en zet zich
in om hen voor te bereiden op
een goede terugkeer in de
maatschappij. De PI biedt plaats
aan vier regimes: Huis van Be-
waring, Gevangenis, Extra Zorg
Voorzieningen (EZV) en Inricht-
ing Stelselmatige Daders (ISD).
In de PI Nieuwegein zitten alleen
volwassen mannen in detentie.

Klaverjasavond

De SPNN organiseert vrijdag-
avond 1 november een competi-
tie klaverjasavond.
Er wordt om 19.30 uur begonnen
en de zaal is open vanaf 18.45
uur.
Kosten bedragen 4.00 euro p.p.,
inclusief een kopje koffie/thee.
Prijzen zijn geld prijzen. Ook zijn
er mooie prijzen te winnen in de
loterij.
Locatie: Petanque Centrum
Nieuwegein aan de Galecopper-
zoom 1.
Tel. info: 0622414051.
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De Nieuwegeinse karikaturist–
cartoonist Jan Ibelings tekent al
sinds hij een pen kan vast
houden strips, cartoons en
karikaturen. Als live-karikaturist
treedt hij op in binnen- en
buitenland tijdens beurzen,
feesten en evenementen onder
de namen karikaturist IBIS en
Rembrandt van Gein. Kijk op de
website van Jan als u meer over
hem wilt weten.

Voor De Digitale Stad
Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan
Ibelings iedere week een cartoon
over een actuele Nieuwegeinse
gebeurtenis
of een karikatuur van een BN-er
(bekende Nieuwegeiner) of
MBN-er (minder bekende
Nieuwegeiner).
Jan Ibelings maakt deze
cartoons en karikaturen voor
PEN eerst in lijn op papier en
kleurt ze daarna in met de
computer. De tekeningen zijn
te koop. Heeft u interesse? Mail
voor meer informatie naar
info@karikaturist.nl.

______________________________ ___________________________

__________________________________ _______________________

________________________________________________________________________________________________________________

https://werkenbijdepinieuwegein.nl
0622414051
http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl


Expositie

Opgravingen Het Klooster

Tijdens de Nationale Archeologiedagen had
Museum Warsenhoeck de primeur om
enkele vondsten uit de opgravingen in Het
Klooster in Nieuwegein te exposeren. Deze
expositie is nu verlengd t/m 3 november. Te
zien zijn enkele potten, vuurstenen werktu-
igen, kralen en een hanger.

In januari 2017 was het groot nieuws:
Nieuwegein heeft er 6000 jaar geschiedenis
bij! In de kleigrond van Het Klooster zijn 6000
jaar oude resten van de Swifterbantcultuur
gevonden. Ongeveer 4000 jaar voor Christus
leefden er dus mensen in het gebied van het
huidige Nieuwegein. Juist in die periode was
er een overgang van een rondtrekkend
jagers- en verzamelaarsbestaan naar een
manier van leven met landbouw, boerderij-
dieren en permanente bewoning op één plek.
Omdat de eerste vondsten van deze cultuur
werden gedaan nabij Swifterbant, een plaats-
je in Flevoland, is deze cultuur na die plaats
vernoemd.

Museum Warsenhoeck is geopend elke
woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur. Het adres is Geinoord 11 in het
Natuurkwartier Nieuwegein. De toegangsprijs
is € 2,-.

Politie graaft bij Lekkanaal
in onderzoek
naar motief WK-moord

De politie was deze week aan het graven
aan de Lekkanaaldijk. Het politieonderzoek
moet meer inzicht geven in het motief voor
de moord op Richard Houtveen. De Nieuwe-
geiner werd na de verloren WK-finale in 2010
vermoord nabij Cityplaza. Om de grond te
onderzoeken wordt met een kleine graafma-
chine laagje voor laagje afgegraven. Twee
rechercheurs zoeken vervolgens in het de
modder met harken naar sporen. Het gaat
om een strook van een meter of tien lang.

De politie laat weten: ‘In verband met de za-
ak Richard Houtveen uit Nieuwegein zijn er
graafwerkzaamheden aan de Lekkanaaldijk
in Nieuwegein. Het politieonderzoek moet
meer zicht geven op het motief in de zaak. In
het belang van het onderzoek kan de politie
op dit moment geen nadere toelichting
geven.’

De zaak lijkt in een stroomversnelling te ko-
men. Vorige week maakte de politie bekend
het vermoedelijke moordwapen gevonden te
hebben. De politie ging jarenlang van het

scenario uit dat Houtveen een toevallig
slachtoffer was. Maar begin dit jaar vertelde
de politie ook uit te gaan van het idee dat de
dader het ‘heel specifiek en doelgericht’ op
Richard had voorzien.

De politie zegt in belang van het onderzoek
verder geen uitspraken te kunnen doen over
de werkzaamheden die 15 oktober 2019 in
de nabijheid van de Beatrixsluis plaatsvin-
den.

Foto: Onze samenwerkingspartner: RTV Utrecht

____________________________________

‘Man bijt Hond’ op Cityplaza

Het SBS programma ‘Man bijt Hond’ brengt
alledaags nieuws en laat zien wat Nederland
bezighoudt. Door het kleine nieuws groot te
maken en het grote nieuws klein te maken
wordt Nederland met een knipoog in beeld
gebracht. De komende tijd kunt u het team
vinden op winkelcentrum Cityplaza in de bin-
nenstad van Nieuwegein. Wat houdt de
Nieuwegeiners bezig?

Vandaag, dinsdag 22 en donderdag 24 okto-
ber aanstaande is er een opnamecrew van
‘Man bijt hond TV’ op Cityplaza aanwezig
van 11.00 uur tot 16.00 uur. Kom jij iets
vertellen in de Babbelbox?

De opname is iedere werkdag om 19.30 uur
te bekijken op SBS 6. Wat voor bijzondere
verhalen van gewone mensen uit Nieuwe-
gein zullen wij te horen krijgen als ‘Man bijt
Hond’ weer aanschuift bij tafels uit Nieuwe-
gein om de dag door te nemen?

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

Oktober 2014
Vijf jaar geleden verhuisde de
Kledingbank 4 Nieuwegein naar
een nieuwe lokatie aan de
Archimedesbaan. Tijdens de
feestelijke opening verongelukte
een glas wijn. Gelukkig waren er
voldoende 'helpende handen' om
te voorkomen dat het drankje
zich, via de schoenen van de
feestvierende gasten, verder
door het pand zou verspreiden.
De Kledingbank 4 Nieuwegein is
inmiddels teruggekeerd in de be-
woonde wereld en is nu gehuis-
vest aan de Vredebestlaan 23.

_________________________________________________________________________________________________________________
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https://www.kosterschoenmode.nl


Partner KINO
zoekt stemmen

Er is sinds dit voorjaar weer film
in Nieuwegein. Het is de Partner
KINO, film op elke tweede don-
derdagmiddag van de maand.
De organisatie wil u graag laten
weten welke film er draait,
maar dat vereist een dure licen-
tie.
Rotaryclub Nieuwegein kan hel-
pen met financiële steun, als de
organisatie genoeg stemmen
krijgt.
Helpt met uw stem, klik op deze
link en stem op de Partner Kino
licentie. Het kan nog de hele
maand oktober.

Na 9 november is dan duidelijk
of u een jaar lang op hoogte kan
worden gebracht van het filmpro-
gramma. U bent van harte
welkom.

Ruim 80 kinderen
vierden Kinderboeken-
weekfeest in de bieb

Vorige week vrijdag hielpen ruim
80 kinderen mee om allerlei kin-
derboekenpersonages – waaron-
der professor Sneep en Dummie
de Mummie – op te sporen en
terug te brengen naar hun boe-
ken. De personages waren tij-
dens een ongeluk in het Stads-
huis – een onhandige bibliothe-
caresse stootte een boekentoren
om – uit hun eigen boek ge-
slingerd en zorgden voor een
grote chaos in de bibliotheek en
in heel het Stadshuis.

Senior mediacoach Fenne
Vermeer: 'Dankzij de hulp van de
Nieuwegeinse kinderen is het
ons gelukt om alle figuren terug
te begeleiden naar hun verhaal.
We willen daarom ook alle jon-
gens en meisjes bedanken die
ons hebben geholpen.'
Naast de vossenjacht konden de
kinderen ook deelnemen aan
een silent disco, proberen te
eten met levensgroot bestek,
hun eigen magische drankje
maken en meer.

Tweedaagse
Internationale Verzamel-
en Curiosamarkt

Zaterdag 19 en zondag 20 okto-
ber (dit weekend dus) organi-
seert Van Aerle BV in de Beurs-
fabriek in Nieuwegein twee da-
gen lang de Internationale Ver-
zamel & Curiosamarkt. Op deze
tweedaagse markt staan 400
marktkramen in twee hallen vol
met de meest uiteenlopende
verzamelonderwerpen.

Heel verzamelend Nederland
kijkt reikhalzend uit naar alles
wat men kan verzamelen of past
in het interieur. Een halfjaarlijks
nostalgisch evenement, dat u
niet mag missen. De beurs is
beide dagen van 09.30-16.30
uur. De toegang voor volwasse-
nen is € 5,00. Kinderen onder
begeleiding tot en met 12 jaar
hebben gratis entree. Parkeren
is ook gratis. De Beursfabriek is
gevestigd aan de Symfonielaan
5 in Nieuwegein.
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Portret van de Week

Daar, op en om de werf, dáár
‘woont’ Huig, het Portret. Huig
is een van de gepensioneerde
directeuren van de Scheepwerf
en Machinefabriek Buitenweg
NV, een echt familiebedrijf. Een
bedrijf dat gedoemd was te
verdwijnen als gevolg van de
uitbreidingsplannen van
Nieuwegein. De werf lag in de
weg, er moesten huizen worden
gebouwd… Maar toen het
bedrijf was gestopt en alle
werknemers waren ‘afgevloeid’,
toen werd besloten de werf
(want het was toch wel een bij-
zonder, karakteristiek stuk
Vreeswijkse geschiedenis) als-
nog te behouden en door te la-
ten gaan als Museumwerf
Vreeswijk.

Maak, op basis van de antwoor-
den die Huig Buitenweg op de
vijf (altijd dezelfde) vragen
geeft èn door de foto’s nader
met hem en zijn leven op en om
de Vreeswijkse Museumwerf
kennis.

______________________________________________________________ ________

https://www.rotaryevent.nl/initiatieven/initiatieven/partner_kino
https://www.rotaryevent.nl/initiatieven/initiatieven/partner_kino
https://www.kosterschoenmode.nl


Twee Nieuwegeiners
aangehouden na babbel-
truc in Leeuwarden

De politie in Nieuwegein heeft
woensdag 9 oktober jl. twee ver-
dachten van 27 en 22 jaar aan-
gehouden naar aanleiding van
een babbeltruc in Leeuwarden.
De babbeltruc gebeurde op zon-
dag 6 oktober jl. rond 22.00 uur
in de buurt van een pinapparaat.

De verdachten konden worden
opgespoord nadat enkele be-
woners en ondernemers van de
winkels op de Schrans en Ver-
lengde Schrans in Leeuwarden
camerabeelden ter beschikking
hadden gesteld aan de politie.

Het slachtoffer in deze zaak be-
trof een 87-jarige vrouw wiens
pinpas werd ontfutseld bij de
babbeltruc. De pincode kregen
de daders echter niet in handen.
Die deden zich voor als mede-
werkers van de ouderenzorg, die
met een bloemetje kwamen. De
politie waarschuwde na de bab-
beltruc voor dit soort praktijken.
De politie heeft de zaak verder in
onderzoek.
__________________________

Historische dag voor
verenigingen Sportpark
Galecop!

Vertegenwoordigers van voet-
balvereniging JSV, atletiekver-
eniging Atverni, Rugby Club
Nieuwegein en honk- en soft-
balvereniging Nieuwegein
Diamonds tekende op woensdag
9 oktober jl. de oprichtingsakte
van de Coöperatie Sportpark
Galecop. Dit gebeurde onder het
toeziend oog van wethouder
John van Engelen, Notaris
Marco Sutters en Sportpark-
manager van SportID Jimte
Poelman.

Door deze stap zetten de vere-
nigingen van Sportpark Galecop
weer een grote stap naar een
nog nauwere samenwerking. Zo
maken ze al gebruik van elkaar
faciliteiten en krijgen teams trai-
ningen van andere clubs.

Sportcoördinator van SportID
Nieuwegein Cees van Rootse-
laar is erg verheugd met de initi-
atieven op Sportpark Galecop:
'We merken dat sportverenigin-
gen het steeds lastiger krijgen.

V.l.n.r. Kees Koot (Rugby Club
Nieuwegein), Feiko van der
Veen (Honk en Softbalvereniging
Nieuwegein Diamonds), Harry
Koster (atletiekvereniging
Atverni) en Ad de Bree (JSV
Nieuwegein)

Graag helpen we als SportID
verenigingen om de krachten te
bundelen en dit soort samen-
werkingen laat zien dat sport
verbindt en dat er doormiddel
van samenwerking meer moge-
lijk word gemaakt.'

Sinds mei 2018 hebben de vere-
nigingen van Sportpark Galecop
een sportparkmanager. Hij helpt
bij het ontwikkelen van nieuwe
initiatieven op het sportpark. 'Het
is een enorme stap die stap die
de verenigingen hebben gezet
en ik ben blij dat ik hieraan een
bijdrage heb mogen leveren.
Maar we zijn er nog lang niet
maar we gaan samen vooruit!'
aldus Sportparkmanager Jimte
Poelman.

Politie Nieuwegein boos
over lachgaspatronen op
de weg

De politie in Nieuwegein maakt
zich boos over het gedrag van
sommige weggebruikers. Op een
foto van een agent op Instagram
is te zien hoe de Symfonielaan in
Nieuwegein vol ligt met lachgas-
patronen en afval van de nabij-
gelegen McDonalds.

'Wat zullen we er van zeggen?
Je McDonalds-afval en lachgas-
patronen op straat flikkeren zon-
der na te denken. Wat ons be-
treft heb je dan nog het een en
ander te leren in het leven',
schreef de agent bij boven-
staande foto. De agenten heb-
ben zelf het goede voorbeeld
gegeven en alles opgeruimd.

Ziet u dat mensen gebruik mak-
en van deze lachgas patronen
en er een rommel van maken?
Dan verzoekt de politie dat u di-
rect contact met hen opneemt.
Dan kan via 112 of op 09008844.
‘Wij komen graag om een reken-
ing van 140,- euro te geven +
zelf op te laten ruimen’ aldus de
politie. Ook onze fotograaf Arend

Bloemink kwam wel eens wat
patronen tegen, kijk maar.

De reacties op de actie van de
politie zijn divers. Zo laat Bert uit
Utrecht weten: ‘De daders lezen
dit ook en liggen nu echt in een
deuk. Wederom hebben ze de
politie om hun vinger gewonden.
Dit bewijst maar weer dat de eer-
lijke hardwerkende Nederlanders
het nakijken hebben en dat a-so-
ciaal gedrag beloont wordt.’

Leon: ‘Heel fijn als je daar als
motorrijder komt aanrijden.
Mensen hebben geen idee dat
het niet alleen mileuvervuiling is.
Als je met je motor over zo een
patroon rijdt is de kans dat je on-
deruit gaat erg groot. De gevol-
gen overzien ze totaal niet.’
__________________________

Michel Vorm terug bij Spurs

Michel Vorm is terug bij Totten-
ham Hotspur. De 35-jarige
Nieuwegeiner is door de Lon-
dense club teruggehaald, van-
wege de ernstige blessure van
eerste keeper Hudo Lloris. Vorm
heeft getekend tot het einde van
het seizoen.
Lloris, doelman van wereldkam-
pioen Frankrijk, raakte vorige
week ernstig geblesseerd aan
zijn arm. Het is aannemelijk dat
tweede doelman Paulo Gazzani-
ga voorlopig de positie onder de
lat zal innemen en dat Vorm,
zoals de laatste jaren gebruike0-
lijk, reservedoelman zal zijn.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven,
een wereld vol verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse
gebeurtenissen of over het dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than
spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen uit haar leven en andere
Nieuwegeiners.
Kim woont in Nieuwegein en maakt de 'ups & downs' van de stad dagelijks mee. Het is Kim's droom om
professioneel illustrator en auteur te worden en dat elke Nieuwegeiner Pen-i (her)kent.

Kim: 'Wat kwam er eerst? De kip of het ei? Wie heeft wie uitgenodigd? Soms werken we allemaal te hard
en moeten we even een stapje terug nemen. En misschien snappen we dan weer wat ons eigen plan
was.'

___ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________

______________________________________________ ______________________________________________

________________________________________________ ____________________________________________

https://www.pen.nl/artikel/lachgas-ampullen
https://www.pen.nl/artikel/lachgas-ampullen
https://www.pen.nl/artikel/foto-van-de-week-437
http://www.keep-in-mind.nl)
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.gall.nl


Medewerkers en gasten van Holland Casino
Utrecht schenken in totaal € 13.750,- aan
twee goede doelen. Het geld gaat naar het
Stichting Alzheimer Nederland en de Stich-
ting Gein Express uit Nieuwegein. Zij kregen
een cheque van respectievelijk € 12.000,- en
€ 1.750,- uit handen van Jerry Warmerdam,
Casinomanager van Holland Casino Utrecht.

Stichting Gein Express ontvangt € 1.750,-
Ook dit jaar hebben de medewerkers van
Holland Casino Utrecht het geld wat achter-
blijft op de casinovloer verzameld. Het totaal-
bedrag is € 1.750,-. Dit jaar hebben ze geko-
zen voor de Stichting Gein Express uit Nieu-
wegein.

Stichting Alzheimer Nederland ontvangt
€12.000,-
Naast het verzamelen van het gevonden
geld door de medewerkers van Holland
Casino, werd aan de gasten de mogelijkheid
geboden om hun Tito-tickets te doneren aan
de Stichting Alzheimer Nederland. Tito-tick-
ets zijn tickets die een geldwaarde vertegen-
woordigen, waarmee bij Holland Casino op
verschillende speelautomaten gespeeld kan
worden.

Warmerdam: 'Ik ben er trots op dat onze gas-
ten en medewerkers hun betrokkenheid to-

nen en hierdoor een bijdrage leveren aan
maatschappelijke doelen. Het gevonden geld
krijgt een goede bestemming. De afgelopen
jaren hebben wij ons veelal gericht op lokale
goede doelen. Dit jaar is gekozen voor de
stichting Alzheimer. 1 op de 5 mensen krijgt
dementie, met dit mooie bedrag dragen wij
als Holland Casino Utrecht ons steentje bij.'
____________________________________

Soep&Cultuur met
‘Jan&Friends’

27 Oktober spelen ‘Jan&Friends’ met tradi-
tional country en blues bij Soep&Cul- tuur 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 optre-
den. Soep&Cultuur programmeert op de laat-
ste zondag namiddag van de maand een op-
treden.

‘Jan&Friends’ is een eenmalig optreden van
Jan Monster en zijn muzikale vrienden: Mar-
leen de Smedt, Janna Monster, Jos de Jong,
Rens van Woudenberg en Koen Koch. Afwis-
selend spelen en zingen de muzikanten met
elkaar, maar Jan zal ook enkele co- vers en
eigen nummers solo spelen. De instrumen-
tale bezetting is gitaar, viool, blues- harp en
accordeon.

____________________________________

Op zaterdag 26 oktober
organiseert de AHN
weer een soosmiddag

Iedere keer is de AHN-soos een bijeenkomst
waarbij plezier en ontmoeting centraal staat.
Dit keer zal er een optreden plaatsvinden
van de zang- en dansgroep Akkoord uit
Nieuwegein.
Akkoord is een groep enthousiaste zangers
en dansers die voor u gaat optreden met een
gevarieerd repertoire van volkszang en
volksdans, en ook de trekzak is aanwezig. Zij
nemen u mee met een reis door de diverse
landen en staan garant voor een gezellige
middag.

Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom op
de Oortjesburg 2.
Er is vrije inloop en de soos duurt tot 16.00
uur. Veel mensen vinden de eerste stap
moeilijk en zijn achteraf blij dat ze toch
gekomen zijn. U wordt gastvrij ontvangen
door vrijwilligers van de AHN dus komt u
gerust eens kijken bij ons.
Mocht het vervoer een probleem zijn of een
eerste keer toch moeilijk, dan kunt u contact
opnemen met een AHN contactpersoon,
iedere werkdag te bereiken tussen 10.00 en
12.30 uur op 0306067409. Samen kunnen ze
kijken wat ze voor u kunnen doen om de
eerste stap zo makkelijk mogelijk te maken.
____________________________________

____________ ________________________________________________________________ ___
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Vrijwilligers van Stichting Gein Express nemen de cheque in ontvangst

Stichting Gein Express valt in de prijzen bij Holland Casino

_____________________________________________________________ ________________________________________________________________ _____________________

0306067409
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.gall.nl
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PLUS-café
Het PLUS-café is hét lifestyle-
café voor 55-plussers, iedere
maandag van 14.30 - 16.00 uur
in de bibliotheek. In oktober staat
het PLUS-café in het teken van
de Maand van de Geschiedenis.
Op maandag 21 oktober gaan
jong en oud met elkaar in
gesprek over de technologie van
vroeger. Hoe moesten we ons
redden met een telefoon met een
stekker? Hoe zag televisie zon-
der kleur eruit? Was het toen
beter, of juist niet?
Maandag 28 oktober gaat over
fossielen. Na een korte inleiding
gaan we er met zijn allen op uit
om fossielen te zoeken in de
vloer van CityPlaza. Wie goed
kijkt, zal de mooiste vondsten
doen. De toegang voor het
PLUS-café is gratis.

#WorkshopWoensdag space
academy
Ga je mee op ruimteavontuur?
Doe proefjes rondom zwaarte-
kracht, lanceer een raket, maak
een Star Wars lichtzwaard of
creëer je eigen film over buiten-

aardse wezens. De #Workshop-
Woensdag is voor 9 t/m 12 jaar.
De workshops zijn alleen voor
leden. Nog geen lid? Lidmaat-
schap voor kinderen is gratis. Je
betaalt eenmalig € 6 inschrijf-
kosten.

Geluksborrel
Elke maand is er een geluksbor-
rel in de bibliotheek!
Tijdens de geluksborrel denken
we na over onze programmering
omtrent ‘Hoe blijf je gezond en
gelukkig?’.
Daarnaast gaan we tijdens elke
geluksborrel in op een ander the-
ma rondom gezondheid en life-
style. Praat mee over jouw
gezondheid en deel je ervarin-
gen met anderen.

Kom je ook? Meld je aan via
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘geluksborrel’ of bij het
infopunt in de bibliotheek.
Mocht je niet kunnen komen,
maar heb je wel een idee of een
verzoek? Mail dan met Colinda
Olff, coördinator gezondheid-
splein of bel 0306045834.

Hou van je hart
Wat is gezond voor je hart? Hoe
houd je je hart- en vaatstelsel in
shape?
In de lezing hartgezondheid
gaan Dick Thijssen en Yvonne
Hartman, RadboudUMC, in op

het voorkomen van hart- en vaat-
ziekten door bewegen.
Kom je ook? Meld je aan via
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. ‘Hou van je hart’. Toegang
is gratis.

Nieuws van De tweede verdieping

_________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Udo: 'Langs de Lekrand groeien
in Nieuwegein allerlei fraaie
planten. Daaronder was klein
vlooienkruid een schaars, klein
plantje. Nu de Bossenwaard
weer een wilde uiterwaard is, is
klein vlooienkruid in de zomer
met duizenden plantjes een
talrijke bedekker van de drasse
bodem. En dat valt op.'

________________________________

De Kinderboekenweek eindigde op vrijdagavond 11 oktober met
een groot feest. Bijna 100 kinderen brachten verschillende per-
sonages terug naar hun eigen boek, en deden tussendoor spel-
letjes, zoals vliegtuigjes vouwen in het klaslokaal van Bram
Botermans, terwijl de strenge juffrouw niet oplette, of elkaar
wikkelen in papier zoals Dummie de Mummie.

__________________

___________________________________________________________ _______
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'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

In de Bossenwaard is het kenmerkend dat vele planten die
elders in Nieuwegein schaars zijn, met duizenden tezamen een
veldje of veld vormen. Van kattenkruid weten we dat nu wel.
Daarom deze keer het klein vlooienkruid. In veelvoud.

________________________________________________ _____________________________
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College B&W:
‘Keuzes voor een groene,
duurzame en veilige stad’

Het college van B&W wil deze collegeperio-
de keuzes maken, die ertoe leiden dat Nieu-
wegein ook op de lange termijn leefbaar blijft
en steeds een beetje mooier wordt. Dat is de
kern van de begroting 2020-2023 die het col-
lege op 11 oktober naar de gemeenteraad
heeft gestuurd. De begroting is de financiële
uitwerking van de Kadernota die de gemeen-
teraad in juli vaststelde.

Tegenvallende rijksbijdragen
Terwijl volgens het college van B&W belang-
rijke investeringen moeten worden gedaan in
de stad, vallen de bijdragen vanuit het rijk la-
ger uit dan begroot. Door deze tegenvallen-
de ‘algemene uitkering’ heeft de begroting
van de gemeente Nieuwegein voor 2020 een
negatief saldo van ruim € 900.000. Voor de
langere termijn is de begroting vooralsnog
wel sluitend. De gemeente voldoet daarmee
aan de eisen van de provincie.

Wethouder Hans Adriani (Financiën): ‘De bij-
drage van de rijksoverheid is van oudsher de
meest onzekere factor in de begroting van
de gemeente. Maar de fors lagere rijksbijdra-
gen waarmee we nu geconfronteerd worden,
maakt het voor de gemeente heel ingewik-
keld om noodzakelijke investeringen in de
stad te blijven doen. Het college heeft een
lastige puzzel moeten leggen. Door een be-
perkt tekort voor 2020 te begroten en nieuw
beleid waar mogelijk uit te stellen, hoeft de
gemeente vooralsnog niet fors te bezuini-
gen.’

Investeren
De afgelopen jaren heeft de gemeente flink
geïnvesteerd om Nieuwegein een groene,
duurzame en veilige stad te laten zijn, waar
huidige en volgende generaties graag in
goede gezondheid wonen, werken en onder-
nemen. Het college wil deze investeringen
de komende jaren zo veel mogelijk doorzet-
ten en uitbouwen.

Het college stelt onder meer voor de komen-
de jaren te blijven investeren in de kwaliteit
van de openbare ruimte in Nieuwegein. Dat
gebeurt bijvoorbeeld via het programma
Betere Buurten, waarin de gemeente hand in
hand met actieve inwoners de openbare
ruimte een flinke opknapbeurt geeft. In 2020
pakt de gemeente samen met bewoners de
zesde buurt aan: Kerkveld en omgeving. Het
college wil in 2020 bovendien de planvor-
ming voor de eerste nieuwe scholen in Nieu-
wegein afronden.

Het college wil ook stevig investeren in de
ontwikkeling van City. In 2020 starten de
werkzaamheden voor de realisatie van het
vernieuwde stationsgebied en op de hoek

van de Herenstraat en Noordstedeweg start
de bouw van koopwoningen. Voor het so-
ciaal domein stelt het college voor om in te
zetten op de verbetering van de toegang van
voorzieningen, preventie en het zo vroeg
mogelijk signaleren van problemen.

Duurzaam financieel evenwicht
Het college wijst er in de begroting op dat er
bij de plannen een aantal onzekerheden zijn.
Zo leidt het verbod op het gebruik van het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de af-
voer van PFAS-houdende grond ertoe dat er
onduidelijkheid bestaat over de mate waarin
de gemeente daadwerkelijk aan de slag kan
met ruimtelijke plannen en grondwerkzaam-
heden. Daarbij komt de blijvende onzeker-
heid over de hoogte van de rijksbijdrage.

Wethouder Financiën Hans Adriani: ‘Het col-
lege streeft naar een duurzaam financieel
evenwicht, zodat er meer rust komt in de be-
groting en er tegelijkertijd meer zekerheid
ontstaat over wat de gemeente in de stad
kan investeren. Met een begroting die op
langere termijn in evenwicht is, kan de ge-
meente namelijk blijven investeren in een
prettige en leefbare stad voor inwoners en
ondernemers. Dit vraagt behalve om finan-
ciële ook om inhoudelijke keuzes. In het
voorjaar doet het college hiervoor een voor-
stel aan de gemeenteraad.’

Samenwerken
Veel van de toekomstige opgaven vragen
om samenwerking in de regio. Daarom is
Nieuwegein de afgelopen periode intensie-
ver gaan samenwerken met omliggende
gemeentes, met als belangrijkste overkoepe-
lend doel het ‘gezond stedelijk leven’ in de
regio te versterken. Het college wil ook de
komende periode volop blijven bijdragen aan
deze vorm van samenwerking.
Samenwerken gebeurt niet alleen in de re-
gio, maar ook in de stad zelf. Het college wil
inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers nadrukkelijk betrekken bij nieu-
we projecten, waar mogelijk als gelijkwaardi-
ge gesprekspartners. Inwoners die zelf initia-
tieven voor verfraaiing van de eigen leefom-
geving hebben, moeten wat het college be-
treft op warme steun van de gemeente kun-
nen rekenen.

Gemeenteraad aan zet
Behalve de Begroting stuurde het college
ook de Najaarsnota naar de raad. Met de
Najaarsnota presenteert het college een
overzicht van de financiële stand van zaken
in 2019. Op 30 oktober praat de gemeente-
raad over de Begroting en de Najaarsnota.
De raad stelt de stukken op 7 november
definitief vast.

Aangemelde evenementen

Fokkesteeg Samen Eten op 18 oktober.

Lek(ker) jutten: Doe mee op zaterdag 19 ok-
tober

Aan de hand van lichtbeelden, gedichten en
anekdotes op zaterdag 19 oktober een kijkje
achter de schermen: 'Schippers, het zijn net
mensen!'

Dinsdagavond 22 oktober aanstaande spe-
len de voetballers van Creators FC tegen
JSV Old Stars op Sportpark Galecop.

Op donderdag 24 oktober houdt het
Alzheimer Café Nieuwegein weer een lezing
over dementie.

Op zaterdag 26 oktober 2019 organiseert de
AHN weer een soosmiddag.

Zondag 27 oktober spelen ‘Jan&Friends’ met
traditional country en blues bij Soep&Cultuur

Dinsdag 29 oktober een workshop ‘Samen
voor… een goede beursvloermatch’.

Donderdag 31 oktober houdt drs. Grieta Fe-
lix uit Nieuwegein een lezing over ‘Het zit in
de Genen.’

De SPNN organiseert vrijdagavond 1
november een competitie klaverjasavond.

Op zaterdag 2 november gaan vrijwilligers
aan het werk voor het beschermen en be-
houden van natuur en landschap.

De Penitentiaire Inrichting Nieuwegein zoekt
nieuwe medewerkers: 2 november 2019 een
wervingsdag.

Benefietavond Rotaryclub Nieuwegein op
zaterdag 9 november 2019.

Op zaterdag 9 en zondag 10 november vin-
den de Nationale Kunstdagen plaats.

Fokkesteeg Samen Eten op 10 november.

Zaterdag 23 november kunnen ouders of
verzorgers van kinderen tot 12 jaar voor het
Sinterklaasfeest gratis speelgoed ophalen.

Op 30 november filmen Nieuwegeiners
Nieuwegein.
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Nieuwegein krijgt
‘Snuffelfietsen’

Na zogenaamde ‘Snuffelpalen’ krijgt Nieuwe-
gein binnenkort ook ‘Snuffelfietsen.’ Als het
aan GroenLinks wethouder Marieke
Schouten ligt is de aftrap voor dit rijdende
meetinstrument op de luchtkwaliteit aanko-
mende woensdag 23 oktober.

Een meetkastje met sensor op elke fiets
brengt hun route in kaart en meet onderweg
de luchtkwaliteit. Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) duidt de
real-time verzamelde gegevens.
Het is heel moeilijk om met kleine sensors de
luchtkwaliteit goed te meten. Daarom zorgt
RIVM voor voortdurende ijking van de sen-
sors, zodat de kwaliteit en betrouwbaarheid
van de gegevens zo goed mogelijk is. De

meetgegevens komen beschikbaar via
www.snuffelfiets.nl.

‘Steeds meer mensen maken zich zorgen
over het klimaat en over luchtkwaliteit’, stelt
Claar Schouwenaar, projectleider digitale in-
novaties en pilots bij de provincie Utrecht.
‘Veel burgers meten bijvoorbeeld zelf vanuit
hun achtertuin het fijnstof in de lucht. Samen
met databureau Civity en SODAQ, expert in
the Internet of Things, vroegen we ons af:
kunnen we dat soort data niet real-time le-
veren en mobiel meten? Zo ontstond het
idee van een snuffelende fiets.’

Naast burgers worden ook gemeenten en bij-
voorbeeld de Fietsersbond bij het project be-
trokken. ‘Zo wordt het project bestuurlijk
geagendeerd en kunnen we ook tussentijds
evalueren. We willen daarmee antwoord te
krijgen op de vraag: Wat kunnen we met al
die data? En ook: wat kunnen we er niet
mee?’

De gemeente Nieuwegein heeft 30 kastjes
gereserveerd om de luchtkwaliteit te meten
in Nieuwegein. Acht zijn er voor leden van de
Fietsersbond en 22 ambtenaren zullen een
kastje krijgen op de fiets. Mocht het project
goed verlopen dan zullen binnen afzienbare
tijd meer mensen een kastje kunnen aanvra-
gen.

Werkstraf voor veroorzaken
zwaar auto-ongeluk
Een 29-jarige man uit Doorn heeft van de
rechter honderd uur werkstraf gekregen om-
dat hij een verkeersongeluk veroorzaakte in
Nieuwegein. Daarbij raakten twee mensen
zwaargewond. Ambulancemedewerkers zijn
lang bezig geweest met het het geven van
medische hulp.

De crash was op dinsdag 28 maart 2017, op
de kruising waar de ‘s-Gravenhoutseweg, de
Zuidstedeweg en de Plettenburgerbaan bij
elkaar komen. De man uit Doorn reed met 80
kilometer per uur door rood, terwijl de maxi-
mumsnelheid daar 70 is. Beide auto’s lagen
behoorlijk in de kreukels.

Eén van de slachtoffers brak zijn enkel, rib,
neus en sleutelbeen. De ander had een ge-
broken pols en gekneusde knie. Ook de man
die dinsdag 15 oktober jl. door de rechter is
veroordeeld, liep zware verwondingen op.
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De ZBB (Zwembad Branche Nederland) 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.
Ton Bothoff, directeur Verbindion/Merwestein: 'De afgelopen twee jaar hebben we ons zelf “het beste zwembad van Nederland mogen noe-
men. 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. Vol-
gend jaar gaan we uiteraard 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.
________________________________________________________________________________________________________________
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Bekende Youtubers
en Ali B. voetballen
voor ‘Football
Makes It Happen’

Dinsdagavond 22 oktober spelen
de voetballers van Creators FC
tegen JSV Old Stars op Sport-
park Galecop. De wedstrijd be-
gint om 19.30 uur. Het team van
Creators FC bestaat o.a. uit be-
kende YouTubers en andere
bekenden zoals Ali B. en Glenn
Helder. De opbrengst uit de
kaartverkoop komt ten goede
aan ‘Football Makes It Happen.’

Een toegangskaart kost slechts
5,- euro. De voorverkoop is
reeds gestart via Ralph Sports,
de kantine van JSV en online. Je
altijd al afgevraagd of Ali B. beter
kan voetballen dan rappen?
Overtuig je zelf en kom kijken!

Voor de jeugd zijn de Youtubers
helden. Creator is de benaming
voor een YouTuber die video’s
creëert. Gezamenlijk hebben de
YouTubers meer dan 10 miljoen
abonnees en bijna 1 miljard
views op hun naam staan. De

coach en oprichter van het team
is de bekende Nieuwegeinse
goochelaar Roy van Rossum die
geboren en getogen is in Nieu-
wegein.

‘Football Makes It Happen’
Stichting Football Makes It Hap-
pen zet zich in voor kinderen met
een lichamelijke- en/of geeste-
lijke beperking of ernstige ziekte.
Zij zetten zich in voor deze men-
sen om hen een beter leven te
kunnen bezorgen.

Met het geld wat opgehaald
wordt wil de stichting ‘Football
Makes It Happen’ zoveel moge-
lijk van deze kinderen helpen! Ze
willen deze kinderen o.a. helpen
door middel van financiële on-
dersteuning, therapieën, acties
en het aanschaffen van speciale
benodigdheden.

Lek(ker) jutten

Vind jij een schone oever van de
Lek ook belangrijk? Vind je het
fijn om in een schone omgeving
te wandelen en te recreëren?
Help mee op 19 oktober.

Zwerfafval
Jaarlijks blijft er op de oevers en
in de uiterwaarden langs de Lek
veel zwerfvuil achter. Dit verrom-
melt het landschap, maar is
vooral slecht voor het milieu, de
flora en fauna en de mens. Daar-
naast veroorzaakt het ‘plastic
soep’ in zeeën en oceanen. Het
is een actueel probleem op
wereldschaal waar we ook in
Nederland wat aan kunnen doen.

Schone Rivieren
Deze opruimactie is onderdeel
van het initiatief Schone Rivie-
ren, een samenwerkingsverband
tussen IVN Natuureducatie,
Plastic Soup Foundation en
Stichting de Noordzee. Schone
Rivieren werkt bij de actie samen
met Houten en Nieuwegein.

Opruimactie Lekoevers
Het begint om 09.00 onder de
snelweg A27 aan de Lekdijk
Oost richting Tull en ‘t Waal met
een gezamenlijke aftrap. Rond
half 10 verspreiden de deelne-
mers zich over de Lekoever in de
richting Houten en in de richting
Nieuwegein en ruimen op tot
maximaal 12.00 uur.

Voor deze zaken wordt
gezorgd:
• materialen zoals handschoe-
nen, knijpers en vuilniszakken
• een korte veldinstructie voor
opruimacties, waarin staat welke
materialen je moet opruimen,
welke kunnen blijven liggen en
waar je voor moet uitkijken
• een leuk artikel voor de krant,
Facebook etc.
• drinken, koek
en een superleuke dag natuurlijk!

Aanmelden
Spreekt dit initiatief je aan en wil
je graag iets goeds doen? Geef
je dan op bij Mieke Tulleken van
de gemeente Nieuwegein via
m.tulleken@nieuwegein.nl. Ver-
meld daarbij in de onderwerp
regel: ‘aanmelding Schone Lek.’
Graag bij je aanmelding aange-
ven of je alleen of met een groep
komt en met hoeveel personen
jullie dan zijn.

Nieuwe fietsroute

Op de fiets langs historische werken en unieke plekken in Nieuwe-
gein? Dat kan vanaf nu met een nieuwe fietsroute. De route gaat
langs historische werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en
andere bijzondere parels in Nieuwegein. De route is een initiatief
van stadsmarketingpartners en komt voort uit het succes van de
PLOFparade. Fietsroutekaartjes zijn op diverse locaties in de stad
beschikbaar.
De fietsroute is een ronde van 17,5 km en kan vanaf elk gewenst
punt op de kaart gestart worden. De fietsknooppunten leiden door
Park Oudegein, Vreeswijk, langs de Beatrixsluis en Plofsluis, via
Down Under en Fort Jutphaas naar City. Het biedt fietsers de mo-
gelijkheid om de historie, het vele groen en water in Nieuwegein te
ontdekken.

Stadsmarketingpartner Marcel Strijland van Down Under: ‘In het
uiterste puntje van de gemeente Nieuwegein ligt Down Under.
Een recreatiegebied waar voor verschillende recreanten vertier te
vinden is, maar nog niet bij iedereen bekend. Diverse recreanten
weten ons met dank aan deze nieuwe route te vinden voor een
stranddag of andere (water)sportactiviteiten.’

Fietsroutekaartjes beschikbaar
De fietsroutekaartjes zijn gratis af te halen op de volgende lo-
caties: Fort Vreeswijk, Fort Jutphaas, Sport- en evenementencom-
plex Merwestein, stadstheater DE KOM, de kinderboerderij en het
MilieuEducatieCentrum (MEC) in het Natuurkwartier, Fort De Bat-
terijen, Down Under en het stadshuis (receptie) van de gemeente.
Ook is het routekaartje hier online beschikbaar.

Stadstour tijdens PLOFparade 2020
Tijdens de PLOFparade op 14 juli jl. maakten bezoekers over een
route van drie kilometer kennis met Fort Jutphaas, de Plofsluis en
Fort de Batterijen. Naast leuke activiteiten voor het hele gezin,
sport en spel was er verrassend vervoer tussen de forten en de
Plofsluis. Het spelen en ontdekken op de waterlinieplekken stond
centraal.

Stadsmarketer Renske Dalmijn: ‘Ook voor de volgende PLOFpa-
rade op zondag 12 juli 2020 nodigen we bedrijven uit om mee te
doen. Nu voor een uitgebreidere stadstour. Het concept van de
PLOFparade is het beleven van een route met verschillende ver-
voersmiddelen. Nieuwegein kenmerkt zich door logistiek en mo-
biliteit vanwege de gevestigde bedrijven, ligging en bereikbaar-
heid. De historische werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
laten bewoners en bezoekers Nieuwegein op een andere manier
ontdekken.’

_______________________________________________ _______________________________________________________________ ____________________________________
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