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Hulp bij het scheiden van huishoudelijk afval

GRATIS AANRECHTBAKJES

Werelduurrecord voor Arie

De kracht van herhaling?
DEZE WEEK

TE BELEVEN
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Gelet op de corona maatregelen bestaat de kans dat een
evenement niet door kan gaan. Neem bij twijfel contact op met
de desbetreffende organisatie.
• Buiten tekenles, 9 augustus • Workshop Acrylic Pouring, 12
augustus • Koffieconcert, 15 augustus • Sport- en spelmiddag,
19 augustus • Grande Finale, 27 augustus • Plofparade, 29 augustus • Authentieke Dag Vreeswijk, 4 september • Open dag
De Kom Kunstencentrum, 4 september • Gluren bij Buren, 5
september • Struinen in Tuinen, 5 september • Fietsdag senioren, 13 september • NOC*NSF Nationale Sportweek, 17 t/m 26
september • Fietsdag senioren, 21 september •

• Camera's in het straatbeeld • De Zingende Zomer • Vier nieuwe
Werelderfgoed-gebouwen in Nieuwegein • Morgen: Zomerfestival
met kunstenares Anja Verbeek-Bos • Night of the Proms Rijnhuizen uitgesteld • Politie waarschuwt voor phishing mails • Fietsdagen voor senioren • Directeur Reinigingsbedrijf ontslagen • Groot
klimcentrum in Blokhoeve • Vier jaar cel voor inbreker • Geslaagde rollator APK • Utrechtse Kwastendag •

VOOR DE JEUGD: VAKANTIEGAMES EN ZOMERPROGRAMMA

DIRK VAN DEELENHAGE
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Zomerse Gazpacho
Deze week maken wij in de rubriek
‘Koken met PEN' een frisse en lichte
zomerse soep, heerlijk op een warme
dag. Deze zomerse gazpacho wordt
koud geserveerd en is daarom hét
ideale gerecht als de zon schijnt.
Eet smakelijk!

Cupstack zoekt gemotiveerde (vakantie)krachten
voor deze zomer
Cupstack levert hard cups aan kleine en grote festivals en evenementen
in heel Nederland. Allemaal vanuit hun warehouse op de Brabanthaven in
Nieuwegein.
In verband met de groei van dit jaar is cupstack daarom op zoek naar
gemotiveerde (vakantie)krachten die het leuk vinden een steentje bij te dragen
aan een duurzame wereld. In onze gloednieuwe spoelstraat worden deze bekers
met maximaal 10.000 stuks per uur volledig gereinigd en gedroogd.
Na dit proces zullen de bekers terug in kratten moeten en kunnen ze in het
weekend weer gebruikt worden op het volgende festival.
Lijkt het jou wat om je steentje bij te dragen? En ben je op zoek naar een zeer
goed betaalde bijbaan waarbij je zelf kunt kiezen wanneer je wilt werken? Stuur
dan nu een mailtje naar gawein@cupstack.nl!
Wil je eerst meer weten over cupstack? Neem dan een kijkje op deze website.

Straat van de Week
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.
Deze week het Marisplantsoen in de
wijk Zuilenstein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Aanmelden
‘Gluren bij de Buren’
kan nog tot 1 augustus
Acts en tuineigenaren hebben nog
een dag om zich in te schrijven voor
het gastvrije tuinenfestival Gluren
bij de Buren. De deadline staat op 1
augustus en iedere soort tuin of act
is welkom: muzikanten, dansers,
theatermakers en cabaretiers krijgen een podium op een balkon, dakterras, in een stadstuin of jouw
achtertuin.
Aanmelden kan tot 1 augustus
De organisatie van Gluren bij de Buren
hoopt zoveel mogelijk Nieuwegeinse
acts een plek te geven. Het kan niet
gek genoeg, alle tuinen hebben potentie om tot podium te dienen. De aanmeldingen zijn al mooi verspreid door
heel Nieuwegein, bij iedereen in de
buurt vindt dus al een optreden plaats
en dat is precies wat de organisatie
voor ogen heeft. Enthousiaste artiesten
en tuineigenaren kunnen zich aanmel2

den via de website van de organisatie.
Partner worden?
Gluren bij de Buren is niet alleen op
zoek naar tuinen en acts, maar ook
naar lokale samenwerkingen. Organisaties kunnen als partner het tuinenfestival zowel financieel als creatief
versterken. Bij interesse kan men contact opnemen via nieuwegein@glurenbijdeburen.nl.
Gluren bij de buren in Nieuwegein
Zondag 5 september
12:00 - 17:00 uur
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Nieuwegein in één klap
vier Werelderfgoed
gebouwen rijker
De Unesco heeft tijdens het 44ste
congres van Unesco in de Chinese
stad Fuzhou de Hollandse Waterlinies op de Werelderfgoedlijst geplaatst. De Stelling van Amsterdam
stond al op de lijst, maar daar is nu
de Nieuwe Hollands Waterlinie aan
toegevoegd. Nieuwegein heeft hiermee in één klap vier Werelderfgoed
gebouwen bij in haar gemeente. Het
gaat om: Fort Jutphaas, de Plofsluis
nabij het Amsterdam Rijnkanaal,
Fort De Batterijen aan de Overeindseweg en Fort Vreeswijk, zij vormen
een deel van de Nieuwe Hollands
Waterlinie.
Het was nog onzeker of Unesco de
vermelding zou overnemen. Eerder dit
jaar adviseerde ICOMOS, een internationale organisatie die zich bezighoudt
met monumenten, het Werelderfgoedcomité om het dossier terug te verwijzen, zodat Nederland het verder kon
verbeteren. Het Comité koos er echter
voor om dat advies niet op te volgen
en de Hollandse Waterlinies direct in te
schrijven.
De Hollandse Waterlinies vormen een
verdedigingssysteem dat zich over 200
km uitstrekt. Het systeem, gebouwd
tussen 1815 en 1940, bestaat uit een
netwerk van 96 forten, dijken, sluizen,
gemalen, kanalen en inundatiepolders.
Nergens ter wereld vind je een waterverdedigingslinie van deze omvang, in

een zo goed bewaarde toestand.
Kathleen Ferrier, voorzitter van de
Nederlandse Unesco Commissie, vindt
de inschrijving een prachtig moment
voor ons land. 'Een geweldige prestatie van alle betrokkenen. We mogen
trots zijn op deze internationale erkenning. Maar laten we nu niet vergeten,
dat er met de erkenning ook een grote
verantwoordelijkheid komt: er heel
goed voor te zorgen. Door deze inschrijving heeft Nederland zich aan dat
doel internationaal gecommitteerd'.
Boris van der Ham, voorzitter Stichting
Werelderfgoed Nederland, is eveneens
enthousiast. 'Deze uitbreiding maakt
het verhaal van onze Waterlinies compleet: Een volledig doordacht verdedigingssysteem door het gebruik van water. Uniek in de hele wereld en daarom
staat dit erfgoed terecht als één
Werelderfgoed op de lijst.'
Het systeem, gebouwd tussen 1815 en
1940, bestaat uit een netwerk van 96
forten, dijken, sluizen, gemalen, kanalen en inundatiepolders, die samen
Nederland beschermen door het principe toe te passen van tijdelijke overstroming van het land. Het is ontwikkeld
dankzij de speciale kennis van de waterbouwkunde voor defensiedoeleinden die sinds de 16e eeuw door de
Nederlanders werd bewaard en toegepast. Het ondergelopen land was niet
begaanbaar, maar te ondiep om te bevaren. Elk van de polders langs de lijn
van vestingwerken heeft zijn eigen
inundatievoorzieningen. Nergens ter
wereld vind je een waterverdedigings-3

Fort Vreeswijk
linie van deze omvang, in een zo goed
bewaarde toestand.
Over Fort de Batterijen
De Batterijen aan de Overeindseweg
25 zijn een verdedigingswerk in de
gemeente Nieuwegein als onderdeel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Het verdedigingswerk is begin van
1870 verrezen; een periode die zich
kenmerkte door het uitbreken van de
Frans-Duitse Oorlog. Nadien is het
werk aan de Overeindseweg nog uitgebreid. Rond 1982 is een deel ervan
verdwenen door een aanpassing van
het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte
van de plofsluis.
Het traject was lang
Regionale bestuurders van gemeenten, waaronder wethouder Johan
Gadella uit Nieuwegein, waterschappen en grote eigenaren zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
hebben eerder tijdens een feestelijke
bijeenkomst op 20 april 2017 jl. al hun
steunbetuiging voor de Unesco nominatie aan de Liniecommissie van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie overhandigd.
De ondertekening en aanbieding van
de steunbetuiging vond toen plaats op
Fort Voordorp in Groenekan. De ondertekening was een belangrijke stap
op weg naar de Unesco Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie (NHW) als uitbreiding van
het sinds 1996 bestaande WerelderfgoedStelling van Amsterdam (SvA).
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Fietsdag voor senioren
op 13 en 21 september
Voor alle zestigplussers die graag
fietsen, organiseert gemeente Nieuwegein ook dit jaar weer gratis
Doortrappen fietsdagen vol tips
voor langer fietsplezier. Kom op 13
of 21 september ook naar deze gezellige dag die in het teken staat
van veiliger en comfortabeler samen
blijven fietsen. Op het programma
staan onder andere een handige
fietscheck, mooie fietstocht, interessante verkeersquiz en een uitdagend fietsparcours.
Hoe ziet de dag eruit?
’s Ochtends praat je op de Gemeentewerf samen met de andere deelnemers
en fietsdocenten over veilig fietsen,
kun je je fiets laten checken en wordt
een verkeersquiz gespeeld. Ook kun je
een fietsparcours afleggen en diverse
fietsen uitproberen. ’s Middags wordt
er gelunchd op de Museumwerf, word
je FietsFit en fiets je samen een mooie
fietsroute. Je krijgt handige fietstips en
hoort alles over fietsactiviteiten voor
senioren in Nieuwegein.

21 september
aangepast programma
Op 21 september wordt een aangepast
programma aangeboden in verband
met de seniorendag van de Nationale
Sportweek. Je kunt dan ‘s middags
kiezen voor deelname aan de gezamenlijke fietstocht óf voor deelname aan Route 55. Dit is een
wandelroute door Park Oudegein met onderweg diverse
(beweeg)activiteiten.
Coronaproof
Uiteraard wordt rekening
gehouden met de geldende
coronarichtlijnen. Dat betekent
dat je thuisblijft bij klachten en
dat we anderhalve meter afstand houden. Veel activiteiten
vinden buiten plaats en de
groep blijft klein (maximaal 25
deelnemers). Bij veel belangstelling wordt een derde dag
ingepland.
Aanmelden
De fietsdag wordt je aangeboden door gemeente Nieuwegein en Doortrappen en georganiseerd door Nieuwegein
fietst!. De fietsdagen zijn op
maandag 13 en dinsdag 21
4

september, van 10.00 tot 16.00 op de
Gemeentewerf. Deelname is gratis
voor Nieuwegeinse senioren en is inclusief koffie/thee en lunch. Kijk voor
meer informatie op deze website. Meld
je snel aan via fietsdocent Frans Lueb:
0642278990, f.lueb@casema.nl.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Juli 2010
De Nachtwachtstede. Daar waar nu aan
de linkerkant een deel van de kantoren
omgebouwd is tot appartementen en
rechts al weer jarenlang DE KOM en de
naastgelegen parkeergarage staat.

Night of the Proms
Rijnhuizen
verschoven naar 2022
PROMS Nieuwegein wilde ter ere
van het 50-jarig bestaan van Nieuwegein de bewoners een concert
aanbieden met bekende licht klassieke muziek. Night of the Proms
Rijnhuizen is een herleving van de
Rijnhuizenconcerten die in de jaren
rond 2010 werden georganiseerd
door het Nieuwegeins Amateur
Symfonieorkest (NAS) en het Anna
van Rijn College.
Op 28 augustus zou het gebeuren en
het leek nog heel lang de perfecte timing voor een openluchtconcert. De
versoepeling van de coronamaatregelen ging met grote stappen richting
volledige heropening van de maatschappij. Inmiddels blijkt de nieuwe
deltavariant in opkomst. Een concert
organiseren met ruim honderd musici
op een podium en zo’n duizend mensen op de tribune is niet realistisch onder deze omstandigheden. In overleg
met de gemeente heeft het organisatieteam besloten het concert te verplaatsen naar zaterdag 28 mei 2022.
Oproep
PROMS Nieuwegein is de naam van
een groep vrijwilligers, die elk jaar een
cultureel evenement willen organiseren

of anderen willen helpen met hun evenement. Wilt u de groep versterken?
Meld u aan via info@promsnieuwegein.nl.
Dank namens Els Beving, Corrie
Bouma en Marjan Vernooy, het organisatieteam van PROMS Nieuwegein.
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AHN Zomerfestival
met kunstenares
Anja Verbeek-Bos

deren.’ Ervaring is absoluut niet nodig
en ook bij deze activiteit staat gezelligheid en plezier voorop.

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) organiseert morgen, zaterdag 31 juli aanstaande weer een
Zomerfestival, speciaal voor de
thuisblijvers. De zomerperiode is
voor sommige mensen een stille periode omdat juist dan familie en buren op vakantie gaan. Voor hen en
alle overige inwoners van Nieuwegein organiseert de AHN dan een
feest van gezelligheid, muziek, ontmoetingen en plezier.

De middag duurt van 13.30 tot 16.00
uur en vindt plaats in het Petanquecentrum aan de Galecopperzoom 1. Je
kunt meedoen, maar ook komen kijken. Het gaat vooral om de gezelligheid en voor een hapje en een drankje
wordt gezorgd.

Na de succesvolle en sfeervolle start
en het spelen van Petanque op zaterdag 24 juli jl. komt morgen kunstenares
Anja Verbeek-Bos die de gasten gaat
vermaken. Anja neemt de gasten mee
in de wondere wereld van schilderen
en onder haar bezielende leiding is het
al gauw duidelijk: ‘Iedereen kan schil-

Aanmelden vooraf verplicht door een
e-mail te sturen naar begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of telefonisch op
werkdagen van 10.00 tot 12.30 uur op
0306067409. Is het vervoer een probleem, neem dan ook gerust contact
op zodat de AHN samen met u naar
een oplossing kan kijken.
Zaterdag 7 augustus staat een gezellige muziekmiddag met One Trick Pony
op het programma.

6

Over AnjaVerbeek-Bos
Anja Verbeek-Bos tekent en schildert
al van jongs af. De liefde voor creativiteit en schilderen beheerst een groot
deel van haar leven.
Na de HAVO is zij gaan studeren aan
de Pedagogische Academie Jan van
Nassau te Utrecht. Die keuze werd
mede gemaakt door het aanbod van
vele creatieve vakken, zoals handenarbeid, tekenen en muziek. Zij is grotendeels autodidact, maar volgde wel cursussen en workshops, onder andere bij
kunstacademie Te Wildt te ’s-Heerenberg, het AVU kunstkader te Amersfoort, en bij kunstenares Marjon den
Engelsman in Berg en Dal. In 2006 en
2010 deed zij mee aan masterclasses
van Talens in Apeldoorn. Daar heeft zij
zich verdiept in de mediums van acrylverf en het werken met de nieuwe
olieverf Cobra.
In 2005 won zij de eerste prijs in een
wedstrijd rondom het thema 'landschappen', georganiseerd door het tijdschrift Palet. De thema’s van haar werk
zijn zeer divers: portretten, landschappen, dieren, abstract.
Na vele jaren in het onderwijs gewerkt
te hebben heeft zij de grote stap gewaagd: zij begon schildercursussen te
geven aan kinderen (vanaf 8 jaar) en
volwassenen. Het eerste jaar gaf zij de
cursus thuis in de woonkamer. Door de
vele aanmeldingen heeft de huiskamer
plaatsgemaakt voor een nieuw atelier
met de toepasselijke naam 'Atelier De
Tweede Kamer'.
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Zomertijd, komkommertijd.
Zo heet dat in medialand.
In Nieuwegein is zomertijd, pruimentijd!
In ieder geval aan de Galecopperdijk,
waar een bewoner met een prachtige
pruimenboomgaard elke zomer zijn overheerlijke pruimen te koop aanbiedt.
Smullen maar!

Heb je ook een bijzondere foto in
relatie tot Nieuwegein gezien of gemaakt,
stuur 'm naar redactie@pen.nl.

Directeur Reinigingsbedrijf
Midden Nederland (RMN)
krijgt de zak
Rob Schram vertrekt als directeur
van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Directe aanleiding is het
tekort van 6,75 ton op de jaarrekening, en dan bedoelen we niet kg’s
aan afval maar harde euro’s. De gemeente Nieuwegein is een van de
gemeentes die aangesloten zijn bij
bij Reinigingsbedrijf Midden Nederland. Tot eind 2020 was er nog geen
vuiltje aan de lucht, maar in maart
dit jaar bleek de afvalverwerker uit
het niets toch 675.000 euro in het
huishoudboekje van 2020 te missen.
Het overgrote deel van het totale tekort
komt volgens het RMN door 'een aantal langdurig zieke medewerkers en
medewerkers die onvoldoende functioneerden', waardoor extern personeel
met een prijskaartje van 330.000 euro
ingehuurd moest worden. Verder waren er extra kosten voor arbeidsbemiddelingstrajecten (154.000 euro), juridische ondersteuning bij investeringen
(138.000 euro) en het stallen van voertuigen in IJsselstein (33.000 euro).

Naast de geldproblemen kwamen onlangs nog meer misstanden aan het
licht bij RMN. Zo werden meerdere
medewerkers ontslagen vanwege
steekpenningen. Ze namen contant
geld aan bij de poort zodat bedrijven
tegen de regels in hun afval konden
storten. De vuilstort is alleen bedoeld
voor particulieren.
Het bedrijf liet vervolgens onderzoek
doen naar de misstanden en ging in
gesprek met directeur Schram. 'Dat
heeft ertoe geleid dat beide partijen tot
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de conclusie zijn gekomen dat het beter is dat de wegen scheiden', schrijft
de afvalverwerker. 'De directeur zal via
een zogeheten ‘Van-Werk-Naar-Werk’traject naar ander werk worden begeleid.'
RMN haalt het huishoudelijk afval op in
de gemeentes Zeist, Nieuwegein,
Soest, IJsselstein, Baarn en Bunnik.
Het gat van 6,5 ton moet dus worden
gedicht door afvalbelasting. Oftewel:
de inwoners draaien ervoor op. Net
zoals in 2019 toen de inwoners een
verhoging kregen van maar liefst 6,4%.
Het Algemeen Bestuur van RMN bestaat uit de zes verantwoordelijke wethouders van de deelnemende
gemeenten.

De Digitale Nieuwegeiner
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Fietsenmaker uit Nieuwegein
wint Werelduurrecord
Macmillan-fietsrijden
Het weegt 40 á 50 kilo en trapt ontzettend zwaar. Toch stapte fietsenmaker Arie Liefhebber uit Nieuwegein zondag met vol goede moed op
het ding, een Macmillan-fiets. Het is
een replica van de eerste fiets met
pedalen, uit 1839. 'Het fietst voor
geen meter, het is echt niet vooruit
te branden', vertelt hij lachend. Maar
Arie heeft een goede reden om op
het ding te klimmen: hij doet een
recordpoging! Al eerder behaalde
de fietsenmaker uit Nieuwegein een
record. Liefhebber in namelijk regerend Wereldkampioen Hoge Bi.
In één uur tijd wil hij 15 kilometer op
het ding afleggen. Als hem dat lukt,
verbreekt hij het record van Toon
Duyck. De Belg reed in 2019 13,8 kilometer op de fiets. Hij vroeg Arie om te
proberen dat record te verbeteren. Op
dezelfde fiets als waar Toon in 2019 op
reed, wel zo eerlijk. 'Dat zeker, maar
het is ook een fiets die je bijna nooit
ziet.' Je kan dus niet zomaar aan een
ander exemplaar komen.

Eenmaal Sluis uit zit de vaart er goed
in bij Arie en het lukt hem uiteindelijk
om het record te pakken. In één uur tijd
legt hij 14,1 kilometer af. Maar om nou
te zeggen dat Arie snel weer op zo’n
Macmillan fiets stapt, nee. 'Ik ben van
een fiets met meer snelheid. Dit was
echt een ramp om veertien, vijftien kilometer te halen.'
Eerzuchtig
Toch lijkt hij wel over te halen om nog
een keer op de fiets te stappen, als hij
zijn record kwijtraakt. 'Ik ben eerzuchtig en gedreven, dus wie weet…'
Overigens was Sluis geen willekeurig
gekozen eindbestemming. Het fietspad
tussen Sluis en Brugge was het eerste
internationale fietspad van de
BeNeLux.
9

Leuk weetje
De fietsen van tegenwoordig zijn hypermodern en van alle gemakken voorzien. Moeilijk voor te stellen dat de fiets
twee eeuwen geleden nog in de kinderschoenen stond. Verschillende
uitvinders beweren de eerste fiets te
hebben ontworpen. Het eerste vastgelegde ontwerp staat echter op naam
van de Duitse uitvinder Karl Drais: in
1817 ontwierp hij een loopfiets als alternatief voor vervoer met behulp van
trekdieren.
De Schotse Kirkpatrick MacMillan is
een van de bekendste opvolgers van
Drais. Rond 1840 voorzag hij een loopfiets van een aandrijving met behulp
van een hefboomsysteem. Via stangen
aan het achterwiel kon de bestuurder
zich op de fiets met trapbewegingen
voortbewegen. Het werkte, maar daar
is ook alles mee gezegd, want de
MacMillan was geen verkoopsucces.
Toch heeft de uitvinding invloed gehad,
want met de MacMillan was de tijd van
de loopfiets voorbij.
Leuk feitje
Uitvinder MacMillan heeft met zijn fiets
het eerste vastgelegde rijwieldelict op
zijn naam staan. Om op zijn fiets een
menigte te ontwijken, reed hij een stuk
over de stoep, waarbij hij een meisje
raakte. Ze kwam met de schrik vrij,
maar MacMillan moest op 6 juni 1840
voor de rechter verschijnen. Hij kreeg
een boete van 5 shilling wegens gevaarlijk rijgedrag.
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Aftrap
uitdelen GFT aanrechtbakjes
Vrijdagmiddag 23 juli jl. waren wethouder Marieke Schouten en de recyclingcoach van RMN aanwezig bij
de AH op de Rapenburgerschans in
de wijk Fokkesteeg. Hier was de aftrap van het uitdelen van de GFT
aanrechtbakjes. Deze bakjes helpen
bij het scheiden van het huishoudelijk afval. ‘Gelet op de lange rij
was dit was direct een groot succes!’ aldus RMN.
De komende periode zijn er verschillende uitdeelmomenten (per wijk) op
verschillende locaties. Inwoners ontvangen voorafgaand aan het uitdeelmoment informatie over waar en wanneer ze de bakjes kunnen ophalen.

‘De Zingende Zomer’
in de Partner
Het is zomervakantie en dat betekent
ook weer: ‘de Zingende Zomer’ in de
Partner aan de Nedereindseweg 401A
in Nieuwegein! Dit jaar is het alweer
vijfde editie van deze succesvolle activiteit in het hoogseizoen van de vakantie. Alle vijf zondagmiddagen van
augustus gebeuren er op het podium
van de Partner ‘dingen met zingen’. En

Gemeente Nieuwegein helpt haar inwoners graag bij het scheiden van het
huishoudelijk afval. Goed gescheiden
afval is namelijk beter te hergebruiken.
Helpen met beter scheiden van afval
Voor de komende vier jaar heeft het
college van B&W het Grondstoffeninzamelplan ‘Meer grip op grondstoffen’
vastgesteld. Het doel is het aantal
kilo’s restafval per inwoner per jaar
stapsgewijs terug te dringen van 216
kilo in 2020 naar 175 kilo in 2024. Het
plan komt tegemoet aan een motie van
de raad om te komen tot haalbare doelen om het restafval bij huishoudens
verder terug te dringen.
Naast het Grondstoffeninzamelplan
‘Meer grip op grondstoffen’ is er ook
een servicepakket ontwikkeld waar

Wethouder Marieke Schouten deelt
de bakjes uit

door het voor de inwoners van Nieuwegein makkelijker wordt om het
huishoudelijk afval beter te scheiden.
GroenLinks wethouder Marieke
Schouten van o.a. Duurzaamheid: ‘Tegelijk willen we gaan werken
aan een efficiënter recyclingstation,
betere handhaving op dumping/bijplaatsingen en gaat de recycling-coach
een belangrijke rol vervullen om het
scheidingsgedrag van inwoners te verbeteren. Ook zullen we meer inzetten
op meer afvalvrije scholen in Nieuwegein om zo nieuwe generaties te laten
wennen aan het scheiden van afval.’

diversiteit is een kenmerk van deze
‘Zingende Zomer.’ Het aanbod loopt
van de band Mo & The StageAnimals
tot liedjes van Roos van der Sanden.
Er zijn solisten, duo-optredens en
bands.

voor liefhebbers van hardcore blues.
Het complete programma staat op de
website van de Partner. De entree is
gratis en vol = vol. Er is dan mogelijkheid
de optredens op scherm te zien vanuit de
barruimte. Bij mooi weer ook buiten.

Zondag 1 augustus trapt de EgyptischNederlandse zangeres Ranja Gerges af.
Na de pauze komt de band Mo & The
StageAnimals op de planken, speciaal

Reserveren is verplicht via het emailadres: info@departnernieuwegein.nl.
De deuren gaan open om 14.30 uur en
de optredens duren tot 17.00 uur.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale
Stad Nieuwegein ook veel informatie over
het heden en het verleden van de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.
De kaart in het archief van deze week
komt uit 1907 en heeft een poststempel uit
1908. Op de prentbriefkaart zie je zes
afbeeldingen v.l.n.r. en v.b.n.b.: Gezicht op
het Hoofd, de Rijkspeilschaal, de
Koninginnensluis, de Wilhelminabrug,
Oude Sluis en de Dorpsstraat.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Steeds meer
geregistreerde camera’s
in het straatbeeld
In anderhalf jaar tijd is het aantal
beveiligingscamera’s in het straatbeeld van Nieuwegein 44,9% toegenomen. In de hele provincie Utrecht
gaat het om een stijging van 17,3%.
Dat is minder dan de landelijk gemiddelde stijging van 22%. In Nieuwegein zijn er nu 985 camera’s van
particulieren, bedrijven en de overheid geregistreerd in de politiedatabase ‘Camera in Beeld’.
In 2019 waren er nog 680 camera’s
geregistreerd in Nieuwegein. Dit en
meer blijkt uit cijfers van de politie
die de VPNGids heeft opgevraagd.

Illegale inbreker
krijgt 4 jaar cel
De 47-jarige Hassan C. uit Utrecht
krijgt 4 jaar cel voor een serie inbraken en een mislukte poging tot
inbraak. Hassan C. pleegde de inbraken tussen 18 juni 2020 en 1 januari dit jaar. Dat deed hij vooral in
Nieuwegein, Westbroek, Bunnik en
De Bilt. Omdat de man reeds eerder
was veroordeeld en een langdurige
behandeling voor veelplegers heeft
ondergaan, is door de rechtbank
deze lange gevangenisstraf
opgelegd. De officier van justitie
had zes jaar cel tegen de inbreker
geëist. Maar de rechtbank besloot
tot een lagere straf, omdat niet alle
verdenkingen zijn bewezen.

Meeste camera’s
per 10.000 inwoners in Amersfoort
In Amersfoort lopen inwoners de grootste kans dat zij op camerabeelden worden vastgelegd. In deze gemeente zijn
namelijk 331 camera’s per 10.000 inwoners geregistreerd bij de politie. Ook
in Oudewater zijn relatief veel camera’s (312 per 10.000 inwoners). Inwoners van Montfoort lopen de minste
kans: in hun gemeente zijn 60 camera’s per 10.000 inwoners.
Landelijk ruim 50.000
nieuwe cameraregistraties
In heel Nederland is het aantal beveiligingscamera’s dat bij de politie geregistreerd staat, toegenomen met
50.458. Momenteel zijn er 278.988
camera’s in de politiedatabase opge-

De rechtbank vindt het bewezen dat hij
negen van de ten laste gelegde inbraken heeft gepleegd. Ook is er voldoende bewijs voor een poging waarbij hij
op heterdaad werd betrapt en de bewoners bedreigde met zware mishandeling. Bij andere verdenkingen staat
onvoldoende vast dat Hassan C. de
dader was, vindt de rechtbank.
Hassan C. vernielde overdag een bovenlicht of een ander raam om de huizen binnen te komen. Daarbij raakte hij
regelmatig gewond en liet hij bloedvlekken achter. De politie kwam de
veelpleger daardoor al snel op het
spoor. Ook werd hij vaak vastgelegd
door bewakingscamera’s.
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nomen. In heel Nederland en Nieuwegein hangen meer camera’s, maar
die zijn niet geregistreerd in de database van de politie.
BuurtWhatsApp
De redactie van De Digitale Stad
Nieuwegein heeft medio november
2015 een nieuwe BuurtWhatsApp
gelanceerd. Sindsdien is het voor
iedere Nieuwegeiner mogelijk om zich
middels WhatsApp per wijk aan te
melden via telefoonnummer
0646139696. Inmiddels hebben zich
iets meer dan 8.000 Nieuwegeiners
zich aangesloten (update 1 maart
2021: 8.024 aansluitingen) voor een
veiliger Nieuwegein. Ben jij al aangesloten? WhatsApp je telefoonnummer
en adres naar 0646139696.

Hassan C. verblijft al jarenlang illegaal
in Nederland en komt niet in aanmerking voor een voorwaardelijke straf en
begeleiding door de reclassering. Hij
zou na zijn straf uitgezet moeten worden, maar zijn vaderland Marokko wil
hem niet terug hebben. Het is onbekend wat er met de veelpleger gaat
gebeuren na zijn straf, die hij overigens
in zijn geheel moet uitzitten vanwege
de nieuwe wetgeving.
Hassan C. en het Openbaar Ministerie
hebben twee weken de tijd om tegen
het vonnis in beroep te gaan, als zij het
er niet mee eens zijn.

De Digitale Nieuwegeiner
Column Heleen van den Hoven

‘De kracht van herhaling?’
Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieuwegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troonladder' en 'Losse tanden', enkele
kinderboeken die spelen in de wijk
Zuilenstein. Deze boeken zijn via
onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein (en daarmee ook voor
De Digitale Nieuwegeiner) tekent ze
wekelijks haar spinsels op met
haar schrijverspen.

‘Herhalen, ik doe het graag. Het
herhalen van een woord of zinsnede,
om een poëtisch effect te bereiken of
nadruk te leggen op een bepaalde
stemming of gevoel. Het kan
hetzelfde effect hebben als de zon die
af en toe tussen de wolken door piept,
om na enkele plagerijen pas volop te
schijnen. Maar voor hetzelfde geld
krijgt dit stijlelement het effect van de
zoveelste regenbui op een
verregende dag. Een zinloze
herhaling, die het effect alleen maar
verzwakt.’

toen iedereen er inmiddels aan
gewend was dat de tram weer reed.
Nu hebben ze hetzelfde effect als die
van een moeder die met verveelde
stem haar kinderen maant om iets te
doen of te laten. Niet aan de hete
oven komen, uitkijken bij het
oversteken. Ja, mam.’

‘Zinloos, dacht ik toen ik gisteren bij
tramhalte Zuilenstein de tekstwagen
zag staan: LET OP! TRAM RIJDT
WEER PER 3–1–2021. Het is
inmiddels bijna augustus. Al zeven
maanden rijd ik vrijwel dagelijks langs
deze tekst. Soms vallen de woorden
LET OP! me ineens weer op. Dan
lees ik de rest en verdwijnt de gehele
waarschuwing uit mijn hoofd. Waarom
staan die tekstwagens er eigenlijk
nog? Zijn die niet bedoeld als tijdelijke
maatregel en gelden zeven maanden
nog als tijdelijk? Gezien de historische
carrière van de tram zou dat best
kunnen. Misschien is iemand van plan
om de wagens net zo lang te laten
staan als de tram heeft stilgestaan?’
‘Eigenlijk denk ik dat iemand de
tekstwagens is vergeten. Ergens in
Nederland is een beheerder er twee
kwijt. Sinds, zeg maar, april of zo,
14

‘Er zijn van die dingen die je niet vaak
genoeg kunt zeggen, zoals ‘blijf
gezond’ of ‘ik hou van je’. ‘Let op!’
hoort daar niet bij.’
‘Ik kan het nog drie keer zeggen,
maar dat verzwakt de laatste zin.
Herhalen, ik doe het te graag.’

De Digitale Nieuwegeiner

15

De Digitale Nieuwegeiner
WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraagt u zich wel eens af wat dat nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm of ergens tussen het gras in het park in
Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar nu weer
kruipt of vliegt, soms zelfs in huis? De Nieuwegeinse natuurliefhebber
Udo Tenge beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of
beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft Udo een eigen website.
Udo: 'Als libellen in een tuin verschijnen, zoeken ze een punt dat wat
hoger is dan de directe omgeving en strijken daar op neer. Òf ze zien
niets naar hun zin en zoeven weg naar de volgende tuin of balkon. Ze
kunnen ook op je hoofd gaan zitten. Deze steenrode heidelibel houdt
het op bloemen. Vanwege de geur?'
Een steenrode heidelibel op een roos. Ook deze zoevende jagers
hebben rust nodig en zoeken daarvoor een gunstig punt,
desnoods op de grond. Als ze maar goed om zich heen kunnen
kijken.

Groot klimcentrum
in Blokhoeve
In de nieuwe wijk Hoeverijk, midden
in Blokhoeve, wordt een groot klimcentrum gebouwd. In het bijna 5.000
vierkante meter omvattend complex
National Climbing Centre Nieuwegein (NCNN) kan, als het meezit,
medio 2023 zowel binnen als buiten
worden geklommen, maar er is ook
ruimte voor andere functies als een
restaurant, fysiotherapiepraktijken
en een ‘klim- en klauter-BSO’. WRK
Architecten uit Amsterdam heeft het
complex ontworpen. Eind juni 2016
heeft het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Nieuwegein zich al achter de plannen geschaard.
Het NCCN, dat volgens eigen Johan
Cavé de grootste klimhal van Nederland wordt, fungeert voor de 177 woningen die hier komen als een barrière
tegen het geluid van het aangrenzend
bedrijventerrein. Met zijn beklimbare
gevel en de glaspartijen die de activiteiten binnen zichtbaar maken vormt
het bovendien een attractie op zich.
‘Het bijbehorende plein aan het water
wordt een belangrijke ontmoetingsplek
voor de buurt, waar ook evenementen
en wedstrijden georganiseerd kunnen
worden. Een publieke voetgangersroute verbindt het plein, dwars door het
gebouw heen, met de toegangswegen
van de wijk’, zo melden de ontwerpers
van het immense complex. De klimwereld wordt zo nog meer onderdeel
van de openbare ruimte.

‘Het realiseren van een klimcentrum in
een langgerekt volume was de grootste ontwerpuitdaging’, laat het bureau
weten. Door de routing in het gebouw
af te stemmen op het binnenvallende
licht en goede interne zichtlijnen te
creëren, wil het bureau één klimwereld
realiseren waar de klimmer als het
ware langs een lange wand het gehele
gebouw kan verkennen.
Op het terrein is al een klimcentrum
van opdrachtgever Mountain Network
aanwezig, maar dit zal mede worden
16

herontwikkeld als onderdeel van de
nieuwe wijk. Hoewel Cavé al een paar
jaar met de plannen voor een nieuw
klimcentrum bezig is, hoopt hij dat de
bouw van het NCCN in de loop van
volgend jaar begint.

De Digitale Nieuwegeiner
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: ‘Nieuwegein is 'pas' 50 jaar... en nu al hebben we drie nieuwe werelderfgoedgebouwen erbij! De Plofsluis, Fort Jutphaas en Fort Vreeswijk. We waren daar als Nieuwegeiners al trots op, maar nu natuurlijk helemaal! Met mooi weer altijd
de moeite waard te bezoeken!'
Kim's teken-workshops
bij www.keep-in-mind.nl)

Politie in Nieuwegein
waarschuwt voor phishing
mails!
De afgelopen maanden worden
steeds meer mensen
geconfronteerd met zogenaamde
‘phishing mails’. Dit zijn fake
mailtjes waarin mensen worden
gevraagd om via een (valse) link een
betaling te doen en/of gegevens
achter te laten. ‘Pas hier voor op!’
aldus de politie.
Recent zijn diverse inwoners van
Nieuwegein de dupe geworden van zo
een phishing mail waarbij criminelen
zich voordoen als WoningNet. Hierbij
wordt aangegeven dat je moet betalen
om inschrijving te verlengen. Na het
doorklikken op de link worden er flinke
bedragen van de rekening
afgeschreven. ‘Voor de goede orde:
de echte instantie WoningNet heeft
niets met deze oplichting te maken
en is zelf ook slachtoffer van deze
vorm van criminaliteit!’ zegt de
politie.

Geslaagde
rollator APK middag
op Fort Vreeswijk

Klik niet zomaar op een link en betaal
ook niet zomaar een bedrag. Twijfel je
over een mail? Neem dan contact op
met het bedrijf om te verifiëren of de
mail echt van hun afkomstig is.

Met goede aanwijzingen voor een goede houding van fysiotherapeut Wouter
Wammes én een technische inspectie
van de rollators en een servicebeurt
door de vrijwilligers van het Repair
Café, zodat de meest voorkomende
klachten als piepende remmen en aanlopende wielen nu verleden tijd zijn,
kan men weer een jaar vooruit.

Het is inmiddels een goede traditie
dat in de zomerweken mensen op
Fort Vreeswijk hun rollator kunnen
na laten kijken door het Repair Café.
Ook dit jaar werd er weer enthousiast gebruik van gemaakt. De mensen van het Repair Café zorgen dat
de rollator weer op rolletjes loopt en
de gebruikers weer veilig gebruik
kunnen maken van hun hulpmiddel.

Vrijwilligers van het Dorpshuis zorgden
voor een kopje koffie/thee en een
praatje. Zo was er in de stille weken
17

• Zondag 1 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 0)
• Donderdag 5 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 0)
• Zaterdag 7 augustus 2021
Chibi voor Beginners, (Niveau 0)
• Zondag 8 augustus 2021
Kawaii voor Beginners, (Niveau 0)
• Donderdag 12 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 1)
• Zaterdag 14 augustus 2021
3D-knippen
• Zondag 15 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 0)
• Donderdag 19 augustus 2021
Chibi voor Beginners, (Niveau 0)
• Zaterdag 21 augustus 2021
Kawaii voor Beginners, (Niveau 0)
• Zondag 22 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 1)
• Donderdag 26 augustus 2021
3D-knippen

weer een gezellige en nuttige middag.
Enthousiast keerden de deelnemers
huiswaarts onder de uitroep: ‘Tot vol-
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Aan de slag
via de Utrechtse Kwastendag
Mitros en haar onderhoudspartners
nodigen werkzoekenden uit Utrecht
en Nieuwegein uit om kennis te maken met het schildersvak tijdens de
Utrechtse Kwastendag. Op donderdag 9 september kunnen geïnteresseerden ervaren hoe het is om aan
de slag te gaan als onderhoudsschilder. De Kwastendag wordt voor
de derde keer in Utrecht georganiseerd. Twaalf deelnemers hebben
inmiddels een vaste baan gekregen
bij één van de onderhoudspartners.
Doe-dag
De Kwastendag is bedoeld om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt te
helpen aan een opleiding en vaste
baan. Deelnemers maken kennis met
onder andere schuren, houtreparatie,
schilderen en werken op een steiger.
Ook vertellen instructeurs alles over
het materiaal, de technieken en producten. De Kwastendag is de aftrap
van het (om)scholingstraject ‘Je Leven
In De Verf’. Vijf kandidaten, die enthousiast zijn over en geschikt zijn voor het
schildersvak, kunnen vervolgens meedoen aan dit leerwerktraject.

Je leven in de verf
Tijdens het leerwerktraject, begeleid
door Stichting Nelis en WIJ 3.0, leren
werkzoekenden de basisbeginselen
van het vak onderhoudsschilder. De
kandidaten volgen theorielessen en
gaan tenminste drie dagen per week
de steigers op bij Wits Utrecht, Rutges
Vernieuwt, Talen Vastgoedonderhoud,
SW Vastgoedverbetering of Hagemans
Vastgoedonderhoud B.V. De kandidaten die het opleidingstraject succesvol
afronden, krijgen een betaalde baan
aangeboden.
Ron Sierink, inkoopadviseur Mitros:
'We zetten ons graag in voor mensen
die een extra steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Met Kwastendag helpen
we, samen met onze onderhoudspartners, mensen die moeite hebben om
een baan te vinden. En dat werkt!
Twaalf deelnemers hebben inmiddels
een vaste baan gevonden.'
Grijp je kans
Willem Bisschop, leerling-schilder bij
Wits en oud-deelnemer Kwastendag:
‘Het opleidingstraject was heel fijn, omdat het mij structuur heeft gegeven en
de kans om iets nieuws leren. Ik heb
een volledig nieuwe invulling van mijn
18

Willem Bisschop

dag gekregen en vindt het heel fijn om
samen te werken met mijn collega’s.
Als je zonder werk zit, het schildersvak
je trekt en je houdt van buiten werken,
grijp je kans!’
Aanmelden Kwastendag
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op donderdag 9 september om
12.30 uur. De Kwastendag vindt plaats
op de Gageldijk 180 (De Beroepentuin)
in Utrecht. Aanmelden kan bij WIJ 3.0
via: kwastendag@wij30.nl. Werkzoekenden uit Utrecht of Nieuwegein kunnen zichzelf aanmelden, maar ook jobcoaches, ouders, begeleiders of bijvoorbeeld docenten kunnen kandidaten aandragen.

De Digitale Nieuwegeiner

Nieuwegein krijgt

glasvezel
We gaan beginnen met de aanleg. Daarvoor moeten we graven.
Kom alles te weten over de graafwerkzaamheden
op kpnnetwerk.nl/aanleggen.

kpnnetwerk.nl
26
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Overzicht
van álle evenementen
ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein
Expositie over de waterlinie
in het Atrium van het Stadshuis
Vanaf 14 juni.
13 Kunstwerken zullen op 3d posters
worden geprint.
Cadeau
van de Gemeenteraad Nieuwegein
aan de Stad
Juli
De gemeenteraad Nieuwegein wil
graag een passend cadeau in de vorm
van een wandel/fietsroute met de parels van Nieuwegein aanbieden aan de
inwoners van Nieuwegein:
b.deruiter@nieuwegein.nl

Bijeenkomst voor ondernemers
over 50 jaar ondernemen
in Nieuwegein
25 oktober.
Samen voor Nieuwegein: Ondernemers vertellen over 50 jaar ondernemen in Nieuwegein en over de
toekomst van ondernemen in
Nieuwegein: karin@samenvoornieuwegein.nl of Karin Beenen,
0643368435.

En verder
en gedurende
de hele feestperiode
Videoreeks: ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
Videoreeks waarbij we de verschillende wijken ingaan en inwoners de
vraag stellen ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein’? Bekijk de serie:
www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/
wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein.

Night of the Proms Rijnhuizen
(voorheen bekend als Pontonconcert).
28 augustus.

Kunstwerk Eyecatcher
reist door de stad
Statig overdag en lichtgevende gezelligheid in de avond. De Eyecatcher
maakt een echt statement. De eerste
locaties van dit kunstwerk zijn bekend.
De komende maanden zul je dit beeld
kunnen tegenkomen bij De Partner; het
Natuurkwartier; op City; op de Middengaarde; bij AH Hoogzandveld en bij de
Passantenhaven Vreeswijk.

Plofparade The Groundbreakers
29 augustus.

Geocache: serie multi caches thema
Nieuwegein 50

Feest Maal 50
17 - 19 september.
Op 50 adressen zijn, bij mensen thuis,
bij ondernemingen of maatschappelijke
organisaties, feestelijke verrassingsetentjes. Dit is met inachtneming van
de huidige maatregelen. En een video
etentje kan ook.

Geina Escape Route
De ‘Geina escape’ is een escape route
van ongeveer 14km op de fiets door
Nieuwegein. Je komt langs acht typische Nieuwegeinse locaties die je zeker
zult herkennen. Op elke locatie dient u
een vraag, puzzel of raadsel op te
lossen om verder te kunnen. De bedoeling is om alle locaties zo snel mogelijk te vinden en de puzzel op te
lossen: www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/geina-escape-route.

Nationale Sportweek
17 - 26 september.
Nieuwegein is wederom host-city dit
jaar: s.tuitel@merwestein.nl.
Expositie in DE KOM:
50 portretten
ter ere van 50 jaar Nieuwegein
September.
Publicatie boek Historische Kring
21 oktober.

Sprekende Beeldenroute
De Sprekende Beeldenroute is een
route van ongeveer 9 km, die je langs
tien kunstwerken leidt. Bij ieder beeld
krijg je een audio uitleg over de historie
daarvan wanneer je er langs loopt of
fietst. De routekaart is hier te
vinden: www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/sprekendebeeldenroute.
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Korte verhalen van de rijke historie
van Nieuwegein, door Paul Rijntjes.
De serie ‘Nieuwegein: 50 jaar in ontwikkeling’ beslaat een tijdsbeeld van
vijf decennia. Zo wordt de lezer aan de
hand meegenomen door de groei van
Nieuwegein. Als stad en als gemeenschap: www.nieuwegein50jaar.nl/toenen-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkeling.
Verhalen van inwoners
Inwoners delen hun herinneringen over
wonen, werken en/of leven in Nieuwegein: www.nieuwegein50jaar.nl/toenennu/verhalen/verhalen-inwoners.
Fotoreeks Toen en Nu
www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/
fotos-toen-en-nu.
Geina
Zomerprogramma voor jongeren
https://geinazomerprogramma.nl.

Reserveren bij Merwestein
1. Ga naar Reserveringsportal Merwestein
2. Registreer je als je nog geen account
hebt of log in met je gegevens
3. Bevestig en activeer je account met
de mail die je toegestuurd krijgt (als je de
eerste keer registreert)
4. Kies in de portal de activiteit waar je
aan mee wilt doen
5. Selecteer de dag, tijd en aantal personen (is de dag, tijd of personen niet
beschikbaar of rood gekleurd, dan kun je
deze niet meer reserveren)
6. Bevestig je keuze
7. Ga naar je winkelmandje en kies als
betalingsmethode: kassa Merwestein
8. Kies betalen en bevestig dat je doorgaat
9. Check of de bevestigingsmail is aangekomen in je mailbox (check ook spam)
10. Check je reservering bij Mijn Reserveringen
Je reserveert een blok waarin je kunt
zwemmen. Voor het recreatief & discozwemmen geldt dat 15 minuten na de
start van het gereserveerde blok bij een
no-show je reservering vervalt.
Neem altijd je (e-mail) bevestiging van
reservering mee (digitaal of papier). Zo is
je toegang verzekerd.
Bij gebruik van badenkaarten en toegang
voor Mix-leden kies je bij het afrekenen
'betaal bij kassa/abonnement'.

De Digitale Nieuwegeiner
Geina zomerprogramma
Van 13 t/m 27 augustus staat het
Geina Zomerprogramma weer op de
planning. Net zoals vorig jaar, is er
weer van alles te doen. Samen sporten, naar de film, theater, muziek,
chillen; het kan allemaal! Kom gezellig samen met je vrienden of ontmoet anderen bij de activiteiten.
Vrijdag 13 augustus van 13.30 - 17.00
uur start in Sport- en Evenementencomplex Merwestein het Geina Zomerprogramma, voor iedereen van 13 t/m
23 jaar, met gave sport- en spelactiviteiten. Ook staat de GGD voor je
klaar met verschillende gezondheidstestjes. Schrijf je in voor de verschillende clinics zodat je verzekerd bent
van een plekje!
• Bubbelvoetbal, 14:00 - 14:20 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 14:00 - 14:30 uur
10 deelnemers
• Freestyle voetbal, 14:00 - 14:40 uur
14 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 14:20 - 14:40 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 14:30 - 15:00 uur
10 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 14:40 - 15:00 uur
8 deelnemers
• Freestyle voetbal, 14:45 - 15:30 uur
14 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 15:00 - 15:20 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 15:00 - 15:30 uur
10 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 15:20 - 15:40 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 15:30 - 16:00 uur
10 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 15:40 - 16:00 uur
8 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 16:00 - 16:20 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 16:00 - 16:30 uur
10 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 16:20 - 16:40 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 16:30 - 17:00 uur
10 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 16:40 - 17:00 uur
8 deelnemers
Heb je vragen/opmerkingen over
bovenstaande activiteiten? Stuur een
e-mail aan buurtsportcoach Xanne Nanuru via x.nanuru@merwestein.nl. Wil
je meedoen aan een activiteit? Schrijf
je in via het inschrijfformulier.

Doe mee
met de vakantiegames

• Buitenbioscoop, 15 augustus
Ook zo’n zin om naar de film te gaan,
maar wil je niet binnen zitten? Kom
dan naar onze buitenbioscoop op het
Marktplein. Entree is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. We werken
met een gastenlijst.
• Freerunnen, 16 augustus
Benieuwd of freerunnen iets voor jou
is? Ontdek het bij Merwestein!
Entree is gratis, maar aanmelden is
wel verplicht. We werken met een gastenlijst. Inschrijven kan vanaf begin augustus via de website van SportID.
• Workshop sieraden maken,
17 augustus
Er is plek voor 12 jongeren, dus geef je
snel op. Entree is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. We werken met
een gastenlijst.
• Buitenbioscoop, 21 augustus
Ook zo’n zin om naar de film te gaan,
maar wil je niet binnen zitten? Kom
dan naar onze buitenbioscoop op het
Marktplein. Entree is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. We werken
met een gastenlijst.
• Model voor een dag, 24 augustus
Er is plek voor 12 jongeren, dus geef je
snel op. Entree is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. We werken met
een gastenlijst.
• Buitenbioscoop, 26 augustus
Ook zo’n zin om naar de film te gaan,
maar wil je niet binnen zitten? Kom
dan naar onze buitenbioscoop op het
Marktplein. Entree is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. We werken
met een gastenlijst.
• Afsluiting Geina N’rgy @ the park,
27 augustus
Er is plek voor 30 jongeren, dus geef je
snel op. Entree is gratis, maar aanmelden is wel verplicht. We werken met
een gastenlijst.
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Deze vakantie zijn de vakantie
games er weer! Gezellig meedoen met allemaal leuke en
sportieve activiteiten, neem jij je
vriendjes en vriendinnetjes mee?
Kijk snel hieronder waar en
wanneer je lekker kunt mee
bewegen en meld je hier aan.
• Buitenspelen
Dinsdag 3 augustus
12:00 - 14:00 uur, 4 t/m 7 jaar
14:00 - 16:00 uur, 8 t/m 12 jaar
Park Kokkenbogaard
• Bootcamp
Vrijdag 6 augustus
10:00 - 12:00 uur, 6 t/m 12 jaar
Sport- en Evenementencomplex
Merwestein
• Taekwondo
Dinsdag 17 augustus
10:00 - 12:00 uur, 4 t/m 12 jaar
Overijsselhaven 47
Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud. Activiteiten kunnen
wijzigen door aangescherpte
maatregelen in verband met het
COVID-19 virus.
Bij vragen/opmerkingen stuur een
e-mail aan Lois Koot via
l.koot@merwestein.nl
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