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5000 Euro voor Connect by Music

Prestatiemedailles Aquarijn

DEZE WEEK

EREBURGER VAN NIEUWEGEIN

MOLENSTRAAT

TE BELEVEN

• NOC*NSF Nationale Sportweek, 17 t/m 26 sep • World Clean-up
Day, 18 sep • Para Snow Day, 18 sep • 'Tog Nog', 17 sep •
Soroptimisten, 19 sep • Fietsconcert, 19 sep • Eredivisie tafel-
tennis, 19 sep • PLUS café, 20 sep • Introductie in de Kunst-
geschiedenis, 20 sep • Fietsdag senioren, 21 sep • APK-keuring
rollator etc, 21 sep • Alzheimer Café, 23 sep • Happy Health Fes-
tival, 26 sep • Burendag, 26 sep • Herstart Vogelwacht, 29 sep •
'Pesten is niet cool', 29 sep • Magic Circus, 1 t/m 6 okt • Hup-
peldepub Vreeswijk, 3 okt • Samen voor Nieuwegein, 25 okt •
Workshop Beursvloermatch, 2 nov • Uitvaren boogbrug, 7 nov •
Sinterklaasactie Speelgoedbank, 19 en 20 nov • Beursvloer, 25
nov • ‘SamenLoop voor Hoop, 21 en 22 mei 2022 • Night of the
Proms, 28 mei 2022 •

Gerard Koekman, 50 jaar bij de vrijwillige brandweer

• Aardwarmtewinning gestopt • Geina, de buurtsoap • Feestelijke
dag Koveni • Gijnse Wijsjes zingen weer • Extra vluchtelingen op-
nemen • Sporten en bewegen in Vreeswijk • 'Het maakt me blij en
trots' • Klimaatbestandige regio • Theater Totaal naar Roadshow
• Hulp bij Nederlands • Feestelijke Open Monumentendag •
Koninklijke onderscheiding • Workshop Beursvloermatch • Gale-
copperlaan aangepakt • 'Pesten is niet cool' • Sinterklaasactie
Speelgoedbank • Stationsgebied City • Restyling ANWB-winkel •
Droomdebuut keeper Van den Berg • Beeldcollectie Sint-Christof-
fel overgedragen • GroenLinks wenst burgerforum • Badminton
probeerlessen • Koppeling tramlijnen weer uitgesteld • Bijzon-
dere doorgang Museumwerf • Bewoners Erfstede bijgepraat •
Baseball5 in Nieuwegein • Waardering voor mantelzorgers • Echt-
paar opgelicht • LOODS Kids Store • Snoeigroep Galecop •
Gezondheid Batau • Video ROC Kookwedstrijd • KOM carrousel •
Burendag Fort Vreeswijk • Geincafé Zuid • Remco Kompier wint
Award • Video Verwijdering boogbrug •

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD

https://nocnsf.nl/nieuws/2021/04/dit-zijn-de-vijf-host-cities-van-de-nocstarnsf-nationale-sportweek-2021?utm_source=social&utm_medium=linkedin
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-ruimt-op-tijdens-world-cleanup-day
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-ruimt-op-tijdens-world-cleanup-day
https://www.pen.nl/artikel/skipiste-nieuwegein-introduceert-g-skilessen-komend-seizoen
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-soroptimistenclub-utrecht-nedersticht-verplaatst
https://www.pen.nl/artikel/eine-brise-vluchtig-fietsconcert-zoekt-50-fietsers
https://www.pen.nl/artikel/wandel-mee-tijdens-de-gezellige-health-check-in-galecop
https://www.pen.nl/artikel/hoorcolleges-introductie-in-de-kunstgeschiedenis-in-de-partner
https://www.pen.nl/artikel/hoorcolleges-introductie-in-de-kunstgeschiedenis-in-de-partner
https://www.pen.nl/artikel/fietsdag-voor-senioren-op-13-en-21-september
https://www.pen.nl/artikel/apk-keuring-voor-rollators-rolstoelen-en-driewielers-in-galecop
https://www.pen.nl/artikel/apk-keuring-voor-rollators-rolstoelen-en-driewielers-in-galecop
https://www.pen.nl/artikel/alzheimer-cafe-nieuwegein-over-gedrag-en-dementie-2
https://www.pen.nl/artikel/happy-health-festival-tijdens-de-nationale-sportweek
https://www.pen.nl/artikel/happy-health-festival-tijdens-de-nationale-sportweek
https://www.pen.nl/artikel/herstart-vogelwacht-afdeling-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/kinderambassadeurs-nieuwegein-werken-hard-om-het-pesten-is-niet-cool-onder-de-aandacht-te-brengen
https://www.pen.nl/artikel/eindelijk-weer-magic-circus-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/bijeenkomst-voor-ondernemers-voor-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/workshop-voor-verenigingen-en-stichtingen-samen-voor-een-goede-beursvloermatch-2
https://www.pen.nl/artikel/verwijdering-1e-deel-boogbrug-bij-nieuwegein
http://www.speelgoedbank-nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/huppeldepub-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/night-of-the-proms-rijnhuizen-verschoven-naar-2022
https://www.pen.nl/artikel/night-of-the-proms-rijnhuizen-verschoven-naar-2022


Heerlijk bamigerecht

Een goed bamigerecht begint met de
juiste bami, en die haalt onze ‘kookgek’
Eric Dekker het graag bij een toko,
liefst niet te fijn en met garnalensmaak.
Dan de juiste boemboe, die maakt hij
zelf! Eric: ‘Dit is gezonder want minder
zout en suiker.’

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 de Martinusgaarde in de
wijk Batau Zuid.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Nieuwegeinse Buurtsoap
Pak jij je rol?

Dit jaar bestaat Nieuwegein 50 jaar en
hoe kan dit beter gevierd worden dan
met ons eigen verhaal? Daarom gaat
stadstheater en kunstencentrum DE
KOM een buurtsoap maken, in sa-
menwerkingmet presentator en thea-
termakerOscar Kocken, schrijver Lu-
cas de Waard én natuurlijk de bewo-
ners van Nieuwegein. Van verschil-
lende verhalen en anekdotes uit de
wijken wordt een scenario samen-
gesteld, met daarin natuurlijk ook de
nodige hartstocht, intrige, spanning,
humor en cliffhangers. Na een fees-
telijke rode-loperpremière inDEKOM
zal ‘Geina, de buurtsoap’ eind 2021 in
verschillende afleveringen online ko-
men.

‘Geina, de buurtsoap’ wordt gemaakt
door en voor de bewoners van Nieuwe-
gein. Wil jij ook graag jouw soapdebuut
maken als acteur of actrice, ben jij de
ideale productie-assistent, vind jij dat
jouw buurtplein, straat of bedrijf als de-
cor moet dienen, verzorg jij cast en crew
graag met een overheerlijke lunch, wil je
een financiële bijdrage leveren of op een
andere manier achter de schermen
helpen? Pak dan je rol en neem contact
op via buurtsoap@dekom.nl!

‘Geina, de buurtsoap’ wordt mede mo-
gelijk gemaakt door 50 jaar Nieuwegein,
Prins Bernhard Cultuur Fonds, Stichting
VSBFonds en de business partners DE
KOM.
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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.

PERSONEEL GEZOCHT

https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-week-maakt-kookgek-heerlijk-bamigerecht
https://www.pen.nl/destraat/index532.html
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
mailto:buurtsoap@dekom.nl
https://www.cityplaza.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-heeft-e-556-000-toegekend-gekregen-van-erfgoed-deal
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
mailto:gawein@cupstack.nl
https://cupstack.nl/
https://www.pen.nl/adverteren
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Galecopperlaan aangepakt

De gemeente Nieuwegein is begonnen
de Galecopperlaan in de wijk Galecop
onder handen te nemen. Dat betekent
dat bus 48 en U-link 77 gedurende lan-
gere tijd een omleiding moeten rijden,
waarbij je halte mogelijk vervat. Ook
voor het autoverkeer geld er een om-
leidingsroute.

Dat kan betekenen dat je moet instappen
op een andere halte dan je gewend bent,
en dat de loopafstand tussen deur en hal-
te toeneemt. Houd daar rekening mee
met het plannen van een reis.

Maandag 13 september t/m zondag 10
oktober
Het westelijke gedeelte van de Galecop-
perlaan is afgesloten. U-link 77 kan niet
stoppen bij haltes Gerbrandypark en
Guido Gezellehove en stopt extra op
halte De Kempenaerpark. Voor bus 48
verandert in deze fase niets.

Maandag 11 oktober t/m zondag 14
november
Het oostelijke gedeelte van de Galecop-
perlaan is afgesloten. Daardoor moeten
bus 48 en U-link 77 een aanzienlijke
omleiding rijden.
• Bus 48 rijdt tussen haltes Rembrandt-
hage en Papendorpseweg om. Vervallen

haltes zijn De Kempenaerpark, Galecop-
perdijk en Herman Heijermanshove.
• U-link 77 rijdt tussen haltes Rembrandt-
hage en Blokhoeve-Noord om. Vervallen
haltes zijn Gerbrandypark, Guido Gezel-
lehove, Galecopperdijk en Herman Heij-
ermanshove.

Halte Rembrandthage is in deze periode
de dichtstbijzijnde halte voor de meeste
reizigers in Galecop. De bussen stoppen
op de halte in hun rijrichting: de weste-
lijke halte voor de richting Nieuwegein
Stadscentrum, de oostelijke halte voor de
richting Maarssen/Utrecht.

Dienstregeling
Leidt je reis in goede banen en plan voor
vertrek je reis in de reisplanner.

https://moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.u-ov.info/reizen
https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-bouwt-aan-nieuwe-ruimte-recht-voor-de-entree
https://www.pen.nl/artikel/feestelijke-viering-unesco-werelderfgoedstatus-nieuwe-hollandse-waterlinie


Sponsorbedrag
reis Arie Gresnigt
en Marian Bijvoet
afgerond naar € 5.000

Arie Gresnigt en Marian Bijvoet kijken
in Nieuwegein terug op een geslaagde
reis naar twee Griekse vluchtelingen-
kampen, waar Arie in totaal drie keer
optrad voor vluchtelingen van jong en
oud. 'Het waren mijn meest emotionele
optredens ooit.' Ook haalden ze geld
op voor hulporganisatie Connect by
Music. Deze organisatie is werkzaam
in de kampen. Een sponsor heeft het
opgehaalde bedrag afgerond op een
mooie € 5.000,-.

Het echtpaar vertrok 19 juli naar Grieken-
land met een busje en aanhangwagen
vol muziek- en clownspullen. Gresnigt
trad in twee kampen op als muzikant en
clown, met het plan om kinderen en hun
ouders wat op te vrolijken.

In de twee vluchtelingenkampen blijven
veel vluchtelingen normaal gesproken
binnen in hun verkoelde woningen, wat
zeecontainers zijn. Temperaturen kunnen
oplopen tot boven de veertig graden.
Gresnigt noemt het een ‘troosteloos
decor’, met zeildoeken, tape en lappen
tentdoek. Gresnigt: 'Het was fantastisch
dat ze door mijn optredens naar buiten

Marian Bijvoet, Adriaan de Kok en Arie
Gresnigt.

kwamen, want ze raken lamgeslagen van
al dat binnenblijven.' Nu stonden ze om
negen uur met stoelen en banken klaar
om naar Gresnigt zijn optreden te kijken,
ondanks de hitte. 'Ik ben zo blij dat ze
eindelijk wat vermaak hadden; iets om te
doen', benadrukt Gresnigt.

Het echtpaar heeft een cheque van
€ 5.000,- overhandigd aan de directeur
van Connect by Music, Adriaan de Kok.
Via deze hulporganisatie, die muziek
naar vluchtelingenkampen brengt, kregen
ze toestemming om op te treden in de
kampen. Het bedrag haalde ze op met
een crowdfundingsactie bij vooral vrien-

den, familie en bekenden.
Gresnigt: ‘We hebben uitgebreid gepraat
over de reis en de situatie nu in Grieken-
land met Adriaan de Kok van Connect by
Music. We hebben vandaag nog een gift
gekregen van € 160,- een sponsor die
het eindbedrag op € 5.000,- wilde laten
uitkomen… een mooi rond bedrag!!!
Adriaan liet nog eens blijken door zijn en-
thousiasme hoe blij ze zijn met dit eind-
bedrag voor Connect by Music! We willen
alle Nieuwegeiners bedanken die ons
gesponsord hebben voor dit mooie doel.’
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https://www.pen.nl/artikel/bericht-van-rooie-arie-uit-vluchtelingenkamp-malakasa-i
https://www.pen.nl/artikel/bericht-van-rooie-arie-uit-vluchtelingenkamp-malakasa-i
https://www.pen.nl/artikel/kunstenaars-begonnen-aan-kunstwerk-in-de-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.iused.nl/254-macbook-air-refurbished-tweedehands?utm_source=pen.nl-nieuwsbrief-17-09-2021&utm_medium=e-mail&utm_campaign=macbook-air&utm_id=pen.nl
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OMKIJKEN

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

September 2011

Breakdancers, confetti, Nieuwegeiners,
RTV9, fotograaf Kees, zon, feest ter gele-
genheid van de officiële opening van het
vernieuwde Cityplaza en de nieuwbouw van
het Stadskantoor.

Na anderhalf jaar
mogen ouderen met dementie
eindelijk weer zingen
in het koor in Nieuwegein

Na anderhalf jaar was het weer zover:
ouderen met dementie die samen met
mantelzorgers en vrijwilligers één
koor vormen in Nieuwegein. Samen
zingen voor de gezelligheid en voor de
gezondheid van deelnemers, want mu-
ziek is voor deze groep volgens
Alzheimer Nederland bijna onmisbaar
voor het creëren van een prettige
sfeer.

Vanwege corona kon het koor de Geinse
Wijsjes lange tijd niet samenkomen. Nico
Horstink is de pianist en zingt alle liedjes
mee. 'Je valt in een zwart gat als je zo
lang niet in een koor mag zingen', zegt
Horstink. Het verbaast hem dat zoveel
ouderen met dementie weer terug zijn
voor deze eerste editie sinds corona.
Ouderen die een keer langskomen, blij-
ven vaak hangen, vertelt hij.
Tinie Mijnders lijdt aan dementie, maar
dat weerhoudt haar er niet van om vrolijk
met alle nummers mee te zingen. 'Het is
zo ontzettend leuk om te doen, heel
mooi!', zegt Mijnders. Meezingen gaat
haar goed af, alleen Engelstalige num-
mers zijn nog weleens lastig, benadrukt
ze. 'Maar oudere nummers vergeet ik
niet.' Net als iedereen houdt ze haar map
met alle nummers en de bijbehorende
teksten goed in de gaten. Het gezelschap
dat in een halve kring op stoelen zit, ge-
niet van de muziek en de meesten zingen
volmondig mee.

Muziek doet wonderen
Haar echtgenoot is enorm blij dat hij weer

samen met zijn vrouw naar deze middag
kan gaan. 'Het samen zijn en zingen met
elkaar is ontzettend belangrijk voor haar',
zegt Henk Govers. Bovendien doet het
haar goed dat ze verschillende koorge-
noten kent en herkent, vertelt hij. Haar
geheugen is niet meer wat het geweest
is, maar muziek doet wonderen. 'In de
auto zingt ze bepaalde woordjes vol-
mondig mee', zegt Govers.
Hij is al een lange tijd mantelzorger en
brengt haar elke week naar het koor.
'Dagelijks doen we dingen samen, zodat
ze niet in isolatie zit en in haar kamertje
verpietert', zegt Govers. Wandelen, fiet-
sen, naar muziek luisteren en dus zingen.
Coördinator Annette Stock: 'In de corona-
periode zijn we de helft van onze groep
kwijtgeraakt. Zij zijn overleden of ze zijn
opgenomen in een verzorgingshuis.' Ze
hoopt dat de regels snel worden versoe-
peld, zodat ze meer mensen kan toelat-
en. 'In principe geldt het principe van hoe
meer hoe beter, tenzij iemand heel hard
en vals zingt. Dat is nog wel eens lastig
voor de buren', zegt Stock met een lach.
En hoe was het? 'Heel erg leuk. Zo fijn
om iedereen zo te zien', zegt ze.

Mooie vriendschap
Henny Bouman is netjes gekleed. Ze
heeft dementie en zingt vrolijk mee. Hele-
maal tijdens het nummer ‘Utereg m’n
stadsie’ van Herman Berkien. 'Jij komt
zeker uit Utrecht?', vraagt een vrijwilliger.
Bouman beaamt dat en noemt meteen de
plekken in Utrecht waar ze heeft ge-
woond. Regelmatig kijkt ze naar haar
buurman en goede vriend Grieto Kuiper
die ook aan dementie lijdt. Die haalt, als
ik zijn naam vraag, met een lach op zijn
gezicht snel een kaartje met persoons-
gegevens uit zijn portemonnee. De rest
van de middag blijft hij stil, maar tevre-
den.
'We kunnen elkaar niet missen', zegt
Bouman. Ze hebben elkaar gevonden tij-
dens hun ontmoetingen bij het koor in
Fort Vreeswijk. Daar is een hechte
vriendschap ontstaan. Aan het eind van
de middag houden ze elkaars hand vast.
Het laat maar weer eens zien hoe muziek
verbroedert.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Michiel van Ooijen

https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/koor-geinse-wijsjes-voor-mensen-met-dementie-mantelzorgers-en-buurtbewoners-weer-van-start
https://www.pen.nl/artikel/koor-geinse-wijsjes-voor-mensen-met-dementie-mantelzorgers-en-buurtbewoners-weer-van-start
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Prestatiemedailles
voor schoonspringers Aquarijn

De afdeling schoonspringen van
Aquarijn is inmiddels gestart met de
trainingen. ‘Gelukkig zijn bijna alle
kinderen doorgegaan na en hebben
we al veel nieuwe proefleden die ko-
men kennis maken met schoonsprin-
gen. Ook zijn de eerste schoonsprin-
gers uitgenodigd voor wedstrijden in
Nederland én zelfs al weer internatio-
naal’ aldus Aquarijn aan onze redactie.

Zondag 12 september was de opening
van het seizoen. Veel kinderen en ouders
waren aanwezig en genoten van de zon
langs de Lek. De kinderen draaiden een
leuk spelletjescircuit en de ouders kon-
den na vele maanden aangepast trainen
en elkaar minder zien, weer bijpraten.
De laatste wedstrijd voor de NK-ploeg in
2020 was de Eindhoven Diving Cup. Hier
behaalden de springers die meededen
goede resultaten en dat heeft geleid tot
maar liefst 8 prestatiemedailles. Deze
medailles worden uitgereikt door de

KNZB en hiervoor gelden hoge punten-
limieten.

Matthew Hibbert (zilver), Iris de Heer
(brons, Daan Willemen (brons), Tanja
van Hassel (zilver), Kayra Asci (zilver),
Oona Abbema (goud) en Manuel Özt-
opcu (zilver) staan trost op de foto.
Daphne Wils behaalde ook een gouden
prestatiemedaille. Zij ontbreekt op de
foto. Ze is inmiddels in Amerika gestart
met het tweede jaar College, waar ze
studie en schoonspringen combineert.

Workshop
voor verenigingen en stichtingen

Samen voor...
een goede beursvloermatch

Samen voor Nieuwegein, het netwerk
voor maatschappelijk betrokken organ-
isaties, houdt op dinsdag 2 november
een workshop ‘Samen voor… een goe-
de beursvloermatch’ om 19.00 uur bij
sport- en evenementencomplex Mer-
westein. Deze workshop is speciaal
voormaatschappelijke organisaties om
zich voor te bereiden op de Beursvloer
op donderdag 25 november. Inschrij-
ven voor de workshop en de beursvloer
kan al via de website van Samen voor
Nieuwegein.

Dedeelnemers aan deworkshop leren hoe
ze hun wensen en het aanbod kunnen for-
muleren en hoe ze dit presenteren aan de

Deze foto is van de workshop in 2019

bedrijven. De workshop wordt gegeven
door Karin Beenen van Samen voor Nieu-
wegein.

Beursvloer
De Beursvloer wordt gehouden op don-
derdag 25 november van 16.00 tot 18.00
uur in DE KOM. Zowel bedrijven als maat-
schappelijke organisaties zijn van harte
welkom. Bedrijven, maatschappelijke or-
ganisaties en overheid handelen met ge-
sloten beurs. De aanwezigen gaan met
elkaar in gesprek over vraag en aanbod. Er

worden heel veel matches gemaakt, af-
spraken om met elkaar samen te werken.

Informatie
Voor informatie en aanmelding voor de
beursvloer kunnen belangstellenden kij-
ken op de website van Samen voor
Nieuwegein. Bellen of e-mailen kan ook
met intermediair Karin Beenen, e-mail: in-
fo@samenvoornieuwegein.nl of telefoon:
0643368435.

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/winkel/Baseball-Cap-Nieuwegein-50-jaar-p363126318
https://samenvoornieuwegein.nl/beursvloer/
https://samenvoornieuwegein.nl/beursvloer/
https://samenvoornieuwegein.nl/beursvloer/
https://samenvoornieuwegein.nl/beursvloer/
mailto:info@samenvoornieuwegein.nl
mailto:info@samenvoornieuwegein.nl
http://www.cupstack.nl/


Geslaagde en feestelijke
Open Monumentendag

Vorige week zaterdag was het Open
Monumentendag. Ook in Nieuwegein
konden geïnteresseerden gratis een
kijkje nemen in de vele monumenten
die de stad rijk is. Bewoners van het
Kerkveld en omgeving organiseerden
vandaag een feestelijke dag op het
Kerkveld. Met als hoogtepunt de ont-
hulling van twee bewonersinitiatieven,
namelijk het langste community-art
kunstwerk van Nieuwegein én de in-
formatieborden over het historische
Kerkveld en de monumentale begraaf-
plaats.

Wethouder Jan Kuiper heeft voor beide
buurtinitiatieven de jubileumvlag onthuld
en gehesen ter ere van het 50-jarig be-
staan van Nieuwegein. Onze videograaf
Jos van Vogelpoel was ter plekke om een
uitgebreid videoverslag te maken.

1 Kilometer aan kunst
Directe aanleiding van deze feestelijke
dag waren twee bewonersinitiatieven.
Het eerste initiatief is de onthulling van
het langste kunstwerk van Nieuwegein
aan de Nedereindseweg. In granieten
stenen hebben de huidige bewoners van
de buurt samen met kunstenaar Mireille
Nagtegaal een afbeelding gemaakt. Deze
afbeeldingen vormen het kunstwerk en
vertellen het verhaal van Anna van Rijn.
Ook de persoonlijke verhalen van de be-
woners komen terug in het kunstwerk.

Het community-art kunstwerk van maar
liefst 1 km lang wijst de weg naar het
Kerkveld.

Leer de bewoners kennen
van het vroegere Jutphaas
Voor het tweede initiatief onderzochten
bewoners samen met de Historische
Kring Nieuwegein, welke verhalen er
horen bij de historie van het Kerkveld en
de monumentale begraafplaats. Deze
worden nu zichtbaar gemaakt met twee
grote informatieborden en QR-codes bij
verschillende graven. Zo leert u de be-
woners van het vroegere Jutphaas ken-
nen.

Betere Buurten
Kerkveld en omgeving is door de ge-
meente Nieuwegein aangewezen als
een Betere Buurt. Dit betekent dat de
buitenruimte van de buurt vernieuwd
wordt, zoveel mogelijk in overleg met be-
woners, ondernemers en andere betrok-
kenen.
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FOTO VAN DE WEEK

Onlangs vond in DE KOM de open dag
van het Kunstencentrum plaats. Ik was
daar 's middags om de (altijd relaxte)
sfeer vast te leggen en stond op het punt
van vertrekken toen Sandra me vroeg
nog even te blijven om in de grote zaal
de musical mee te maken. Wow, wát een
feest! Maar ook: wát een prestatie! Cur-
sisten, cursusleiders, technici en andere
medewerkers van DE KOM presteerden
het om in slechts enkele weken een mu-
sical van formaat neer te zetten!
Ik genoot!

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

Hulp bij Nederlands leren
of verbeteren

Onder grote belangstelling heeft wijk-
bewoonster Halima met een druk op
de knop de website TaalGein gelan-
ceerd. Dat gebeurde afgelopen vrijdag
onder toeziend oog en met enthou-
siaste instemming van wethouder Jan
Kuiper (Jeugd en Onderwijs, Gezond-
heid, Betere Buurten, Community
building, Maatschappelijk vastgoed,
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Perso-
neel en Organisatie) in de bibliotheek
De tweede verdieping.

De wethouder legde aan de hand van
voorbeelden uit hoe belangrijk de Neder-
landse taal leren spreken, lezen en be-
grijpen voor iedereen is. Voor jong en
oud.
De website is bedoeld om meer duidelijk-
heid te geven over de mogelijkheden de
taal te leren of te verbeteren. Dat kan op
taalscholen. In de bibliotheek wordt ge-
holpen met voorlezen, oefenen met lezen

en schrijven om werk te vinden en het
verbeteren van de woordenschat van kin-
deren. Er zijn allerlei taal- en ontmoe-
tingsgroepen op de Buurtpleinen van
MOvactor waar de taal kan worden geoe-
fend. En wat te denken van huiswerkbe-
geleiding.

Kortom, er is keuze genoeg en voor iede-
re leeftijd. Maar, waar moet je beginnen?
TaalGein laat op een eenvoudige en
overzichtelijke manier zien op welke plek
welke activiteiten er in Nieuwegein zijn op
het gebied van taal.

Koninklijke onderscheiding
voor de heer van Ginkel

Zaterdag 11 september ontving de heer
vanGinkel een Koninklijke Onderschei-
ding uit handen van locoburgemeester
Ellie Eggengoor. Hij is benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje Nassau. De
heer van Ginkel ontving een lintje, om-
dat hij al bijna 50 jaar actief is voor de
Utrechtse Tafeltennisvereniging UTTC.
Hij was daar onder meer voorzitter en
(wedstrijd)secretaris. Ook is hij eind-
redacteur van SLIPS, het clubblad van

UTTC. Hiervan heeft hij maar liefst 150
nummers uitgebracht.

De heer van Ginkel was ook secretaris en
voorzitter van de afdeling Midden van de
Nederlandse tafeltennisbond NTTB, toer-
nooileider van OTC (landelijke tafeltennis-
club voor 40+ ) en leider van het dames-
team van voetbalvereniging IJsselstein.
Als lid van de ouderraad van de Agnes-
school in IJsselstein was hij verantwoor-
delijk voor het oud papier, opknappen van
het schoolplein, fietspuzzeltocht en fun-
geerde hij als penningmeester.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl
https://www.taalgein.nl/
https://www.taalgein.nl/
https://www.pen.nl/artikel/klungelige-brandstichters-slaan-toe-in-appartementencomplex
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Echtpaar opgelicht
via WhatsApp,
dader maakt 2.000 euro buit
in Nieuwegein

Een echtpaar uit het Zuid-Limburgse
Vaals is onlangs slachtoffer geworden
van WhatsApp-fraude. Vervolgens
wordt veel geld gepind in Nieuwegein.
Dat gebeurde bij de Rabobank nabij
winkelcentrum Cityplaza.

Appje van ‘zoon’
De man en vrouw ontvangen een appje,
zogenaamd van hun zoon, dat hij een
nieuw nummer heeft. Hij vraagt om hulp.
Hij moet een rekening betalen voor een
laptop maar heeft het geld niet. Of papa
en mama even willen voorschieten. Om-
dat ze weten dat hun kleindochter een
laptop cadeau zou krijgen, geloven ze

het. Het app-gesprek gaat verder, de
zoon geeft instructies over hoe de beta-
ling moet worden voldaan.

Argwaan
Al gaande het appen, krijgt het echtpaar
toch argwaan. Ze vragen of hij niet even
kan bellen en laten weten dat ze het een
gek verhaal vinden, maar de oplichter
aan de andere kant weerlegt alles en
krijgt hen zover dat ze de betaling doen.
Ruim 2000 euro maken ze over.

Pinnen
Nog geen tien minuten laten wordt het
geld opgenomen, bij een pinautomaat
aan de Schakelstede in Nieuwegein.
Daar komt de pinner haarscherp in beeld.
Hoe hij aan de pas is gekomen, is nog
niet helemaal duidelijk. Gelukkig laten de
beelden niets aan de verbeelding over.

Tips?
Deze man móet herkend worden. Aan de
beelden zal het niet liggen. Herken je
hem? Geef het door via één van de tip-
nummers. 08006070 of anoniem
08007000.

Vormen van oplichting en fraude
Tegenwoordig zijn valse mails of tele-
foontjes erg moeilijk te herkennen.
Oplichters of fraudeurs gebruiken steeds
vaker een valse identiteit. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van het betrouwbare
imago van organisaties als banken en
telecomproviders.

Door de vele vormen van oplichting en de
verschillende trucs die hierbij worden ge-
bruikt, is het allereerst belangrijk te ach-
terhalen van welke vorm van oplichting of
fraude je slachtoffer bent.

Een veelvoorkomende vorm van internet-
fraude is phishing, waarbij via e-mail
wordt geprobeerd om je bankgegevens
los te krijgen. Naast phishing kun je bij-
voorbeeld te maken krijgen met spoofing,
WhatsApp-fraude, oplichting via Markt-
plaats, telecomfraude, spookfacturen en
identiteitsfraude.

Voor meer informatie over de verschil-
lende vormen van oplichting en fraude
kun je ook terecht op de website van
de Fraudehelpdesk of via 0887867372.
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Flinke korting
tijdens eerste week
bij LOODS Kids Store Cityplaza

OpCityplaza iswoensdag15september
de 7e vestiging geopend van LOODS
Kids Store. De opening vond feestelijk

plaats in het pand aan de Boogstede 24
waar voorheen Witteveen gevestigd
was (naast Boekenvoordeel). Loods of
stockverzorgdenorganiseertSample&
Stock sales door heel Nederland. Nu
dus ook in Nieuwegein.

Onder de naam Loods Kids Store heeft
Loods of stock meerdere kids stores, Pop-
Upsenoutlets.DeLoods kids stores vind je
in Amsterdam, Amersfoort en Breda. Mo-
menteel bevinden de Pop-Ups zich in
Heerhugowaard, Hoofddorp en in Nieu-

wegein. De outlet is gevestigd aan de
Maarssenbroeksedijk 7 in Utrecht.

Aanbieding voor de Nieuwegeiners
In de eerste week van de opening, nog tot
en met zondag 19 september, kunnen de
klanten van de winkel in Nieuwegein ge-
nieten van een flinke korting. Op alle merk-
kleding en -schoenen krijgen klanten maar
liefst 40%korting! LoodsKidsCity is iedere
dag geopend van 10.00 tot 18.00 uur (za-
terdag tot 17.00 uur). Op zondag van 12.00
tot 17.00 uur en tijdens de koopavond op
vrijdag tot 21.00 uur.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
08006070
08007000
https://www.fraudehelpdesk.nl/
0887867372
https://www.pen.nl/artikel/vreeswijkers-zijn-weer-bij-de-tijd
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
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Sneller naar
een klimaatbestendige regio
Utrecht Zuidwest

Hitte, wateroverlast en droogte… De
effecten van het veranderende klimaat
zijn duidelijk voel- én zichtbaar. Daar-
om werkt het Netwerk Water & Klimaat
(NWK), dat bestaat uit 14 gemeenten
waaronder de gemeente Nieuwegein,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn-
landen, provincie Utrecht en de Veilig-
heidsregio, aan een klimaatbestendige
en waterrobuuste regio Utrecht Zuid-
west. En dat doel kan het netwerk nu
sneller bereiken dankzij de recent ont-
vangen rijksbijdrage van ruim vier mil-
joen euro uit de Impulsregeling Kli-
maatadaptatie 2021 – 2027. Zelf kun je
al aan de slag met het klimaat. Kijk
voor inspiratie en tips op www.kli-
maatklaar.nl.

De stad als spons
In de Regionale Adaptatiestrategie (RAS)
hebben de netwerkpartners afgesproken
dat de regio in 2050 is aangepast aan de
gevolgen van klimaatverandering. Een
van de uitgangspunten hierin is het vast-
houden en benutten van regenwater en
wateroverlast te voorkomen. Gemeenten
gaan aan de slag met het:
• aanpassen van de openbare ruimte
door zinloze verharde oppervlaktes te
ontstenen, zoals parkeerplaatsen en plei-
nen;
• vergroenen van de openbare ruimte, bij-
voorbeeld met de aanleg van meer
groen, groene daken en gevels;

Marieke Schouten

• vergroten van de waterberging, bijvoor-
beeld met de aanleg van Wadi’s;
• vervangen van (een deel van) het riool,
waardoor regenwater via een geperfo-
reerde buis kan infiltreren in de bodem en
niet rechtstreeks wordt afgevoerd naar
een rioolwaterzuivering.

Marieke Schouten, wethouder in Nieuwe-
gein en voorzitter van het Netwerk Water
& Klimaat, is blij met de rijksbijdrage: ‘We
gaan aan de slag met projecten die er-
voor zorgen dat we bij extreme regenval
het water kunnen vasthouden voor wan-
neer het te droog is. Tegelijk willen we
ook de mogelijke overlast van water
daarmee verminderen. Dus onze straten,
ons groen, en onze eigen tuinen, willen
we zo inrichten dat deze als spons gaan
fungeren.’

Stresstest
De gemeenten hebben met een stress-
test bepaald waar in hun gebied knelpun-
ten ontstaan bij overstromingen, hevige
neerslag en bij lange periodes van droog-
te of hitte. Daarna is met verschillende
partijen vastgesteld welke maatregelen
zij daartegen nemen en op welke
plekken. Koen te Velde, manager bij
NWK: ‘Met deze bijdrage van het Rijk
kunnen onze gemeenten versneld maa-
tregelen nemen, zodat het ook straks nog
fijn en veilig wonen is in onze regio. Ik
ben er trots op dat we deze bijdrage met
elkaar hebben binnengehaald en nu
samen de regio kunnen voorbereiden op
de toekomst. Dat is de kracht van ons
Netwerk Water & Klimaat’.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of treft.

Clarion: 'Ik fiets heeft weer twee leuke acties.
Ben je in Utrecht en heb je even een fiets nodig?
Gebruik gratis een deelfiets. Meld je je aan via Ik
fiets, dan is elk eerste uur van je fietsrit een maand
lang gratis. Ook leuk zijn de Ik puzzelfietsroutes
met een gratis drankje onderweg als je de Ik fiets
app downloadt. De Kastelen puzzelroute begint bij
TOP (Toeristisch OverstapPunt) Marnemoende,
vlakbij dus.'
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Bibliotheek Nieuwegein
vergroot zelfvertrouwen
van laaggeletterden:

‘Het maakt me erg blij en trots’

Een grote groep Nederlanders is laag-
geletterd en beheerst de Nederlandse
taal niet goed. Willem Olling leerde
deze cruciale vaardigheden in de bib-
liotheek De tweede Verdieping in
Nieuwegein. 'Ik wilde mijn dochter
kunnen voorlezen.' Het is de week van
lezen en schrijven.

Olling hoorde bij een groep van 2,5 mil-
joen volwassenen die moeite heeft met
lezen en schrijven en/of rekenen. In boe-
ken en tijdschriften keek hij vrijwel alleen
naar de plaatjes, ook al kon hij wel wat
lezen. Alleen koste hem dit veel moeite.
'Ik heb slecht leren lezen en schrijven,
omdat ik het moeilijk en niet leuk vond.
Bovendien duurde het lang en koste me
veel moeite om de taal mezelf eigen te
maken', zegt hij.
Olling hing de taalachterstand die hij had
niet aan de grote klok. 'Ik heb het wel een
beetje verborgen gehouden; ik heb het
niet lopen rondbazuinen', zegt hij. Soms
kwamen vrienden of bekenden erachter,
omdat hij om hulp vroeg met het lezen
van een tekst. Het voelde vervelend om
afhankelijk te zijn van anderen.

Faalangst
Zijn ondermaatse taalniveau zorgde voor
problemen als hij bijvoorbeeld een brief
van de belastingdienst kreeg. 'Die brie-
ven waren voor mij niet te begrijpen. Ik
ben overigens nog steeds van mening
dat ze deze brieven makkelijker en bondi-
ger kunnen schrijven', zegt Olling.
Mede door zijn slechte taalvaardigheid
kreeg hij last van faalangst. 'Het voelde
klote dat ik met Sinterklaas het gedicht bij

mijn eigen surprise niet kon voorlezen',
zegt hij. Zijn zus adviseerde hem om taal-
lessen te nemen. 'Ik stelde dit eerst een
tijd lang uit, want mijn dochter was toen
nog klein en daarom was de noodzaak
minder groot, maar uiteindelijk ben ik
toch begonnen, op aanraden van de
mensen van de bibliotheek hier', zegt
Olling.
Hij raakte extra gemotiveerd omdat hij de
droom had om zijn dochter te kunnen
voorlezen. Inmiddels is zijn leesvaardig-
heid prima. Hij is nog steeds geen fan
van lezen, maar het gaat hem wel een
stuk beter af. Hij denkt dat het vooral lukt
om meer te lezen als hij een leuk boek
weet te vinden.

Iedereen is anders
Gina van den Berg werkt als programma-
maker bij bibliotheek De tweede verdie-
ping. Ze oefent de Nederlandse taal met
laaggeletterden. Ze ziet hoe verschillen-
de individuen binnen deze groep omgaan
met hun problematiek. 'De een, zoals
Olling dat was, is heel schuchter en on-
zeker, terwijl iemand anders zo zelfver-
zekerd binnen komt lopen dat je bijna niet
verwacht dat diegene laaggeletterd is',
zegt Van den Berg.

Evert was zo iemand. Als zoon van Nieu-
wegeinse schippers trok hij Nederland
door. Hierdoor kwam hij op een flink aan-
tal scholen terecht waar hij niet genoeg
aandacht kreeg en te weinig leerde.
Van den Berg vertelt hoe Evert heel eer-
lijk tegen een werkgever zei: 'Als je ie-
mand zoekt die goed kan lezen en schrij-
ven moet je niet bij mij zijn, maar als je
iemand zoekt die goed is met zijn han-
den, wel.' Hij had zijn leven prima voor
elkaar, tot zijn vrouw overleed. 'Toen viel
hij in een zwart gat', zegt Van den Berg.
'Zijn vrouw hielp hem altijd met lezen en
schrijven, zoals het opstellen van brieven
gericht aan zijn baas. En samen gingen
ze vaak op vakantie, maar alleen kreeg
hij dat niet voor elkaar. Hierdoor was de
noodzaak om de taal te leren groot.'

Meerdere problemen
Van de Berg ziet dat veel van de laagge-
letterden met meerdere problemen kamp-
en. 'Je komt veel obstakels tegen als je
de taal niet machtig bent, waardoor men-
sen zich vaak dom gaan voelen. Het
zelfvertrouwen bij deze mensen brokkelt
af waar je bijstaat', zegt Van den Berg.
Soms krijgen deze mensen zelfs te horen
dat ze dom zijn. 'En dat doet natuurlijk
wat met je zelfvertrouwen wat in die
gevallen vaak al niet hoog is', zegt ze.
Ze lopen vaak tegen de lamp, bijvoor-
beeld als zij een brief van de belasting-
dienst krijgen of onzeker zijn of ze hun
kinderen op het gebied van taal wel ge-
noeg kunnen bieden, stelt zij. 'Door het
gebrek aan zelfvertrouwen durven ze ook
op andere vlakken minder initiatief te ne-
men', zegt Van den Berg. Olling heeft in-
middels zelfvertrouwen genoeg om zijn
dochter voor te lezen. Inmiddels doet hij
dat om de dag: 'De ene keer gaat het be-
ter dan de andere keer, maar het is erg
leuk om te doen. Het maakt me erg blij
en trots', zegt Olling.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Michiel van Ooijen
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Korfbalvereniging Koveni
blikt terug
op feestelijke opening
nieuw korfbalveld

Korfbalvereniging Koveni blikt
terug op de gezellige opening van
haar nieuwe korfbalveld op 29 au-
gustus. Het slechte weer mocht de
pret gelukkig niet drukken. Onder
toeziend oog van o.a. BAS Sport
(Begeleiding en Advies Sportter-
reinen), Jeroen van Hoeflaken van-
uit de gemeente, wethouder
Marieke Schouten en meer dan 120
leden, vrienden van de club, spon-
soren en vele anderen openden
voorzitter Marco van Weverwijk en
wethouder John van Engelen het
nieuwe prachtige nieuwe veld van
Koveni.

Rond 08.00 al werden door de vrijwil-
ligers van Koveni de eerste springkus-
sens, stormbanen en andere activitei-
ten opgezet en de kantine voorbereid.
Ook mocht Koveni gebruikmaken van
vele leuke activiteiten geleverd door
SportID. Deze activiteiten werden
vanaf 10.00 uur in gebruik genomen
door de jeugd van Koveni. Na de

sportieve ochtend voor de jeugd was
het tijd voor een schotcompetitie voor
de hele vereniging. Veel koppels na-
men deel aan deze wedstrijd, met aan
het eind een spannende finale en
twee blije winnaars.

Het officiële deel volgde de schotcom-
petitie op, met een speech van
voorzitter Marco van Weverwijk en
een proostmoment. Wethouder John
van Engelen was te gast om het veld
samen met de voorzitter van Koveni

te openen. Een vertegenwoordiger
van BAS Sport gaf Koveni nog een
gloednieuwe korfbal cadeau ter vie-
ring van het nieuwe korfbalveld.

De dag werd afgesloten met een ge-
zellige en vooral lekkere barbecue.
Zeker 120 man genoot van deze bar-
becue verzorgd door de Nieuwegein-
se Catering Company en de vrijwilli-
gers van Koveni. Al met al een zeer
geslaagde dag.

Theater Totaal uit Nieuwegein
doet mee aan
de Special Theater Eenakter
Road Show

In het hele land ontmoeten theater-
groepen voor mensen met een beper-
king en professionals uit de film-, tele-
visie- en theaterwereld elkaar op de
vloer. In het kader van de Special The-
ater Eenakter Road Show hebben ruim
30 theatergroepen een idee voor een
eenakter ingestuurd en hun ontwikkel-
wensen laten weten. Een groot aantal
professionals, gevestigde acteurs, re-
gisseurs, aanstormend talent en er-

varen docenten, is vervolgens door
Special Arts met deze theatergezel-
schappen gematcht.

Bij Theater Totaal wordt samengewerkt
met theatermaker en educatiemaker So-
phie Plekker van Het Nationale Theater.
Door actief desamenwerkingop te zoeken,
ontstaan er interessante kruisbestuivin-
gen. Van elkaar leren en elkaar inspireren,
dat is waar het om draait. Het uiteindelijke
doel van de Road Show is dat er bruggen
worden gebouwd tussen de groepen voor
mensen met een beperking en het regu-
liere theaterlandschap.

Op het podium
Op dinsdag 28 september brengt Theater
Totaal hun eenakter op het podium tijdens
de regionale eenakterdag in Parktheater
Eindhoven. Het wordt dé plek met eenak-
ters, workshops, kennisdeling en ont-
moetingen. Ook worden de samenwerkin-
gen tussen professionals en theater-
groepen voor mensen met een beperking

gedeeld en zijn er brainstormtafels over
plannen en dromen voor een inclusieve
theatertoekomst.

Dekaartverkoopstartmedio september via
het Parktheater. De dag is van 10.00 tot
17.00 uur. In totaal zijn er twee regionale
eenakterdagen.Vanuit elke regiogaandrie
theatergroepen door naar de landelijke
Special Theater Road Show Inspiratiedag
in het AFAS Theater in Leusden.

Online theaterplatform
Naast alle samenwerkingen op de theater-
vloer,wordt er ookonline contact gelegden
kennis gedeeld. Op het Special Theater
Road Show-platform vind je informatie
over alle betrokken theatergroepen, pro-
fessionals en studenten en de ervaringen
van het samenwerken. Het is bedoeld als
blijvende broedplaats om verdere ver-
bindingen te stimuleren. Het platform is
daarmee een inclusieve plek waar theater-
makers met en zonder beperking zich kun-
nen laten inspireren.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://euro-lach.nl/
https://www.specialtheaterroadshow.nl/
https://www.specialtheaterroadshow.nl/
https://theatertotaal.org/
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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 voor vandaag is een gezicht over
de monding van het Merwedekanaal op de
bebouwde kom van Vreeswijk uit het
noordwesten; met links de molen Oog in ‘t
Zeil. De molen is later afgebroken.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

De Digitale Nieuwegeiner

Aardwarmtewinning
in Nieuwegein
wordt niet voortgezet

Het onderzoeksproject Lean naar de
mogelijkheden van aardwarmtewin-
ning in Nieuwegein wordt niet voort-
gezet. Gezien de doorlooptijd van de
besluitvormingsprocessen, het ont-
breken van een afwegingskader en de
krappe tijdsvensters voor het verkrij-
gen van subsidies, achten de initiatief-
nemers van Warmtebron Utrecht het
niet haalbaar het project voort te
zetten.

'We vinden het ontzettend jammer dat we
dit aardwarmteproject in de gebouwde
omgeving van Nieuwegein niet tot reali-
satie kunnen brengen', zo laat Joris Peij-
ster namens de projectdirectie weten.
'Maar we zijn nog steeds gemotiveerd om
aardwarmteprojecten binnen het opspo-
ringsgebied in de regio Utrecht op te star-
ten. Wij geloven in de kansen van deze
techniek om zowel in Utrecht als in de
rest van Nederland een belangrijke bij-
drage te leveren aan het verduurzamen
van de energievoorziening en zo het be-
halen van de klimaatdoelstellingen.'

Aardwarmte blijft in beeld
Dat Lean als project in Nieuwegein niet
wordt voortgezet, neemt volgens Peijster
niet weg dat aardwarmte in de provincie
Utrecht volop in beeld blijft als potentiële
duurzame bron voor het verduurzamen
van de warmtevraag. 'Ook in Nieuwegein
blijft geothermie wat ons betreft op de
agenda staan. Eind januari schaarde de
voltallige gemeenteraad zich unaniem
achter de opvatting dat aardwarmtewin-
ning voor verduurzaming van het stads-
warmtenet een realistische optie is.'

Zorgvuldige procesvoering
Om locatievoorstellen te kunnen beoor-
delen moet eerst het gemeentelijke afwe-
gingskader worden aangescherpt en
vastgesteld. Volgens Peijster hebben de
initiatiefnemers van Warmtebron Utrecht
achteraf bezien onderschat hoeveel tijd
zorgvuldige procesvoering bij publieke
besluitvorming over dit soort ontwikkelin-
gen vraagt. 'In het proces van Lean heb-
ben we gemerkt hoe lastig het voor alle
partijen is als beleid en regelgeving in be-
weging zijn. Voor de ontwikkeling van
aardwarmte in de gebouwde omgeving is
het daarom van groot belang dat de ont-
wikkeling van passend beleid doorgaat.'

Leergeld
Naast woorden van dank legt het consor-
tium ook een uitnodiging neer bij de be-
trokken partijen om samen de geleerde
lessen op te halen. Peijster: 'Zo kunnen
we er met elkaar voor zorgen dat dit

leergeld wordt uitgekeerd in vervolgtra-
jecten voor geothermie in de regio. Ge-
lukkig heeft het onderzoeksproject Lean
waardevolle informatie opgeleverd over
de mogelijkheden en onmogelijkheden
van aardwarmte in de Utrechtse onder-
grond. Zowel in het opbouwen als het de-
len van kennis is veel werk verzet waar
op voortgeborduurd kan worden.'

Voortbouwen
Zo is de geplande onderzoeksboring voor
het landelijke programma SCAN van
EBN (Energie Beheer Nederland) ten
oosten van de stad Utrecht interessant
om voor mogelijke toekomstige projecten
meer te weten te komen over aardwarm-
te in de Utrechtse ondergrond. Peijster:
'Naast het delen van informatie willen we
natuurlijk ook voortbouwen op de relaties
met onder andere de provincie en ge-
meentes op het vlak van aardwarmte.'

(De gemeente reageert)

http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/protest-tegen-komst-70-meter-hoge-flat-maakt-geen-indruk
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/?s=Aardwarmte
https://www.pen.nl/?s=Aardwarmte
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Gerard Koekman
50 jaar
bij de vrijwillige brandweer
nu Ereburger van Nieuwegein

Donderdagavond 9 september was
een bijzondere avond voor Gerard
Koekman. Wat begon als een normale
oefenavond bij de brandweer veran-
derde voor Gerard bij terugkomst op
de kazerne in een bijzondere avond.
Uit handen van burgemeester Frans
Backhuijs kreeg hij de Erepenning van
de gemeente uitgereikt en is hiermee
Ereburger van Nieuwegein! Een bij-
zondere onderscheiding voor een bij-
zondere inwoner.

Gerard Koekman met burgemeester
Frans Backhuijs

Koekman zet zich al 50 jaar in bij de vrij-
willige brandweer van Nieuwegein. Daar-
naast is hij ook betrokken bij sponsoring
en fondsenwerving bij evenementen van
lokale goede doelen. '50 jaar is heel bij-
zonder, dit jaar is Nieuwegein ook 50
jaar. Gerard is dus een van onze eerste
echte Nieuwegeinse brandweermannen.
Daarom hebben wij besloten om deze
Erepenning uit te reiken en Gerard te be-
noemen tot Ereburger' aldus burge-
meester Frans Backhuijs.

FOTO: FOTOTEAM KenM

Nieuwegeiner
die ex-vriendin doodstak
was leerkracht
en kindercoach

De 31-jarige man uit Nieuwegein die
ervan wordt verdacht zijn ex-vriendin
te hebben doodgestoken in Den
Bosch zou werken als kindercoach en
onderwijzer.

Dee 31-jarige Jeffrey van den D. was
een tijdje onderwijzer op een school in
Odijk en had een eigen praktijk als kin-
dercoach in Utrecht. Het slachtoffer van
het schokkende steekincident werkte ook
met kinderen, melden verschillende me-
dia. De 34-jarige Utrechtse zou bij de
Jeugdbescherming en de Raad voor de
Kinderbescherming hebben gewerkt.

De steekpartij afgelopen woensdag in
Den Bosch gebeurde midden op straat,
veel mensen zagen het gebeuren.
Bovendien had het slachtoffer haar
1-jarige dochtertje bij zich. Haar belager
stak tientallen keren op het slachtoffer in,
waarna omstanders hem tegen de grond
werkten.

Volgens de politie gaat het om een conflict
in de relationele sfeer. De verdachte, de
ex-vriend van het slachtoffer, zit nog zeker
veertien dagen in voorarrest.

Sport- en beweegweek
bij Dorpshuis Fort Vreeswijk

Van 20 t/m 26 september vindt de Na-
tionale Sportweek plaats. Vitaal Vrees-
wijk, een initiatief van het Dorsphuis
Fort Vreeswijk, organiseert die week
activiteiten voor jong en oud.

Zo is er o.a. een beweegparcours voor
peuters, een survival run voor iets oudere
kinderen, een fietstocht, salsadansen,
koersbal endansenopdestoel voor65+en
mensenmet dementie.DeSportweek is de
aftrap van Vitaal Vreeswijk: samen bewe-
gen met andere inwoners van de wijk.
De meeste activiteiten zijn gratis, voor een
paar wordt een kleine bijdrage (1 of 2 euro)
gevraagd. Meer informatie en aanmelden

kan via de website van Vitaal Vreeswijk.
Het Dorpshuis is met Vitaal Vreeswijk ge-
start om meer Vreeswijkers lekker te laten
bewegen. ‘Velen van ons hebben gemerkt
hoe fijn bewegen is en dat je daar extra
energie van krijgt. Ook zagen we dat veel
mensen dat graag met anderen willen
doen. Dat maakt het een stuk gezelliger!
De Sport- en Beweegweek is een mix van
activiteiten en nieuwe activiteiten. Zo is er
voor iedereen wat wils!’

‘Het blijft niet bij deze ene week! We orga-
niseren graag meer van dit soort activitei-
ten, zodat iedereen blijft bewegen. Daar
kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken.
Wil je ook meehelpen of heb je een leuk
idee ? Mail naar vitaal@fortvreeswijk.nl of
bel met Marjon (0641668935).’

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/man-uit-nieuwegein-blijft-14-dagen-langer-vastzitten-voor-doodsteken-vrouw
http://www.fortvreeswijk.nl/vreeswijkinbeweging/
mailto:vitaal@fortvreeswijk.nl
0641668935
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Eigenaar Cityplaza
en Nieuwegein
vieren oplevering
vernieuwde parkeergarage

Donderdagmiddag 9 september heb-
ben wethouder John van Engelen van
de gemeente Nieuwegein en managing
director Pieter Polman van Wereld-
have de vernieuwde parkeergarage
Cityplaza in Nieuwegein feestelijk ge-
opend. De verouderde parkeergarage,
onder het overdekte winkelcentrum, is
volledig vernieuwd tot een uitnodigen-
de, moderne en veilige parkeergarage.
De parkeergarage is tijdens de werk-
zaamheden altijd open en toegankelijk
voor parkeerders geweest.

Wereldhave (als eigenaar van de par-
keergarage) en de gemeente Nieuwegein
(als exploitant) hebben intensief samen-
gewerkt aan de vernieuwing. En dat blij-
ven zij doen. Onderdeel van de vernieu-
wing zijn het volledig wit schilderen van
alle wanden en plafonds, het toevoegen
van zoneherkenning op kleur, verbeteren
van de rijroute in de parkeergarage, door
o.a. aanpassen van de inritten en toevoe-
gen van eenrichtingsverkeer, het aan-
brengen van bewegwijzering voor auto’s
en voetgangers; zowel binnen als buiten
de parkeergarage, het aanbrengen van
looproutes voor voetgangers, het ver-
nieuwen en verplaatsen van de fietsen-
rekken, verbeteren van de entrees naar

het winkelcentrum en het realiseren van
speciale parkeerplaatsen voor minder-
validen, senioren en gezinnen.

Zowel de gemeente Nieuwegein als
Wereldhave hebben de ambitie om het
stadscentrum van Nieuwegein levendi-
ger, groener en duurzamer te maken.
Hier is bij de vernieuwing van de parkeer-
garage veel aandacht aan besteed, in het
bijzonder wat betreft duurzaamheid. Zo
zijn de meeste werkzaamheden enkel uit-
gevoerd door partijen met een duurzame
operationele aanpak waarbij ook aan-
dacht is voor social return. Daarnaast is
gekozen voor het aanbrengen van led
verlichting waardoor er een hoger licht-
niveau tegen lagere energieverbruik is
gerealiseerd met een langere levensduur.

Ook diverse andere installaties zijn ener-
gievriendelijk gemaakt. Eerder is er in
Cityplaza meer groen gekomen, zijn er
zonnepanelen geplaatst evenals een
nieuw speeltoestel waar kinderen veel
gebruik van maken. Met de vernieuwde
parkeergarage wordt Cityplaza nog
aantrekkelijker om te winkelen, te be-
zoeken en te verblijven.

Consumentenactie
Voor de opening van de vernieuwde par-
keergarage is een speciale consumenten
campagne opgezet, waarin zij no tot en
met zondag 12 september de eerste 2
uur gratis kunnen parkeren in P1 (par-
keergarage Cityplaza) en kans maken op
mooie prijzen. Voor meer informatie kijk
op de website van Cityplaza.

http://www.cityplaza.nl/
https://www.pen.nl/artikel/eigenaar-cityplaza-en-nieuwegein-vieren-oplevering-vernieuwde-parkeergarage


16

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
https://www.facebook.com/photo?fbid=523587562059563&set=gm.4208269505955782
https://filmscanning.nl
mailto:info@departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/winkel/
mailto:info@departnernieuwegein.nl
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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: 'Steeds meer huizen krijgen zonnepanelen en afgelopen week was het de beurt aan ons huis. Ze lagen snel op het
dak, maar de monteur had wat moeite met ze werkend te krijgen. Alles was gecontroleerd, alle stekkers zaten er in!... Hij
moest alleen even het systeem uit en weer aan zetten.'

Reactie college van B&W
op het besluit om te stoppen
met Lean-project

Lean, het onderzoeksproject naar
aardwarmte in Nieuwegein, wordt
stopgezet. Dat heeft initiatiefnemer
Warmtebron Utrecht in een brief aan
de gemeente Nieuwegein, Utrecht en
de Provincie laten weten. Aardwarmte
is één van de realistische opties om
het Nieuwegeinse warmtenet te ver-
duurzamen. Het einde van onder-
zoeksproject Lean verandert dat niet.
Een goed Afwegingskader Aardwarm-
te Nieuwegein is en blijft dus nodig is
om als gemeente aardwarmte-initiatie-
ven en locaties te kunnen beoordelen.
Het publieke besluitvormingsproces
voor het Afwegingskader Aardwarmte
Nieuwegein wordt dan ook voortgezet.

Warmtebron Utrecht is een samenwer-
king van elf partijen die gezamenlijk de
mogelijkheid van aardwarmte onder-
zoeken. Ongeveer twee jaar geleden is
gemeente Nieuwegein benaderd door
Warmtebron Utrecht toen bleek dat in de
provincie Utrecht de grond onder Nieu-
wegein grote potentie bleek te hebben.
Vanaf dat moment is de gemeente inten-
sief betrokken bij het Lean-project.

Wethouder Marieke Schouten (energie
en klimaat): 'Het is bijzonder spijtig dat
Warmtebron Utrecht heeft moeten be-

sluiten dat Lean niet haalbaar is. Om
goede besluiten te nemen rond aard-
warmte, is tijd nodig. Meer tijd dan past in
de subsidievoorwaarden die aan dit pro-
ject van Warmtebron Utrecht zijn verbon-
den. Uiteraard respecteer ik dat besluit
van Warmtebron. Het college wil Warm-
tebron danken voor hun investering in tijd
en middelen, en de goede samenwer-
king.'

Waarom aardwarmte
Nieuwegein gaat de komende 20 jaar
over op een andere warmtevoorziening,
zonder aardgas. Dat is onderdeel van
een landelijke afspraak: heel Nederland
stapt op termijn over op duurzame
energie. Marieke Schouten: 'Ook de
stadsverwarming, waarop ruim de helft
van de woningen is aangesloten, moet
stap voor stap 100% aardgasvrij worden.
De gemeente ziet aardwarmte als een
van de mogelijke energiebronnen om dit
te bereiken. We zijn bezig om een afwe-
gingskader op te stellen, met daarin voor-
waarden waaraan winning van aard-
warmte moet voldoen, en daar gaan we
ook mee door, ook al stopt dit project.'

Veilig en zorgvuldig
Veilige en goede warmtevoorziening is
belangrijk. Nieuwegein is een van de
eerste gemeenten die zo’n kader opstelt.
Het ontwikkelen ervan vraagt om een
zorgvuldig maatschappelijk en politiek
proces. De gemeente werkt momenteel
samen met inwoners aan het gemeen-
telijke afwegingskader om aardwarmte-
initiatieven te kunnen beoordelen. Naar
verwachting zal het college van B&W het
afwegingskader in december ter besluit-
vorming voorleggen aan de-raad.

Inbraak
in het Hommersson Casino,
politie zoekt getuigen

Vorige week is in de nacht van donder-
dag op vrijdag is ingebroken in Hom-
merson Casino aan de Poststede in de
binnenstad van Nieuwegein. Het is on-
bekend of de dader of daders daarbij
iets hebben buitgemaakt. Ook is onbe-
kend hoe de daders zijn binnengeko-
men.

Erzijnnoggeenverdachtenaangehouden.
De inbraak vondplaats tussen02.45uur en
04.30 uur. De politie doet onderzoek en
vraagt getuigenomzich temelden.Dat kan
via 09008844.

Man uit Nieuwegein
blijft 14 dagen langer vastzitten
voor doodsteken vrouw

De 31-jarige man uit Nieuwegein die er-
van verdacht wordt dat hij de moeder
van zijn eigen kind doodstak, blijft twee
weken langer vastzitten. Dat maakte de
rechtbank in Den Bosch afgelopen vrij-
dag bekend. De steekpartij gebeurde de
woensdag daarvoor in Den Bosch.

Erwas nog een traumahelikopter opgeroe-
pen, maar de 34-jarige vrouw uit Utrecht
was niet meer te redden. Ze was tientallen
kerengestoken.Omstanders zijn achter de
verdachte aangegaan, die is kort na het
voorval door de politie ingerekend.
Eenwoordvoerder vandepolitie zei dat het
vermoedelijk gaat om een conflict in de re-
lationele sfeer.Depolitie onderzoektwat er
precies tussen man en vrouw is voorge-
vallen.
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Pers krijgt uitleg
over verwijdering 1e deel
Boogbrug bij Nieuwegein

Rijkswaterstaat en aannemerscombi-
natie KWS Infra - Volker Rail - DDM
zijn op maandag 23 augustus gestart
met het verwijderen van de oude
Boogbrug over de Lek bij tussen Via-
nen en Nieuwegein. De verwijdering
van de brug gebeurt in 3 delen. Van-
daag kreeg de pers meer informatie
over hoe alles verloopt. Onze video-
graaf Bart van Rooijen was aanwezige
om een video-impressie te maken van
de middag.

Het werk is begonnen met het verwijde-
ren van de aanbrug in Nieuwegein, het
brugdeel in de uiterwaarden. Vervolgens
zal begin november de stalen brugboog
aan de beurt zijn. Vanaf half november
de aanbrug in Vianen. Per brugdeel wor-
den grondstoffen gescheiden wegge-
haald. Dit maakt hergebruik van circa
99% van de grondstoffen mogelijk. Naar
verwachting is het project in juni 2022
gereed en is de oude Boogbrug verdwe-
nen uit het vertrouwde gezichtsbeeld tus-
sen Vianen en Nieuwegein.

Hergebruik grondstoffen
Rijkswaterstaat heeft bij de aanbesteding
aannemers uitgedaagd om een duurza-
me oplossing te vinden voor hergebruik
van de brug. Het bleek dat hergebruik
van brugdelen of van de brug in zijn ge-
heel, zowel op locatie als op een alter-
natieve locatie, niet realiseerbaar was.
Dus is er gekeken naar hergebruik van
de grondstoffen zoals beton, asfalt en
staal.
De gekozen werkmethode van de aan-
nemerscombinatie, is die van stapsgewijs

grondstoffen van de brug verwijderen,
scheiden en afvoeren. Dat levert schone
afvalstromen op, die geschikt zijn voor
hergebruik. Deze milieuvriendelijke ver-
werkingswijze vermindert de CO2-uitstoot
aanzienlijk.

De animatie laat een indruk zien van de
verwijdering van de brug. Op zondag 7
november 2021 wordt de stalen brug-
boog uitgevaren. Wanneer de omstan-
digheden op die dag niet goed zijn, bij-
voorbeeld bij te harde wind of te veel
stroming, staat zondag 14 november
2021 als alternatieve datum in de plan-
ning.

Verwijderen aanbruggen
De aanbruggen zijn de brugdelen aan
weerszijden van de boog, die liggen over
de uiterwaarden van de rivier. Op de brug
is de aannemerscombinatie voor de zo-
mervakantie al gestart met het verwijde-
ren van de vangrail, de lichtmasten en de
asfaltlaag.
Verwijdering van de fietspaden op de
aanbrug in Nieuwegein startte eind au-
gustus. Daarna is het betonnen wegdek
aan de beurt. Dit neemt ongeveer 10 we-
ken in beslag. Na verwijdering en het
wegvoeren van het beton van de aan-
brug, worden de stalen onderdelen van
de aanbrug verwijderd. Deze worden tot
transportabele stukken verkleind en
afgevoerd.
Na het verwijderen van de stalen boog-
constructie worden de landpijlers verwij-
derd. Alleen de landhoofden en de rivier-
pijlers, met daarin de unieke rivierkaze-
matten, blijven achter. Deze maakten ooit
deel uit van de Nieuwe Hollandsche Wa-
terlinie. De rivierpijlers worden geschikt
gemaakt als winterverblijf voor vleer-
muizen. Na het uitvaren van de stalen

boogconstructie, is de verwijdering van
de aanbrug aan de kant van Vianen aan
de beurt.

Verwijderen stalen brugboog
Om de verwijdering van de stalen brug-
boog voor te bereiden, worden in het rij-
dek van de stalen brugboog 8 gaten
gemaakt. Dit gebeurt om de aan te bren-
gen heftorens te kunnen verbinden met
het onderliggende ponton.

De daadwerkelijke verwijdering begint
met het in positie brengen van een groot
ponton onder de brug. Daarvoor wordt
het ponton met staalkabels en lieren
vastgemaakt. Het vastmaken gebeurt
aan de geplaatste ankerpunten, aan bei-
de zijdes in de uiterwaarden. De hefto-
rens op he ponton en op de boogcon-
structie klikken daarbij als een soort
legostenen in elkaar. Vervolgens duwen
de heftorens de brugboog in zijn geheel
en gecontroleerd omhoog. Na het borgen
van de constructie, vindt er een draaiing
van het ponton in de lengterichting van
de Lek plaats.

Daarna vaart het ponton naar de Prinses
Beatrixsluis. Daar vindt demontage van
de brugboog in delen plaats. Dit is nodig
omdat de boog nu te hoog is, waardoor
deze niet onder de Jan Blankenbrug (A2)
en de Hagesteinse brug (A27) door kan.
Het brugdek met de gedemonteerde
boogdelen kan tenslotte over water wor-
den vervoerd naar de slooplocatie in
Schiedam, waar de brugboog verder
wordt gedemonteerd en afgevoerd naar
een erkende verwerker.
Er is op 7 (of 14) november 2021 een
stremming voor het scheepvaartverkeer
vanwege het uitvaren van de stalen
boogconstructie.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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https://www.pen.nl/artikel/wie-filmt-daar-voor-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/pers-krijgt-uitleg-over-verwijdering-1e-deel-boogbrug-bij-nieuwegein
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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.

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

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.

Bijeenkomst voor ondernemers
over 50 jaar ondernemen
in Nieuwegein
25 oktober.
Samen voor Nieuwegein: Onderne-
mers vertellen over 50 jaar onderne-
men in Nieuwegein en over de
toekomst van ondernemen in
Nieuwegein: karin@samen-
voornieuwegein.nl of Karin Beenen,
0643368435.

Videoreeks: ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
Videoreeks waarbij we de verschil-
lende 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.

Kunstwerk Eyecatcher
reist door de stad
Statig overdag en lichtgevende gezel-
ligheid in de avond. 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 Midden-
gaarde; bij AH Hoogzandveld en bij de
Passantenhaven Vreeswijk.

Geocache: serie multi caches thema
Nieuwegein 50

Geina Escape Route
De ‘Geina escape’ is een escape route
van ongeveer 14km op de fiets door
Nieuwegein. Je komt langs acht typi-
sche Nieuwegeinse locaties die je zek-
er zult herkennen. Op elke locatie dient
u een vraag, puzzel of raadsel op te
lossen om verder te kunnen. De be-
doeling is om alle locaties zo snel mo-
gelijk te vinden en de puzzel op te
lossen: www.nieuwegein50jaar.nl/ac-
tiviteiten/geina-escape-route.

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/ac-
tiviteiten/sprekendebeeldenroute.

Korte verhalen van de rijke historie
van Nieuwegein, door Paul Rijntjes.
De serie ‘Nieuwegein: 50 jaar in on-
twikkeling’ beslaat een tijdsbeeld van
vijf decennia. Zo wordt de lezer aan de
hand meegenomen door de groei van
Nieuwegein. Als stad en als gemeen-
schap: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkel-
ing.

Verhalen van inwoners
Inwoners delen hun herinneringen over
wonen, werken en/of leven in Nieuwe-
gein: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
ennu/verhalen/verhalen-inwoners.

Fotoreeks Toen en Nu
www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/
fotos-toen-en-nu.

GroenLinks
vraagt naar bereidheid
gemeente Nieuwegein
om extra vluchtelingen
op te nemen

Mede door de situatie in Afghanistan
is er grote behoefte in Nederland aan
extra opvangcapaciteit voor vluchte-
lingen.

OnlangsheeftministerOllongrenprovin-
cies en gemeentebesturen opgeroepen
om alles op alles te zetten om meer op-
vangplekken voor asielzoekers en huis-
vestingplekken voor statushouders te
creëren.

Net als vrijwel iedereen is ook Groen-
LinksNieuwegeinontdaanoverdesitua-
tie in Afghanistan en begaan met de
mensendiehun landuit lijfsbehoudmoe-
ten ontvluchten. Daarom heeft Groen-
Links in Nieuwegein tijdens de Avond
van deRaad van 9 september gevraagd
hoe het College gaat antwoorden op de-
ze noodoproep.

Namens het College antwoordt wethou-
der Jan Kuijper dat Nieuwegein zich zal
inzetten voor de opvang van Afghaanse
vluchtelingen.
Samen met andere gemeenten en de
provincie kijkt Nieuwegein naar geschik-
te locaties voor opvang. GroenLinks
heeft er vertrouwen in dat Nieuwegein
ruimhartig zal zijn en een bijdrage gaat
leveren om vluchtelingen een veilig on-
derkomen te bieden.

Zondag in De Partner

Aanstaande zondag kun je van 15.00
to 17.00 uur genieten van de rock
covers van 'TogNog'. Met zang van
Marinel, Lex op bas, Frans en Arno
gitaar en Hans achter de drums
wordt het weer een gezellige mid-
dag. De zaal is open om 14.30 uur.

Entree is gratis. Wel reserveren via
info@departnernieuwegein.nl.
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APK-keuring voor rollators,
rolstoelen en driewielers
in Galecop

Al lange tijd is het mogelijk om je rol-
lator gratis te laten keuren door een
vakman in Vreeswijk. Vanaf dinsdag
21 september aanstaande kunnen
inwoners uit Galecop ook hun rollator,
rolstoel of driewieler laten keuren. De
middag vindt plaats op Buurtplein
Galecop aan het Thorbeckepark 183.

Samen met het Repair Café en de Stich-
ting Donorfiets kijken de vrijwilligers je
hulpmiddel na op veiligheid en gewenste
hoogte. Waar nodig stellen zij de remmen
bij of vervangen de remblokjes. Ook de
juiste hoogte kan ingesteld worden. Hier
zijn geen kosten aan verbonden. De
middag duurt van 16.30 uur tot 18.00 uur.

Ook mensen die een fiets over hebben
en deze willen weggeven: dat kan ook

deze middag bij de vrijwilligers van de
Stichting Donorfiets.

Medewerkers van Fysiotherapie Galecop
geven tips en adviezen over een goede
houding tijdens het lopen met een rollator
en het makkelijker nemen van hindernis-
sen. Koffie, thee en een versnapering
worden gratis aangeboden.

Stichting Donorfiets
Stichting Donorfiets recyclet fietsen. Dit
gebeurt door mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt en voor mensen met
een inkomen onder het minimum. Zij
vragen daarom afgedankte fietsen die bij
hun weer een tweede leven krijgen of als
donorfiets kunnen dienen voor onderde-
len. Heb je een fiets over? Neem hem
dan dinsdag 21 september mee en geef
hem aan de vrijwilligers zodat iemand
anders er gelukkig mee kan worden.

Opgeven voor de APK-keuring
De organisatie is in handen van Robin
Food, een initiatief van Nieuwegeiner
Frans Kamps. Hij kookt samen met
vrijwilligers iedere dinsdag een gratis
maaltijd voor mensen die het kunnen
gebruiken in het Buurtplein in Galecop.
Opgeven voor de APK-keuring is ver-
plicht i.v.m. de geldende Corona-maat-
regelen. Wil je je rollator, rolstoel of
driewieler laten keuren? Stuur dan een
e-mail naar: robinfood3734@gmail.com.
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is
in Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar
kruipt of vliegt? De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge
beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of beestje dat je
ergens kunt tegenkomen. Udo heeft ook een eigen website.

Udo: 'De vorige week voerde ik een schildwants op, dus nu is er
een blindwants aan de beurt. Blindwantsen zijn doorgaans erg
klein, en meestal in kleur aangepast aan de omgeving waarin ze
leven. Maar er zijn ook blindwantsen met een knalrode kleur: al
zijn ze kleiner, daar kan een toch altijd goed zichtbaar lieveheers-
beestje niet tegen op.
Enfin, er zijn dus ook in kleur goed aangepaste wantsjes in een
groene tint. Lichtgroen, donkergroen, en een heel kleine die ik pas
nog vond, een lichtgroene blindwants met de kleur van een groene
appel.
Er bestaat echter al een groene wants met de naam groene appel-
wants, dus bij deze: de lichtgroene schaduwwants.

Werkzaamheden
aan tijdelijke tramhalte
Nieuwegein-Centrum

De tijdelijke tramhalte in Nieuwegein-
Centrum krijgt een anti-sliplaag. deze
extra maatregel wordt uitgevoerd na re-
cente klachten van reizigers over glad-
heid van de perrons op deze halte. Tot
aanvernieuwingvanhet stationsgebied
in het centrum van Nieuwegein volgend
jaar blijft deze tijdelijke tramhalte open.

Werkzaamheden
Afgelopen dinsdag is gestart met het aan-
brengen vandeanti-sliplaagopde tijdelijke

halte, zodat er komende winter geen last is
van gladheid op de perrons. Dewerkzaam-
hedendurennaar verwachting tweeweken
en vinden overdag plaats. Daarbij wordt
steeds een deel van het perron afgezet. De
halte blijft tijdenshetwerk toegankelijk voor
reizigers.

Hinder
Om rekening te houden met de nachtrust
van bewoners in de directe omgeving wor-
den deze werkzaamheden overdag uit-
gevoerd. Geluidshinder zal naar verwach-
ting minimaal zijn. Er worden op het nabij-
gelegen parkeerterrein geen parkeervak-
ken afgezet. Bewoners en bedrijven blijven
bereikbaar.

https://stichting-donorfiets.nl/
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Agenda DE KOM

zaterdag 18 sep
Kleine Wereld
Fabian Franciscus
CABARET

zondag 26 sep
De Grote Efteling Koekoek Show (8+)
Efteling Theaterproducties
JEUGD & FAMILIE

maandag 27 sep
dinsdag 28 sep
En nu dan?
Plien & Bianca
CABARET

woensdag 29 sep
Opgefokt
Jandino Asporaat
CABARET

woensdag 29 sep
SYZYGY
Jakop Ahlbom Company
TONEEL

vrijdag 1 okt
R&B Oldskool Hits Part Two
John Williams e.a.
MUZIEK

vrijdag 1 okt
NAMASTEETJES
Martine Sandifort
CABARET

zaterdag 2 okt
MINDREADER
Timon Krause
ENTERTAINMENT

zaterdag 2 okt
Sax, Candy & Rock ’n Roll
Candy Dulfer
MUZIEK

dinsdag 5 okt
HERPLAATSTE VOORSTELLING
Leer van Fred Live
Fred van Leer
ENTERTAINMENT

woensdag 6 okt
Liften 2
Joke de Kruijf, Winston Post en
Frédérique Sluyterman
MUZIEKTHEATER

donderdag 7 okt
The Jimi Hendrix Re-Experience
Erwin van Ligten Band & special guest
MUZIEK

De Digitale Nieuwegeiner

22

Alzheimer Café
Nieuwegein over
Gedrag en Dementie

Op donderdag 23 september is er weer
een Alzheimer Cafe in Nieuwegein.
Voor het eerst in 2021 vindt dit Alzhei-
mer Café weer live plaats en wel in de
Emmauskerk aan het Merelplein. Het
is bovendien mogelijk om online deel
te nemen voor wie daar op dit moment
nog de voorkeur aan geeft. Het duurt
van 19.00 tot 20.30 uur. Het thema de-
ze keer is Gedrag en Dementie.

Deelnemers kunnen tijdens het Alzhei-
mer Café in gesprek gaan met een psy-
choloog van ZorgSpectrum. Deze gaat
meer vertellen over gedragsveranderin-
gen bij mensen met dementie. Waar ko-
men deze gedragsveranderingen van-
daan en hoe ga je daar als mantelzorger
of als zorgverlener mee om? De spreker
geeft toelichting en er is ruimschoots
gelegenheid om vragen te stellen en
eigen ervaringen te delen.

Je kunt (kosteloos) deelnemen aan de
bijeenkomst, inloop vanaf 19.00 uur. Als

je je aanmeldt voor deelname via Micro-
soft Teams dan ontvang je een dag van
tevoren een link voor deze bijeenkomst.
De avond van de bijeenkomst kun je van-
af 19.00 uur inloggen, het programma be-
gint om 19.30 uur. De organisatie houdt
zich aan de dan geldende RIVM-maat-
regelen. Blijf thuis bij klachten.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het
programma begint om 19.30 uur met een
interview met de gastspreker. Na de pau-
ze kun je vragen stellen. Ook kunnen er
dan eigen ervaringen worden besproken.
Het Alzheimer Café eindigt om 20.30 uur.
Daarna is er nog gelegenheid om een
drankje te nemen en even na te praten.

De toegang is gratis en aanmelding (ver-
plicht) bij Steunpunt Mantelzorg Nieuwe-
gein, bij voorkeur via de e-mail: steun-
puntmantelzorg@vitras.nl, anders tele-
fonisch: 0683556874. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met
Annette Stock, 0610459638 (Vitras) of
via de e-mail: a.stock@santepartners.nl.

 

 
 

 
 
 
 

Aankondiging Sinterklaasactie 2021. 
Vrijdag 19 november  en  Zaterdag 20 november 
vanaf 18:00 tot 21:00 uur      vanaf 9:30 tot 12:30 uur. 

Heeft u een Stadspas of een doorverwijzing van een 
officiële instantie?  

En heeft u kinderen van 0 tòt 12 jaar? 
 

Kom je dan uiterlijk 12 november inschrijven 
voor de Sinterklaasactie om (gratis) speelgoed 

uit te komen kiezen. 
 

(Vredebestlaan 23, Nieuwegein) 
Inschrijving tijdens openingstijden:  Vrijdag 12:30 tot 16:00 uur 

Laatste inschrijfmogelijkheid: vrijdagmiddag 12 november. 

Zonder inschrijving geen toegang op 19 en 20 november. 

Huisregels:   1.  Geen kinderen naar binnen 
2. Alleen toegang op vertoon van deze brief 
3. Per gezin maximaal 1 persoon naar binnen 
4. 20 minuten tijd om speelgoed uit te zoeken 
5. Neem uw eigen tas(sen) mee 
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Kinderambassadeurs
Nieuwegein werken hard
om het “pesten is NIET cool!”
onder de aandacht te brengen

De laatste week van september is de
landelijke Week Tegen Pesten. De
Kinderambassadeurs in Nieuwegein
vinden dat heel belangrijk en vragen
die week extra aandacht tegen pesten
in Nieuwegein. Zo houden zij op
woensdagmiddag 29 september een
activiteitenmiddag met als thema
'Pesten in NIET cool'. Dit doen zij bui-
ten bij het Buurtplein Zuid in Hoog-
zandveld van 15.00 tot 18.00 uur.

Kinderen uit Nieuwegein worden uitgeno-
digd om te komen. Er zijn veel spellen
met het thema tegen pesten. Ook is er
een springkussen en de Disco Funbus is
er ook. En er is ook een kleurplaat wed-
strijd. De toffe kleurplaat die is getekend
door kunstenares Carin Sleurink uit Nieu-
wegein.

Een van de Kinderambassadeurs tegen-
over onze redactie: ’Als kinderen mee
willen doen dan vragen wij ze eerst te be-
loven om niet te pesten of om een anti-
pestcontractje te tekenen. Daarna krijgen
de kinderen een echte Kinderambassa-
deurs Nieuwegein antipest-polsbandje,
die is ‘Glow in the Dark’ en er staat op:
‘Pesten is NIET cool!’

Tijdens de middag krijgen de kinderen
ook een stempelkaart en voor elk spelle-
tje waaraan ze meedoen krijgen ze een
stempel. Is de kaart vol dan mogen ze
hiermee een ijsje halen. ‘De winkeliers
zijn heel enthousiast en helpen ons met
traktaties’ aldus Kinderambassadeur Fay
van Zuilen.

De Week Tegen Pesten
Van 27 september t/m 1 oktober 2021 or-
ganiseert Stichting School & Veiligheid
weer de Week Tegen Pesten. Het motto
dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!

Samen zorg je voor een groepsklimaat
waar iedereen erbij hoort, een plek heeft
en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort
daar niet bij! Door mee te doen aan de
Week Tegen Pesten, maak je een goede
start in het nieuwe schooljaar waarin je
met elkaar zorgt voor een fijne en veilige
school.

Buitensluiten is een ernstige vorm van
pestgedrag. Bij een groep willen horen is
één van de basisbehoeften van de mens.
Als je de toegang tot zo’n groep wordt
ontzegd kan dit grote gevolgen hebben
voor je zelfbeeld. Hoe jong of oud je ook
bent. Het niet bij een groep horen is een
belangrijke stressfactor die op termijn kan
zorgen voor achterstand op gebied van
sociale en empathische ontwikkeling.
Wil je ook Kinderambassadeur worden?
Kijk dan op deze website.

ANWB-winkel
krijgt volledige restyling

De ANWB-winkel in Nieuwegein aan de
Raadstede 70 wordt verbouwd en krijgt
een complete restyling. De winkel op
Cityplaza sluit hiervoor tijdelijk haar
deuren op zondag 19 september. Vanaf
zaterdag 25 september gaat de gereno-
veerde ANWB-winkel weer open.

DenieuweANWB-winkel is fris, modern en
ruimer opgezet omANWB-leden nog beter
van dienst te zijn. Dewandelafdeling is ver-
nieuwd en voorzien van een opvallende
schoenenwand en een testbaan, zodat le-
den de schoen van hun keuze nog beter
kunnen uitproberen.

Leden vinden in de winkel alles om er lek-
ker op uit te trekken, van stevige wandel-
schoenen tot fiets- en wandelkaarten, rug-

zakken, kleding en allerlei handige gad-
gets. Uiteraard kunnen zij ook in de winkel
terecht voor informatie en advies over een
verzekering, visumaanvraag of internatio-
naal rijbewijs.

Tijdens de sluiting kunnen ANWB-leden
voor producten, dienstenen vragen terecht
bij de dichtstbijzijnde ANWB-winkel in
Utrecht Overvecht en Zeist.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Sportief Dagboek

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetballen,
houdt van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad. Ieder
weekend vindt u hem langs de sport-
velden in Nieuwegein, nu voor De Digi-
tale Stad Nieuwegein en daarmee ook
voor De Digitale Nieuwegeiner.

‘Terwijl ik zelf het weekeinde vierde in het
mooie plaatsje Ommen, luisterde Gein-
oord de eerste officiële thuiswedstrijd op
met een 3-1-zege op Hooglanderveen.
Het was lang geleden dat het thuispu-
bliek de ploeg aan het werk zag en vol-
gens mijn contactpersoon was er een be-
moedigend aantal toeschouwers getuige
van deze bekerzege.’

‘Pas meteen na afloop viel er een flinke
bui regen op Parkhout zodat het voor de

rest goed toeven was op deze Nieuwe-
geinse accommodatie. Daniel Kops werd
de matchwinnaar met twee treffers terwijl
Timo Meerding de bevrijdende 3-1 op zijn
naam bracht na een snel uitgevoerde
counter. Uitblinker aan de kant van de
thuisclub was ook doelman Mitchel Tem-
ming die vooral in de tweede helft zijn
ploeg enkele keren redde met bekwame
reddingen.’

Goaltjesdief Daniel Kops maakte
2 doelpunten zaterdagmiddag

‘Na de kansloze nederlaag bij Wouden-
berg is de formatie van trainer Gerrit
Plomp nu weer enigszins terug in het
bekertoernooi, de komende tegenstander
heet tweedeklasser De Kennemers.’
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Sinterklaasactie
bij de Speelgoedbank

Naast de Voedselbank en de Kleding-
bank kent Nieuwegein ook sinds 2009
de Speelgoedbank. De Speelgoedbank
Nieuwegein is een vrijwilligersorgani-
satie welke gebruikt- en nieuw speel-
goed inzamelt en deze gratis uitgeeft
aan kinderen tot 12 jaar waarvan de ou-
ders door financiële redenen of een
slechte thuissituatie geen speelgoed
voor hun kinderen kunnen kopen.

Het gebruikte en nieuwe speelgoed wordt
verkregen via particulieren die het bij de

Speelgoedbank inleveren. Al het speel-
goed wordt eerst door vrijwilligers gecon-
troleerd op compleetheid en of het werkt.
Eventueelwordenkleine reparatie verricht.
Met de komst van Sinterklaas wordt er
weer een Sinterklaasactie opgezet.

Op vrijdag 19 november van 18.00 tot
21.00 uur én op zaterdag 20 november van
09.30 tot 12.30 uur kunnen ouders of ver-
zorgers van kinderen tot 12 jaar en die in
het bezit zijn van een Stadspas of doorver-
wijzing van een officiële instantie voor het
Sinterklaasfeest gratis speelgoedophalen.
Heb jij een Stadspas of een doorverwijzing

van een officiële instantie? En heb jij kin-
derenvan0 tot 12 jaar?Kom jedan inschrij-
ven voor de Sinterklaasactie aan de Vre-
debestlaan 23. Inschrijven kan tijdens de
openingstijdenopvrijdagmiddagvan12.30
tot 16.00 uur. Laatste inschrijfmogelijkheid
is op vrijdag 12 november van 12.30 tot
16.00 uur. Let op: Zonder inschrijving geen
toegang op 19 en 20 november.

Kijk voormeer informatieopdewebsite van
de Speelgoedbank. Hier staan ook de
verdere voorwaarden, de huisregels en
hoeveel cadeautjes je per kindmag uitzoe-
ken.

GroenLinks Nieuwegein
‘Nieuwegeiners beter betrekken
via burgerforum’

GroenLinks vindt het belangrijk dat
burgers van Nieuwegein beter worden
betrokken en kunnen meepraten over
de ontwikkelingen in de stad. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de woning-
bouwopgave bij de A12, de energie-
transitie en klimaatadaptatie. Hierbij
moeten veel keuzes worden gemaakt
en dat gaat beter als bewoners hier
voortijdig over kunnen meepraten en
meedenken.

Er zijn heel veel verschillende vormen
van participatie, maar daarbij is er vaak

geen sprake van een representatieve
vertegenwoordiging van inwoners. Vaak
zijn het de tegenstemmers die gebruik
maken van inspraakprocedures. Maar de
gemeenteraad is er voor iedereen, daar-
om vind GroenLinks dat er vanuit de ge-
meente meer moet worden gedaan om
burgers goed te betrekken. Een beter mix
van inwoners kun je goed regelen met
een burgerforum. Daarmee zijn in het
land positieve ervaringen opgedaan. Bij
burgerparticipatie wordt er via en selectie
per wijk en postcodegebied een groep
bewoners uitgenodigd om mee te praten
en mee te denken over stadsontwikkelin-
gen.

Op 23 juni 2021 heeft de gemeenteraad
gesproken over het toekomstige partici-
patiebeleid van de gemeente en komen-
de donderdag op 16 september gebeurt
dat weer. GroenLinks heeft ingebracht
dat het belangrijk is dat er een burgerfo-
rum komt dat onderdeel uitmaakt van het
nieuwe participatiebeleid van Nieuwe-
gein. Veel partijen waren het hiermee
eens. In het najaar verschijnt de nieuwe
participatienota van de gemeente.

Vooruitlopend daarop heeft GroenLinks
een visienota geschreven waarin nader is
uitgelegd waarom een burgerforum een
goed instrument is.

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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De Digitale Nieuwegeiner
Nieuw stationsgebied City
krijgt een gezicht

De vernieuwing van het nieuwe sta-
tionsgebied in de binnenstad van
Nieuwegein is in volle gang. Begin mei
2020 gaf wethouder Hans Adriani al
het startsein voor deze metamorfose.
Dat deed hij door een begin te maken
van de sloop van het oude theater.
Hoe het nieuwe gebied er uit komt te
zien zie je in een animatie van de ge-
meente Nieuwegein.

De vernieuwing van het stationsgebied,
in de binnenstad van Nieuwegein, is een
samenwerking tussen de gemeente Nieu-
wegein, provincie Utrecht, BRIDGES Re-
al Estate en FRESCH Real Estate. Zij
bouwen de eerste 450 woningen. Hier-
voor zijn reeds op 25 juni 2021 de hand-
tekeningen gezet.

Totale vernieuwing
Over enkele jaren ken je het gebied niet
meer terug. Dan wonen er nieuwe bewo-
ners in de 450 nieuwe woningen. Reizi-
gers kunnen comfortabel reizen van en

naar het moderne knooppunt voor tram
en bus in City. Met de nieuwe trams met
lage instap en elektrische bussen. Vanaf
het levendige stationsplein loop je zo
naar de winkels van Cityplaza en er zijn
goede loop- en fietsroutes door het ge-
bied.

Woningen waar vraag naar is
De ontwikkeling van het Stationsgebied
in Nieuwegein is onderdeel van de ver-
nieuwing van City Nieuwegein. In totaal
komen er 1.600 tot 2.000 nieuwe wonin-

gen voor starters, stellen, senioren en
mensen met een zorgbehoefte. Zowel
(sociale en midden)huurwoningen als
koopwoningen. Woningen waar op dit
moment veel vraag naar is.

Als alles volgens planning verloopt, dan
is het nieuwe stationsgebied begin 2025
klaar. Nieuwegein wil de meest duur-
zame binnenstad van Nederland worden,
een ambitie die hoog ligt, maar het nieu-
we stationsgebied levert een goede bij-
drage aan deze wens.
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Droomdebuut
keeper Van den Berg
uit Nieuwegein bij Willem II

De 20-jarige Nieuwegeiner Connor van
denBerg,doelmanvoorWillem II,maak-
te afgelopen zondag zijn eredivisiede-
buut bij de profvoetbalclub uit Tilburg.
Eerder speelde de talentvolle keeper bij
Feijenoord Rotterdam. Zijn carrière be-
gon thuis bij SV Geinoord op Sportpark
Parkhout. Hiermee levert Nieuwegein
weer een talentvolle keeper af in de
voetbalwereld. Ook de Nieuwegeinse
Sari van Veenedaal, Michel Vorm en Al-
lessandro Damen zijn top keepers die
uitkomen voor grote clubs.

Van Geinoord naar Feyenoord
In Nieuwegein begon Van den Berg ook
met voetbal. 'Bij Geinoord. Ik herinner me
dat ik een keer op goal werd gezet en dat ik
er daarna niet meer van weg wilde.' De
jonge doelman bleek talentvol, want als 8-
jarige werd hij al ingelijfd door Feyenoord.
Daar speelde hij tot zijn 15e. Toen kreeg hij
te horen dat hij weg moest.
'Ik was niet goed genoeg op dat moment',
blikt Van den Berg terug. 'Je hebt elk jaar
een gesprek of jemag blijven en bij mij was
dat nee. Destijds was ik daar wel verdrietig
om,maar uiteindelijk heeft hetwel goeduit-
gepakt.'

Naar Willem II, via FC Utrecht
Dekeeper belandde in de opleiding vanFC

Connor van den Berg heeft de nul
gehoudenen isverkozen totKPNManof
the Match!

Utrecht, maar werd ook daar na twee jaar
niet goed genoeg bevonden. De volgende
stap in zijn loopbaan leidde hem naar
Tilburg, naarWillem II, waar hij begon in de
O17. 'Daar kreeg ik het plezier in voetbal
terug. En toen heb ik stappen gemaakt.'
Hij werd vaste doelman in deO19enmocht
als tweedejaars A-junior de voorbereiding
van het eerste elftal meemaken. 'Toen ben
ik erbij gehaald.'VandenBerg kwamonder
dehoedevanHaraldWapenaar, voormalig
doelman en aanvoerder van FC Utrecht,
die bij Willem II keeperstrainer is. 'Ik heb
een goeie bandmet Harald, het is een hele
fijne keeperstrainer. We kunnen het goed
vinden.'

Afgelopen zondag, nadat Willem II-doel-

man JornBrondeel uit tegenNECal na een
kwartier rood kreeg, kreeg de Nieuwegei-
ner van zijn trainer te horen dat hij erin
moest. 'Hij zei dat ik mijn ding moest doen,
en dat hij wist dat ik het kon.'

‘Dit wil je elke week’
De woorden van Wapenaar haalden de
spanning er niet helemaal af bij Van den
Berg. 'De zenuwen gieren wel door je lijf.
En je weet dat het het heel lang is en dat je
met zijn tienen speelt tegen elf. Dus dat je
veel te doen zult krijgen.'
Van den Berg kreeg inderdaad het nodige
te doen, maar kweet zich goed van zijn
taak. Mede dankzij hem hielden tien Til-
burgers stand in Nijmegen en eindigde de
wedstrijd in 0-0. 'Ik ben superblij dat ik een
paar reddingen heb kunnen verrichten om
het team te helpen.'

Of Van den Berg zaterdag tegen FC Gro-
ningen opnieuw een kans krijgt is nog af-
wachten. Brondeel is dan geschorst, maar
hij is de derde doelman.De eerste en twee-
de doelman van Willem II, Timon Wellen-
reuther en Robbin Ruiter, ontbraken zon-
dag door een blessure. Als één van hen fit
is, wacht Van den Berg weer de reserverol.
Maar hoe het ook zij, het debuut smaakt
naar meer. 'Natuurlijk wil je elke week spe-
len. Als je na afloop voor de King Side mag
springen met de fans, dan gaat er zoveel
door je lichaam, dan wil je gewoon spelen.
Endat ik dat nu hebmogenmeemaken, dat
is fantastisch.'
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Probeerlessen
bij Badmintonclub BC ‘t Gein

Ben je op zoek naar een sport? Mis-
schien is badminton wel wat voor je!
Dit is de snelste racketsport ter we-
reld, waarbij tactiek, techniek en con-
ditie een belangrijke rol spelen. Deze
sport kan je in teamverband spelen,
maar ook single spel wordt gespeeld.

Vanaf woensdagavond 6 oktober kun je
10 lessen volgen voor € 25,- bij Badmin-
tonclub ‘t Gein in het Sport- en Evene-
mentencomplex Merwestein. Voor de
jeugd is de les om 18.00 uur, voor de vol-
wassenen starten de lessen om 19.00
uur. Rackets zijn bij de club aanwezig.

Voor meer informatie kijk op probeerbad-
minton.nu en geef je op voor 1 oktober
aanstaande.

Jeugdactie
Daarnaast is er voor de jeugd t/m 12 jaar
een extra actie: word je lid van BC
‘t Gein, dan krijg je een badmintonracket
kado! Je krijgt een voucher van Badmin-
ton Nederland en mag zelf een racket
uitkiezen.
Deze actie geldt t/m 31 december 2021.
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Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’

Ik ben terug, al is er nog geen sprake
van evaluatie van het Coronabeleid.
Wel van een nieuwe belangwekkende
fase, aangekondigd tijdens de
persconferentie van 14 september,
waarin Rutte, die na het 1-april-
debacle- motie van wantrouwen-
motie van afkeuring- elke gelegenheid
te baat neemt om zichzelf als
onbesproken leider weer op de kaart
te zetten.

Terwijl de radicale ideeën allang weer
verdwenen zijn in het esoterisch niets
van het partijbelang. Achteraf heb ik
spijt dat ik columnmatig de miskleun
van de versoepelingen van 26 juni
door eigen toedoen ben misgelopen,
maar ook zonder columns was het
een mispeer van de eerste orde. En
dat terwijl Rutte en consorten volop
lering hadden kunnen trekken uit
eerdere ondoordachte en te lang
doorgetrokken versoepelingen: denk
september 2020.

Hoe dan ook. Het was Rutte een
groot genoegen om aan te kondigen
dat wij vanaf 25 september de
anderhalvemetersamenleving vaarwel
kunnen zeggen. Vanaf die dag mogen
we weer zoenen en knuffelen, handen
schudden dat het een aard heeft, vlak
naast elkaar gaan zitten, zingen en
schreeuwen, behalve in bepaalde
gelegenheden, want daarvoor moet je
een Coronapas of een verse
negatieve test van minimaal 24 uur
paraat hebben.

De horeca.
Buiten en binnen.
De pas.
Ik wil het begrijpen.

Waarom ik eerst zonder pas mocht,
buiten en binnen, en nu ineens niet
meer. Oké. Omdat de tafels dichterbij
elkaar mogen vanwege het einde van
de anderhalvemeter moet er een pas
aan te pas komen. En dat vraagt om
controle. En dus zet de horeca – ook
met groot genoegen – alle tafels weer
in de pre Corona opstelling in de volle
overtuiging dat de kans op een boete
door nog aan te stellen
opsporingsambtenaren ruim opweegt
tegen het voordeel van meer omzet.
Rutte zou het als rechtgeaarde
liberaal zelf bedacht kunnen hebben
als hij zelf een uitspanning zou
moeten uitbaten.

Ik heb het echt geprobeerd. Snappen
waarom je met de 3 g’s:
gevaccineerd, genezen, getest, wel
tot middernacht mag dansen in een
discotheek of nachtclub en na het uur
van Assepoester ineens niet meer.
Alsof er na middernacht ineens
onvermoede krachten het toneel
betreden. De macht overnemen. De
sluizen voor het virus openzetten.
Zonder slagbomen.

En mag ik even? Is het iemand
opgevallen dat Rutte de blijde
boodschap bracht -einde
anderhalvesamenleving- en de
narigheid royaal liet aan De Jonge,
die in een niets ontziende poging
probeerde aan de natie uit te leggen
dat de overheid niet doet aan
vaccinatiedrang en bijna struikelde
over zijn eigen woorden.

Zou het Rutte niet gepast hebben om
als leider van dit land zicht te geven
op zijn eigen moreel kompas. Zou het
Rutte niet gepast hebben om te
stellen dat wie zich weigert te
vaccineren domweg de vrijheid en de
gezondheid van anderen op het spel
zet? Ik denk dat het hem zou passen.
Zelf denkt hij van niet.

Aflevering 49
Alle afleveringen vind je hier.

De Digitale Nieuwegeiner
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Koppeling Uithoflijn met lijn 61
weer uitgesteld

De koppeling tussen de Uithoflijn (lijn
22) en de tramlijn naar IJsselstein (lijn
61) loopt bijna een jaar vertraging op.
Omdat er in het Stationsgebied in
Utrecht en in Nieuwegein nog voor-
bereidingswerkzaamheden moeten
gebeuren, wordt de koppeling later in
gebruik genomen dan in eerste instan-
tie gepland.

De koppeling tussen tramlijn 61, van
Utrecht naar Nieuwegein en IJsselstein,
en de Uithoflijn moet ervoor zorgen dat
reizigers rechtstreeks van IJsselstein en
Nieuwegein naar Utrecht Science Park
kunnen en andersom. Zonder over te
stappen op Utrecht Centraal.

Zomer van 2022
De koppeling van de twee tramlijnen
stond gepland voor deze maand, maar
dat gaat nu in het tweede kwartaal van
volgend jaar gebeuren. Tijdens de zo-
merdienstregeling van 2022 wordt de
tram in dienst genomen, is nu de plan-
ning.
'De tramlijnen zijn fysiek al wel gekop-
peld', vertelt de woordvoerder van de
provincie Ron van Dopperen. 'De trams
kunnen bijvoorbeeld vanaf het Science
Park terug naar Nieuwegein voor onder-
houd. Maar dat wil nog niet zeggen dat
we alles klaar hebben om ook de dien-
stregeling te kunnen rijden.'
Zo zijn nog werkzaamheden nodig aan
de halte op het Jaarbeursplein, om die
halte ook geschikt te maken voor lange
trams van 75 meter. 'Dat betekent dat er
gekeken moet worden naar de seinen,

wissels en het beveiligingssysteem', al-
dus van Dopperen. Bovendien moet het
bus- en taxiverkeer rondom de trambaan
worden aangepast. Dat is volgens Van
Dopperen een taak voor de gemeente.

Ontsporing
'Om betrouwbaar te kunnen rijden moet
je een aantal testen uitvoeren', stelt van
Dopperen. Daarmee start de provincie dit
najaar. Morgen volgt een brief aan de
Provinciale Staten met meer uitleg over
de planning en de reden van de vertra-
ging.

Er is veel heibel rond de Uithoflijn en de
tramlijn van Utrecht naar Nieuwegein en
IJsselstein. Een niet kloppende vergun-
ning, storingen en zelfs een ontsporing
zorgden in het al verleden voor vertragin-
gen in de planning.
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Bewoners Erfstede bijgepraat
over plannen City Nieuwegein

CityNieuwegein vernieuwt, bij deze ver-
anderingen wil de gemeente nadrukke-
lijk de inwoners vanNieuwegein betrek-
ken. Dinsdagavond 14 september was
er een bewonersbijeenkomst met be-
woners van de Erfstede. Hier werd het
aangepaste ontwerpbestemmingsplan
besproken.

Opmerkingen van de bewoners over het
originele ontwerpbestemmingsplan zijn
hierin opgenomen, met als resultaat meer-
dere positieve veranderingen voor de wijk:
• demaximale hoogte van de nieuwbouw is
verlaagd
• de afstand tot de bestaande woningen
vergroot
• meer ruimte voor groen.

Ook benieuwd naar de plannen voor dit ge-
bied? Stap binnen in het infocentrum op

Passage 80, dat kan iedere maandagmid-
dag enwoensdag, daar praat de gemeente
iederee Nieuwegeiner graag bij. Ook is de
informatie over de Erfstede binnenkort
zichtbaar. Houd deze website in de gaten!

City groeit!
De lat ligt hoog: Nieuwegein wil de duur-

zaamste binnenstad van Nederland wor-
den en er komen tussen de 1600 en 2000
nieuwe woningen met een modern knoop-
punt voor tram en bus, ruimte voor horeca,
nieuwewandel- en fietsroutes en veel slim-
me groene en duurzame oplossingen. ‘Zo
makenweCity gezonder, levendiger, groe-
ner en duurzamer’ aldus de gemeente.
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Provincie legt sluitstuk
op vernieuwing
regionale tramlijn

Zonder overstap reizen tussen Nieu-
wegein, IJsselstein en Utrecht Science
Park (dus ook naar het UMC). Vanaf
medio 2022 kan dat met de tram. Ook
wordt dan een nieuwe tramhalte in ge-
bruik genomen in het centrum van
Nieuwegein met diverse aansluitingen
op het OV. Daarvoor wordt in Nieuwe-
gein begin 2022 ook een gedeelte van
het spoor van de trambaan omge-
bouwd. Op een nog te bepalen mo-
ment worden reizigers getrakteerd op
twee weken gratis reizen met de tram.

De gerenoveerde tramlijn van Utrecht
Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein,
de zogenoemde ‘SUNIJ-lijn’, is sinds
maart in gebruik voor reizigers. Diverse
deelprojecten zijn zo goed als klaar, zo-
als het aanschaffen van 22 nieuwe trams,
het vernieuwen van de tramlijn, het aan-
passen van haltes voor de nieuwe trams
en aanpassingen op de tramremise. De
start van de afrondende werkzaamheden
in Nieuwegein en de koppeling tussen de
SUNIJ-lijn en de nieuwe tramlijn 22 tus-
sen Utrecht Centraal en het Science
Park, komen ook steeds meer in zicht.

Niet meer overstappen
Uit de laatste rapportage over het tweede
kwartaal van 2021 van Vernieuwing Re-
gionale Trambaan (VRT) blijkt dat de fo-
cus nu vooral ligt bij de uitvoering van de
verbinding tussen de halte op het Jaar-
beursplein en de tramhalte op Utrecht
Centraal station. Hierdoor worden de
SUNIJ-lijn en tramlijn 22 daadwerkelijk
aan elkaar verbonden en hoeven reizi-
gers niet meer over te stappen als ze
willen reizen van Utrecht Science Park
naar Nieuwegein of IJsselstein en an-
dersom. Dit wordt ook wel de vervoers-

kundige koppeling genoemd. Ook wordt
begin 2022 in het centrum van Nieuwe-
gein het spoor omgelegd vanwege de
herontwikkeling van de binnenstad en het
maken van een nieuw en uitgebreider
OV-knooppunt.

Twee weken gratis reizen met de tram
Zoals eerder bekend gemaakt kunnen
reizigers sinds 14 maart 2021 op de ge-
hele SUNIJ-lijn weer met de tram reizen.
Als compensatie voor de hinder van de
latere start van de tram, is aan de reizi-
gers twee weken gratis reizen beloofd.
Wanneer deze actie met gratis reizen
precies plaatsvindt, hangt ook af van het
opheffen van de coronabeperkingen in
het openbaar vervoer en de maatregelen
tegen de geluidsoverlast van de nieuwe
trams. Zodra daarover meer duidelijk is,
worden reizigers hierover geïnformeerd.

Werkzaamheden
in Stationsgebied Utrecht CS
Om een goede koppeling te maken tus-
sen de halte op het Jaarbeursplein en de
tramhalte op Utrecht Centraal station zijn
maatregelen nodig die niet eerder waren
voorzien. Zo komen er extra camera’s,
moeten enkele perrons langer en komt er
een aangepaste route voor de taxi’s door
de Leidscheveer tunnel. Om de kosten te
dekken hebben Gedeputeerde Staten in-
gestemd met het vrijgeven van 1,15 mil-
joen euro uit eerder door Provinciale
Staten beschikbaar gesteld budget. Met
het afronden van de werkzaamheden van
de deelprojecten nemen de risico’s op
het totale programma verder af. Mede
daardoor wordt in deze rapportageperio-
de een positief saldo op het totale pro-
gramma verwacht van 7,7 miljoen euro.

De provincie en gemeente Utrecht trek-
ken nauw samen op om in het zeer
drukke stationsgebied waar elke vier-
kante meter een bestemming heeft, de

aanpassingen voor de tram te kunnen
doen. Door samen te werken kunnen we
de overlast voor de omgeving en de rei-
zigers tijdens de bouw beperken. Een
van de maatregelen is dat de busroute
tussen de Graadt van Roggenweg en het
busstation Utrecht Centraal Jaarbeurs-
zijde hersteld wordt en in gebruik geno-
men wordt vanaf het moment dat de bei-
de tramlijnen aan elkaar gekoppeld zijn.

De realisatie van gebouwen bovenop de
trambaan bij het Smakkelaarsveld is in-
middels afgerond, waardoor de trams
veilig onder deze overkluizing kunnen rij-
den zonder hinder van de werkzaamhe-
den in deze omgeving.

De vervoerskundige koppeling van de
vernieuwde regionale tramlijn met tramlijn
22 is naar verwachting samen met de
spooromlegging Nieuwegein City klaar in
het tweede kwartaal van 2022.

https://www.pen.nl/adverteren
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Feestelijke verlichting
met duurzame prikkabels

Heb je wel eens gehoord van prikka-
bels? Nee, ze prikken niet echt. Een
prikkabel is een lichtsnoer waaraan je
lampjes kunt bevestigen. Ze zijn erg
leuk als feestverlichting of verlichting
tijdens de kerstdagen. Je ziet prikka-
bels ook steeds meer terug als sfeer-
verlichting in huis of in de tuin. Deze
trend is zo gek nog niet, want je kunt
daadwerkelijk elke plek opleuken met
een vrolijke LED prikkabel.

Hoe werken prikkabels?
Eigenlijk is een prikkabel dus gewoon
een lichtsnoer waarvan je de lampjes
kunt vervangen. Dit is ideaal wanneer er
een lichtbol kapot is of wanneer je andere
kleuren lampjes wilt. Professionele prik-
kabels zijn voorzien van zeer energie-
zuinige LED lampjes. Wil je een lichtbol
vervangen? Dan hoef je deze alleen
maar uit de fitting te draaien zodat je er
vervolgens een nieuw lampje in kunt
draaien. Je stopt het snoer eenvoudig in
het stopcontact en voilà, er is licht!

LED lampjes kiezen
De bolverlichting is in allerlei kleuren
verkrijgbaar. Zo vind je altijd wel een
kleur die bij jouw interieur, smaak of
stemming past. Je kiest uit maar liefst
acht kleuren LED lampjes: wit, warm wit,
geel, oranje, rood, roze, blauw en groen.
Ook leuk zijn de LED filamenten of gloei-
draadlampen. Je ziet dan de gloeidraden
in de lamp zitten en oplichten. Dit ziet er
erg mooi en luxe uit.

Je kunt een prikkabel gelijk met lampjes
bestellen. Zo weet je zeker dat je de
juiste lampen hebt voor de fittingen. Let
altijd op het soort lampjes die op de kabel
zitten. Sommige zijn ideaal voor sfeerver-
lichting en andere zijn een stuk feller. Dit
zie je uiteraard terug aan het aantal Watt.
Wil je gedimd licht voor een rustige
sfeer? Kijk dan bijvoorbeeld naar 0,7
Watt lampjes. Heb je liever een hoge lich-

topbrengst, bijvoorbeeld voor buiten op
een festival? Dan zijn 3 Watt lampjes
geschikter.

Zeer energiezuinig
Vroeger waren prikkabels niet zo ener-
giezuinig. Met LED lampjes maak je nu
een verstandige keuze. Niet alleen voor
je eigen portemonnee, maar ook voor het
milieu. Met een LED prikkabel kies je
voor een klassiek design met de voorde-
len van nu. Je kunt zelf bepalen hoeveel
lampjes er op je kabel zitten. Zeker wan-
neer je een hele tuin of ruimte wilt ver-
lichten zul je veel lampjes nodig hebben.
Ook als je de prikkabel wilt gebruiken als
vaste verlichting kun je maar beter ener-
giezuinige lampjes kiezen zodat je het
niet te veel merkt in de portemonnee.
Daarnaast gaat LED verlichting ook erg
lang mee zodat je de lichtjes niet snel
hoeft te vervangen.

Prikkabels koppelen
Heb je aan een paar meter niet genoeg?
Je kunt zelf elke gewenste snoerlengte
creëren door gebruik te maken van kop-
pelbare prikkabels. Wanneer je profes-
sionele koppelbare prikkabels koopt, kun
je veilig verschillende snoeren met elkaar
koppelen om een groot gebied te verlicht-
en. Dit is ideaal voor op terrassen, in gro-
te tuinen of bij evenementen.
Je begint hiervoor altijd met een startka-
bel. Deze kabel heeft aan de ene kant
een stekker en aan de andere kant een
aansluiting. Kies je voor een kwalitatieve
startkabel voor buiten, dan is de aanslui-
ting waterdicht. Hierop sluit je veilig en
moeiteloos een prikkabel aan, waarop je
vervolgens weer een andere prikkabel
aansluit. Heb je de gewenste lengte
bereikt? Het enige wat je nog hoeft te
doen is slechts één stekker in het stop-
contact stoppen en dat is die van de
startkabel. Makkelijk toch?

Prikkabel buitenverlichting
Het is natuurlijk erg mooi om je tuin, bal-
kon of terras hiermee te verlichten. Wees
er wel zeker van dat je voor lichtsnoeren

kiest die ook geschikt zijn voor buiten.
Gelukkig zijn er ook prikkabels verkrijg-
baar die zowel binnen als buiten gebruikt
mogen worden. Zo kun je de verlichting
alle seizoenen blijven gebruiken. Prikka-
bels zijn perfect voor gezellige zomer-
avonden in de tuin. Komt de winter er-
aan? Treur niet, je haalt ze gewoon naar
binnen voor sfeerverlichting in huis.

Veilige verlichting
Bij oudere prikkabels met gloeilampen
werden de lampjes altijd erg heet. Als je
ze aanraakte kon je hier flink je handen
mee bezeren. LED lampjes daarentegen
worden niet warm. Dit is een stuk veiliger,
zeker met kinderen. Je hoeft je niet druk
te maken en kunt de lampjes gewoon de
hele avond laten branden.
Ondanks de veiligheid van de LED ver-
lichting, raden we je aan om regelmatig
de verlichting, aansluitingen en het stop-
contact te checken. Controleer het stop-
contact op eventuele vonken of rook. Als
dit aan de orde is, dien je meteen de
stekker uit het stopcontact te halen.
Hangen de prikkabels buiten? Zorg er-
voor dat de aansluitingen vrij van water
zijn, of kies voor een startkabel met een
waterdichte aansluiting. Check ook regel-
matig de lampjes op barsten of flikkerin-
gen.

Prikkabels voor iedere gelegenheid
Wie wordt er nu niet vrolijk van sfeerver-
lichting? Prikkabels maken alles een stuk
gezelliger, ongeacht waar je ze ophangt.
Je kunt ze in je tuin ophangen boven het
zitgedeelte. Met gedimde LED lampjes
wordt het gelijk een soort tweede woon-
kamer. Heerlijk voor de warme zomer-
avonden. Muziekje op, drankje erbij en
genieten maar. Toch misstaan ze ook
niet binnenshuis. Je maakt elke kamer
een stuk gezelliger met een prikkabel. Of
je nu samen met je vrienden een film-
avond houdt of dat je date langskomt, de
lichtjes voegen altijd de nodige sfeer toe.

Bedrijfsfeestje op kantoor? Ook dan zijn
prikkabels onmisbaar. Voor welk thema
je ook gaat, er is altijd wel een passende
lichtslinger met de juiste kleuren LED
lampjes. Alleen nog de biertjes en hapjes
op tafel en het feest kan beginnen. Is het
feest over? Laat de lampjes gewoon
lekker hangen. Een goede werksfeer is
het halve werk.
Waar je de prikkabel ophangt maakt dus
eigenlijk niet zoveel uit. Door enkel de
lichtjes op te hangen vrolijk je gelijk iede-
re plek op. Je kiest ook nog eens voor
duurzame en veilige verlichting die jaren
meegaat. Zo geniet je iedere dag weer
urenlang van de feestelijke lampjes.

https://www.pen.nl/adverteren
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Bijzondere doorgang
bij Museumwerf Vreeswijk

De entree van Museumwerf Vreeswijk
kreeg deze zomer eindelijk een
scheeps cachet door toevoeging van
een losse scheepskop. Het voorschip
is van de heve-aak Christina die in de
eerste helft van de vorige eeuw onder
schipper Adriaan Pieter van Dijk deel
uitmaakte van de omvangrijke Vrees-
wijkse zandwinningsvloot. Deze
maand was het de beurt aan Christi-
na’s laadruim om verplaatst te worden
naar de definitieve plek.

Ook dit losse scheepsdeel werd belan-
geloos en schijnbaar moeiteloos opge-
pakt door de Nieuwegeinse firma Brou-
wer, zwaar en speciaal transport BV. Het
ruim dat eerder al was pasgemaakt, werd
geplaatst tussen twee gebouwen van het
binnenvaartmuseum. Daar vormt het bin-
nenkort een unieke, vaste doorgang.

Dit transport werd ook weer gadegesla-
gen door schippersdochter Eef van Dom-
melen -van Dijk, haar schoonzus Jopie
van Dijk en hun neef Arie Hoogendoorn.
Geholpen door medewerkers van de
Museumwerf, betraden Eef en Jopie als
eersten de Christina-corridor. Voor Eef
was dit opnieuw een emotioneel moment
door de vele herinneringen aan haar
vaders schip die naar boven kwamen.

De komende tijd wordt het scheepsruim
verder opgeknapt en deels gerestaureerd
en voorzien van attributen die verwijzen
naar de zandwinning. De zijschroef ligt al
klaar. Het losse achterschip wordt als
laatste aangepakt. Voorzien van een
roefje wordt dit de verhalenboot waar be-
zoekers kennis kunnen maken met de
Vreeswijkse zandwinning en de familie
Van Dijk.

Behoud
Als een van de weinig overgebleven
schepen uit de toenmalige Vreeswijkse
zandwinningsvloot is de heve-aak Christi-
na belangrijk plaatselijk erfgoed. De res-
tauratie van het schip bleek voor de Mu-
seumwerf onhaalbaar. Daarom is beslo-
ten het schip voor haar behoud in drieën
te splitsen. Elk deel afzonderlijk krijgt een
aparte functie:
• het voorschip als boegbeeld
• het ruim als doorgang en
• het achterschip als verhalenboot.

De Digitale Nieuwegeiner
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Avond van de Raad
op donderdag 16 september

Op donderdag 16 september is er weer
een digitale Avond van de Raad. Alle
inwoners uit Nieuwegein zijn daarbij
online van harte welkom om 20:00 uur.
De volgende onderwerpen staan onder
andere op de agenda.

RAADZAAL

Dialoog college met de raad
• Transitievisie warmte
Het college wil graag met de gemeente-
raad in dialoog over de concept Transitie-
visie Warmte Nieuwegein. Iedere ge-
meente stelt een Transitievisie Warmte
op waarin staat hoe er invulling gegeven
wordt aan de opgave uit het Klimaatak-
koord. In het klimaatakkoord is afgespro-
ken dat de woningen en gebouwen in
Nederland in 2050 goed geïsoleerd zijn
en verwarmd worden met duurzame
warmte (hetgeen betekent geen aardgas
of andere fossiele brandstoffen meer ge-
bruiken in onze gebouwen).

Dialoog college met de raad
• Afwegingskader Locatie Aardwarmte
Het college gaat met de gemeenteraad in
gesprek over het aangescherpte Concept
Afwegingskader Aardwarmte en wil de
raad informeren over hoe de inbreng van
de gehouden Aardwarmtelabs is ver-
werkt.

Bovenstaande vergadering is te bekijken
via: www.nieuwegeinseraad.live/stream1

ZAAL 008

Dialoog raad met de stad en college
• Post Corona tijdperk
en corona-update
De Rekenkamercommissie heeft een on-
derzoeksrapport naar de MOR meldin-
gen, bezwaar en beroep aangeboden
aan de gemeenteraad. Tijdens het dia-
loog wil de gemeenteraad met college en
rekenkamercommissie ingaan op de vol-
gende zes aanbevelingen die toegelicht
zijn in de aanbiedingsbrief en het onder-
zoeksrapport Meldingen Openbare Ruim-
te (MOR) en Bezwaar en Beroep.

Dialoog college met de raad
• Participatienota
De gemeente werkt aan een nieuw par-
ticipatiebeleid, als een manier waarop
met en in de stad gezamenlijk maat-
schappelijke opgaven opgepakt worden.
Het college wil graag de concept-partici-
patienota met de gemeenteraad bespre-
ken om te toetsen of door de stad en
raad ingebrachte elementen voldoende

zijn verwerkt. Ook wil het college graag
verdiepend in gesprek over burgerraden
en burgerfora.

Bovenstaande vergadering is te bekijken
via: www.nieuwegeinseraad.live/stream2

Meepraten bij de dialoog raad met de
stad Post Corona tijdperk en corona-up-
date? Meld je tot uiterlijk 24 uur van
tevoren aan via email:
griffie@nieuwegein.nl of door te bellen
naar 14030 en te vragen naar de griffie.

Tot slot
Je kunt de volledige agenda vinden via
https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op
de hoogte van het laatste nieuws van
onze gemeenteraad via de Facebook-
pagina (@ NieuwegeinseRaad), Twitter
(@raadngein) en website
www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de griffie via
telefoonnummer 14030 of via het e-mail-
adres griffie@nieuwegein.nl.
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Raadsvergadering
op donderdag 23 september

Op donderdag 23 september vergadert
de gemeenteraad. De raadsvergade-
ring vindt plaats op het Stadshuis. De
publieke tribune is helaas nog geslo-
ten. Op de online tribune bent u vanaf
19.30 uur van harte welkomom livemee
te kijken. De volgende onderwerpen
staan onder andere op de agenda.

• De Regionale Energie Strategie (RES)
Het college vraagt de gemeenteraad de
Regionale Energiestrategie (RES) U16 1.0
vast te stellen inclusief het concept bod van
1,8 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030
met de daarbij behorende randvoorwaar-
den richting het Rijk en disclaimer. DeRES
1.0 moet door zestien gemeenten, de pro-
vincie en vier waterschappen worden vast-
gesteld.Devoorgesteldeambitie vanNieu-
wegein in deze RES U16 1.0 richt zich op
de opwekking van zonne-energie. Dit ge-
beurt door de komst van een extra zonne-
veld en zonnepanelen op daken, naast de
reeds bestaande duurzame elektriciteits-
opwekking van windpark Nieuwegein,
twee zonneveldparken en zon-op-dak.

• Ontwikkelingen in Rijnhuizen
Het college vraagt de gemeenteraad in te
stemmen met de vestiging van een voor-
keursrecht op enkele percelen in het ge-
bied Rijnhuizen. Door de Wet voorkeurs-
recht gemeenten (Wvg) en deze aanwij-
zing zijn eigenaren verplicht om, wanneer
zij hun perceel/percelen wensen te verko-

pen, deze eerst te koop aan te bieden aan
de gemeente. De gemeente neemt hier-
door eengoedepositie in opdegrondmarkt

• Vaststellen van grondexploitatie Kind-
centrum en woningen Vreeswijk
Het college vraagt de gemeenteraad in te
stemmen met de plannen voor een kind-
centrum met sportvoorziening aan de In-
dustrieweg 1B en daarvoor het pand aan te
kopen. Daarnaast stelt de gemeente-raad
de grondexploitatie vast van dit Kindcen-
trum en woningen in Vreeswijk. Daarvoor
wordt een bedrag van € 1.600.000,- voor-
zien en onttrokken aan de reserve van
Grondbedrijf.

Te bekijken via deze livestream op don-
derdag 23 september.
De raadsvergadering begint om 19.30 uur.
Maandag 27 september staat als eventue-
le reserveavond gepland.

Tot slot
Je kunt de volledige agenda vinden via
https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op
de hoogte van het laatste nieuws van onze
gemeenteraad via de Facebook-pagina
(@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raad-
ngein) en website www.nieuwegein.nl.
Voor meer informatie kun je contact opne-
men met de griffie via telefoonnummer
14030 of via het e-mailadres
griffie@nieuwegein.nl.
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Provincie Utrecht helpt mee
om gezondheid inwoners Batau
te bevorderen

De provincie wil dat iedereen een zo
gezond mogelijke leefomgeving heeft.
Daarom ondertekende gedeputeerde
Rob van Muilekom namens de provin-
cie de overeenkomst Citydeal Health
Hub. Vanuit de Health Hub Utrecht
werkt de provincie bijvoorbeeld samen
in de Regiodeal Vitale Wijken waaron-
der Batau in Nieuwegein.

De overeenkomst is een samenwerking
met verschillende partners. Het doel is
om de gezondheid van de inwoners van
de provincie te bevorderen en de ge-
zondheidsverschillen te verkleinen.

Gedeputeerde Rob van Muilekom en
Marian Dobbe van KOOS Utrecht teke-
nen de overeenkomst Citydeal Health
Hub

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ‘De
plek waar mensen wonen en werken zijn
van grote invloed op de gezondheid.
Maar ook de blootstelling aan bijvoor-
beeld luchtverontreiniging of de mogelijk-
heden om te kunnen bewegen en te re-
creëren zijn van groot belang. Voor ons
als provincie heeft het prioriteit om onze
inwoners een gezonde en veilige leefom-
geving te bieden. Dat kunnen we niet
alleen, daar hebben we onze partners
hard bij nodig.’

De provincie Utrecht werkt al een paar
jaar samen met gemeenten, zorgpart-
ners, private partners, kennis- en onder-
wijsinstellingen in de Health Hub Utrecht.
Deze samenwerking startte in 2016 met
de ondertekening van de Citydeal Health
Hub. De samenwerking verloopt goed en
het aantal deelnemers neemt nog steeds
toe. Daarom is er besloten om de samen-
werking te verlengen.

Health Hub Utrecht
Vanuit de Health Hub Utrecht werkt de
provincie bijvoorbeeld samen in de Re-
giodeal Vitale Wijken. Hierbij gaat het om
een integrale aanpak, met zowel aan-
dacht voor werkgelegenheid, gezond-
heid, onderwijs, veiligheid en sociale ver-
bondenheid als voor wonen, klimaat-
adaptatie, energietransitie, groen en re-
creatie.
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Inwoner uit Nieuwegein
draagt grote beeldcollectie
Sint-Christoffel over aan
gemeentearchief Roermond

Onlangs droeg Henri Spitholt uit Nieu-
wegein zijn enorme collectie afbeeldin-
gen van Sint-Christoffel, de bescherm-
heilige van Roermond, over aan ge-
meentearchivarisJacLemmens.Decol-
lectie omvat 91 multibanden met dui-
zenden afdrukken van foto’s en scans,
vooral van kunstwerken uit de hele
wereld. Opmerkelijk zijn vooral de mi-
niaturen uit middeleeuwse handschrif-
ten en de meer dan levensgrote muur-
schilderingen.

De heer Henri Spitholt heeft sinds 1995 af-
beeldingen van Sint-Christoffel gefotogra-
feerd en verzameld. De aanleiding was het
feit dat zijn vrouw werkte op een school die
naar de heilige genoemd was. Aangesto-
ken door het verzamelaarsvirus kwam hij
op de meest onwaarschijnlijke plaatsen in
contact met de meest uiteenlopende men-
sen,onderanderemet cultuurwetenschap-

Archivaris Jac Lemmens met de heer
en mevrouw Spitholt uit Nieuwegein

pers die onderzoek deden naar de heilige.
Zijn collectie omvat daardoor ook verschil-
lende proefschriften over Sint-Christoffel.

Op zeker moment kwam de vraag op: 'Wat
moet er later met de verzameling gebeu-
ren?’ De heer Spitholt wilde zijn collectie
schenkenaanhetRoermondseChristoffel-
gilde, de vrijwilligersorganisatie die zorgt
dat de Sint-Christoffelkathedraal, de Mun-
sterkerk en de Caroluskapel met hun
kunstschatten toegankelijk zijn voor geïn-
teresseerden.Maar het gilde kande collec-
tie niet op een goede manier bewaren en
ontsluiten voor publiek. Daarom werd in
overlegmet het gilde gekozen voor een an-
dere bestemming: het Gemeentearchief
Roermond.

Een deel van de collectiemoet nogworden
gedigitaliseerd. Daarna zullen alle afbeel-
dingen te zien zijn op de website van het
Gemeentearchief.

Snoeigroep Galecop
gaat weer aan de slag
langs de Galecopperdijk

Na twee jaar niet gesnoeid te hebben
gaat op zaterdag 6 november de
Snoeigroep Galecop weer een deel
van de bomen knotten aan de Gale-
copperdijk. De Snoeigroep Galecop is
een initiatief van Stichting Wijkoverleg
Galecop.

De Snoeigroep Galecop kan nog steeds
mensen gebruiken die ook een bijdrage

willen leveren aan hun wijk en tevens een
leuke dag buiten willen doorbrengen. Ook
mensen die snoeien te zwaar vinden zijn
van harte welkom, want er is genoeg te
doen. De takken moeten opgestapeld
worden, zodat ze makkelijk door de
gemeente kunnen worden opgehaald.
Er is gereedschap aanwezig en ook voor
koffie en thee wordt gezorgd. Tussen de
middag wordt er gezamenlijk een kopje
soep met broodjes gegeten. Opgeven en
meer informatie kan door een e-mailtje te
sturen naar
snoeigroep.swog@gmail.com.
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Vrachtwagenchauffeur
Remco Kompier uit Nieuwegein
wint TVM Award Ridder 2021

De 41-jarige Remco Kompier (41) uit
Nieuwegein heeft de TVM Award Rid-
der 2021 gewonnen. De vrachtwagen-
chauffeur, werkzaam voor transport-
bedrijf Van der Wal Transport B.V.,
viel deze eer ten beurt vanwege een
heldhaftige actie die hij op 11 maart dit
jaar op de A28 ter hoogte van Nijkerk
verrichtte. Dit deed hij samen met Roy
Oldehinkel (28) uit Gramsbergen.

Op 23 juni 2021 kregen zij al de bronzen
penning en getuigschrift voor hun held-
haftige optreden uit handen van burge-
meester H.A. Lambooij van de gemeente
Putten. Deze erepenning is de oudste
medaille in Nederland die nog steeds
wordt geslagen en toegekend. De Maat-
schappij tot Redding van Drenkelingen
bekroont al meer dan 250 jaar mensen
die iemand hebben gered van de ver-
drinkingsdood.

Kompier zag op de bewuste dag vanuit
zijn cabine twee auto’s op elkaar botsen.
Eén van de auto’s kwam in een naast-
gelegen sloot terecht. Kompier reageerde
razendsnel en reed richting het water. Hij
bedacht zich geen moment en sprong het
water in om de twee mensen, een man
(72) en vrouw (78) uit Nijkerk, in de auto
te redden. De vrouw kon op eigen kracht
uit de auto klimmen. Hij haalde de man
die vastzat in de auto met een uiterste
krachtsinspanning uit het water.

Remco Kompier krijgt de bonzen pen-
ning uit handen van burgemeester
H.A. Lambooij

Vanwege deze reddingsactie werd Kom-
pier door meerdere mensen genomineerd
voor de TVM Award Ridder 2021. Deze
prijs is bestemd voor een vrachtwagen-
chauffeur (m/v) die iets bijzonders heeft
gepresteerd op het gebied van verkeers-
veiligheid. De jury voor Ridder 2021 be-
staat uit vijf collega-beroepschauffeurs,
die zich als ambassadeurs aan de TVM
Awards hebben verbonden. Johannes
Ritsma, winnaar van het NK Veiligste
Chauffeur 2018, is de juryvoorzitter.

Kompier ontvangt tijdens de finaledag
van de TVM Awards op zaterdag 25
september op het TT Circuit in Assen de
bronzen TVM Award uit handen van tv-
persoonlijkheid Hélène Hendriks in haar
rol als ambassadrice van de TVM
Awards.

Remco Kompier is uiterst verguld met de
TVM Award Ridder 2021. 'Ik heb gedaan
wat ik dacht dat goed was', aldus Kom-
pier, die tegelijkertijd een oproep doet
aan al zijn chauffeurscollega’s. 'Wij,
chauffeurs, werken constant in riskant
gebied, waar ongelukken plaatsvinden.
Wees alert op elk moment. Wij kunnen
het verschil maken, al is het alleen maar
door snel de hulpdiensten in te schake-
len.'

Juryvoorzitter Johannes Ritsma: 'Remco
heeft met gevaar voor zijn eigen veilig-

De trotse Remco Kompier in zijn
vrachtwagen

heid iemand uit de auto gehaald. On-
danks dat hij bekend was met dit risico,
deed hij het toch. In mijn beleving ben je
dan echt een held.'

De TVM Awards zijn een initiatief van
TVM-verzekeringen en heeft als primaire
doelstelling het creëren van meer be-
wustwording voor veilig rijgedrag onder
alle weggebruikers en zodoende een bij-
drage te leveren aan de transport- en
verkeersveiligheid in Nederland. De TVM
Awards kent drie pijlers: het NK Veiligste
Chauffeur, Ridder en Veilig Transport.
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Column Heleen van den Hoven

‘Alles is research’

Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieu-
wegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troon-
ladder' 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.

Heleen: ‘Soms moet je je boek even
loslaten. Niet langer neuzen in
internetrapporten, niet nadenken over
je personages, gewoon de computer
uitzetten en op stap gaan. Naar de
hei, besloot ik, want die is bijna
uitgebloeid en ik had er nog niets van
gezien. Dus reed ik met mijn man
naar Hilversum, pakte mijn
wandelstokken, want mijn rug en
schouders konden wel enige
beweging gebruiken na het
ingespannen schrijven, en begon te
lopen. Gewoon wandelen en niet aan
het boek denken.’

‘Dat is gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Ten eerste keken we af en
toe naar de hemel, want het zou
kunnen gaan regenen. Er was een
makreellucht, en die zakte langzaam
wat lager. Het ging niet snel, dus
verzekerde mijn man dat we wel voor

de eerste druppels weg zouden zijn.
Mijn hoofdpersoon Kees zou ook naar
de lucht kijken, in aanvulling op de
berichten van het KNMI. Hij is
boswachter en het weerbericht is het
eerste wat hij ’s ochtends aanzet. We
liepen een stuk door het bos en
misschien was dat niet de beste
keuze. Van elke boom wil ik
tegenwoordig weten wat voor soort
het is. Ik vind het een enorm manco
dat ik zoveel niet weet, en met Kees
in mijn hoofd is dat helemaal lastig.’

‘Gelukkig was de hei nog niet
uitgebloeid. We wandelden, gingen op
een bankje zitten in de zon, liepen
nog een stuk en rustten weer even uit.
Ontspannen, heet dat. Ik deed mijn
uiterste best. Toen rende er ineens
een hond op mij af. Zwarte snuit, witte
rug met zwarte vlekken, pluimstaart
en olijk oogjes. De twee baasjes

kwamen met duizend
verontschuldigingen. Ik luisterde
nauwelijks. ‘Wat is dat voor soort?’
vroeg ik. ‘Een Friese Stabij.’’

‘Ik wist het wel. Net dat ontbrekende
stukje research, de hond van Kees,
waarvan ik alleen nog maar
kenmerken en plaatjes had
verzameld. De zwarte oortjes stonden
vrolijk half overeind en ik keek in een
paar ondeugende bruine oogjes. ‘Hij
is één jaar, zijn vacht wordt nog wat
langer.’ Bazen praten best graag over
hun hond.’

‘‘Wordt hij nog veel groter?’ ‘Nee, dit
is het wel ongeveer.’ Mijn computer
stond uit en ik had mijn uiterste best
gedaan mijn hoofd stil te zetten. Maar
het werkt natuurlijk niet wanneer de
research gewoon naar je toe komt
huppelen om zich voor te stellen.’

We gaan van start
met Geincafé Zuid!

Een positieve uitdaging, creativiteit, op
zoek naar nieuwe dingen. Voor velen
een combinatie.
Een ding is zeker, het is van invloed op
ieders leven.

Kom en doe en denk mee! Laat je in-
formeren of geef informatie.

Ze starten de eerste keer met een ideeën-
brouwerij. Heb jij een goed idee voor het
volgende Geincafé? Wil je samen met an-
deren leuke activiteiten en bijeenkomsten
bedenken? Kom dan op maandag 4 okto-
ber naar de Ideeënbrouwerij tijdens het
Geincafé!

'Tijdens dit café wisselen we ideeën uit en
vertellen we alvast wat wij aan ideeën
hebben zoals introductie over kunst, le-

venstestament en hoe voed je je hersenen.
Heb je zelf geen idee, maar wil je mee-
denken met anderen? Ook dan ben je van
harte welkom!'

Geincafé Zuid
Maandag 4 oktober. 13.00-15.00 uur,
Buurtplein Zuid, Ratelaar 37

Opgeven kan door een mail te sturen naar
Jaimy: jvanderveeken@movactor.nl
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Mooi eredivisie evenement
bij tafeltennisvereniging VTV

De tafeltennisdames van VTV uit
Nieuwegein spelen zondag thuis tegen
Dozy Den Heler/Noordkop. Hierin spe-
len de Nederlands kampioen Shuohan
Men, Ana Gogorita, Yoeke Gunsing,
Dobrila Jorguseska en jeugdinterna-
tional Tanya Misconi. De wedstrijd
vindt plaats op zondag 19 september
in de hal aan het Helmkruid 9 in Nieu-
wegein Zuid en begint om 14.00 uur.

Zowel VTV uit Nieuwegein als Dozy Den
Helder/Noordkop hebben zeer hoge am-
bities. Ook internationaal zijn de ambities
niet van de lucht. Zoals vermeld, Tanya
Misconi is jeugdinternational. Zij speelde
voor Nederland op de Europese jeugd-
kampioenschappen. Shuohan Men,
Sanne de Hoop en Chana van der Venne
zitten in Team.nl. Zij zullen namens
Nederland deelnemen aan de Europese
teamkampioenschappen.

Wedstrijd bekijken
Wil je deze wedstrijd als toeschouwer be-
zoeken? Hou dan rekening met het coro-
nabeleid. Meld je via e-mail aan bij
hjcvscha@zonnet.nl. In de speelzaal zijn
20 zitplaatsen voor toeschouwers. In de
kantine zijn 10 plaatsen met zicht op het
speelveld. Alleen toeschouwers met een
reserveringsbevestiging hebben toegang.
De wedstrijd zal ook te volgen zijn via het
Youtube kanaal Live Stream VTV
Nieuwegein.

In de pauze is er een gratis warme hap
tussendoor, speciaal voor deze gelegen-
heid verzorgd door VTV’s Keurslager
Richard Stekelenburg. Wil je komen je
kijken? Meld je via mail aan bij
hjcvscha@zonnet.nl. ‘De dames zijn
goed. Met jou erbij wordt het groots.’
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FO
TO
:Maak kennis met Baseball5

tijdens de Nationale Sportweek

Op zaterdag 18 september komt de
Baseball5 CityTour naar Nieuwegein.
Tussen 13.00 en 16.00 uur kun je bij City
Plaza kennismaken met deze flitsende
urban variant van honkbal en softbal.
Met toffe activiteiten, een uniek veld,
een live DJ en een enthousiast demo-
team, leer jij in een handomdraai deze
nieuwe sport, die altijd en overal te
spelen is!

Tijdens de clinic van de lokale vereniging
Nieuwegein Diamonds maken deelne-
mers kennis met Baseball5, de hippe en
pijlsnelle urban sport zonder knuppels of
handschoenen. Je speelt alleen met een
speciale zachte, rubberen bal! De dag
begint met een clinic, waar je werkt aan je
skills op het gebied van gooien & vangen
en daarna start het allerleukste deel:
wedstrijdjes spelen!

Doe GRATIS mee
en ontvang een aandenken
Doe jij deze middag gezellig mee met je

vrienden? Krijg uitleg en tips van de beste
Baseball5 spelers van Nederland. Meld je
vooraf aan via www.playbaseball5.nl of
kom gewoon langs. Na het aanmelden
ontvang jij een gratis Baseball5 bal, zodat
je ook thuismet je vrienden eenwedstrijdje
kan spelen.

Over de Baseball5 CityTour
De CityTour richt zich in 2021 op het pro-
moten van Baseball5 op verrassende lo-
caties in binnensteden van Nederland. De
doelgroep, jongeren tot 18 jaar, maakt op
unieke locaties en momenten kennis met
Baseball5. Ze worden getriggerd om deze
sport te gaan spelen met vrienden. Hier-
mee lanceert de KNBSB het ideale traject,
waarmee de bond op lange termijn een
sterk fundament legt:
• kennismaken met de sport
• bieden van kader via verenigingen
• het organiseren van NK’s en andere gave
events.
Ga naar www.playbaseball5.nl voor alle
informatie over de CityTour en Baseball5.

Nieuwegein
waardeert mantelzorgers

Nieuwegein heeft veel mantelzorgers
die zorgen voor een familielid, vriend
of kennis. Dit doen ze vaak al langere
tijd, in hun eigen tijd en zonder dat ze
er voor betaald krijgen. De gemeente
en het Steunpunt Mantelzorg Nieuwe-
gein waarderen dit enorm en daarom
willen zij mantelzorgers een mantel-
zorgwaardering aanbieden.

Ben jij mantelzorger voor iemand die in
Nieuwegein woont? Meld je dan vóór
1 oktober aan bij het steunpunt, zodat je
de mantelzorgwaardering kunt ontvan-

gen. Inschrijven kan via de website van
Mantelzorg Nieuwegein.

Dag van de Mantelzorg
Vanwege de jaarlijkse Dag van de Man-
telzorg wordt op zaterdag 13 november
van 11.00 tot 15.00 uur een informatie-
markt georganiseerd in het MeetingDis-
trict aan de Blokhoeve 2.

Hier vind je verschillende organisaties en
kun je workshops volgen, producten
proeven en aan activiteiten deelnemen.

Als je bij het Steunpunt staat ingeschre-
ven als mantelzorg(st)er krijg je in de
maand oktober per e-mail of brief een
uitnodiging voor de Dag van de Mantel-
zorg toegestuurd. Hierin staat hoe je met
behulp van de ‘corona-check-app’ binnen
kunt komen en hoe je de mantelzorg-
waardering kunt ontvangen.
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Lofzang op horecavak
met kookwedstrijd
ROC Midden Nederland

Edgar Kaats kreeg afgelopen woens-
dagavond door tv-kok Rudolph van
Veen de Award ‘Gouden Chef’ uitge-
reikt. Kaats ging in de leslocatie van
het Horeca & Toerisme College aan de
Newtonbaan 12 in Nieuwegein de
strijd aan met zijn collega’s, 14 kook-
docenten van ROC Midden Nederland,
en wist uiteindelijk de meeste origine-
le maaltijd te bereiden uit producten
die pas bij aanvang van de wedstrijd
bekend werden gemaakt.

De rollen omgedraaid
De deelnemers van deze kookwedstrijd
waren dit keer niet de studenten van
ROC Midden Nederland, het waren de

docenten die de messen slepen en op-
gingen voor de titel ‘Gouden chef 2021’.
Alle 14 kookdocenten zijn voormalig chef-
kok, ster in hun vak, de crème de la
crème. Dagelijks beoordelen zij honder-
den studenten. ‘The tables have turned’:
nu waren het de docenten die werden
gejureerd, onder meer door tv-presenta-
tor Rudolph van Veen, bekend van
24Kitchen.

Passie voor het vak
ROC Midden Nederland wilde met de
kookwedstrijd laten zien hoe mooi het
horecavak is. Met 27.000 vacatures is de
horeca de ICT voorbijgesneld en heeft
het de dubieuze eer gekregen van sector
met het grootste personeelstekort. Het
tekort zal nog wel even aanblijven. Desal-
niettemin ziet het Horeca & Toerismecol-
lege van ROC Midden Nederland dat het

aantal aanmeldingen voor horeca-oplei-
dingen gestegen is ten opzichte van vorig
jaar. Een nieuwe generatie horecatop-
pers dient zich aan!

‘Om dat heugelijke feit te vieren en maar
weer eens te laten zien hoe prachtig het
horecavak is, moeten we af en toe van
ons laten horen. Bovendien zitten een
aantal van onze docenten in de jury van
Skills the Finals, een Nederlands kam-
pioenschap voor mbo-studenten dat vol-
gend voorjaar in Utrecht wordt georga-
niseerd. Goed dat onze docenten zelf
weer eens ervaren hoe het is om beo-
ordeeld te worden.’ Edgar Kaats won de
wedstrijd. Kaats: ‘Ik ben blij met de titel,
maar echt trots op de passie voor het vak
die wij vandaag met zijn allen hebben la-
ten zien!’
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GRATIS
KOM Carrousel
KOM spelen, doen en maken!

Iedere zaterdagochtend kun je iets leuks
doen in DE KOM. Instrumenten uitprobe-
ren (muziek), lekker bewegen op muziek
(dans), in een andere rol kruipen en gek-
ke gezichten trekken (theater) of je crea-
tief uitleven met je handen (beeldend).

Deze gratis lessen beginnen om 10.30 en
zijn om 12.00 afgelopen.
Locatie atelier 1 (beeldend) of atelier 2
(dans, theater en muziek).
De ateliers vind je bij binnenkomst in de
entreehal van DE KOM meteen aan je
rechterhand. Het maakt niet uit hoe vaak
je komt. Hoe leuk is dat? Van tevoren
aanmelden is momenteel nog niet nood-

zakelijk. Wel vragen we ter plekke even
om een naam, telefoonnummer en email-
adres.

Lesdata KOM carrousel
• Muziek 18 september, 16 oktober,
20 november, 18 december, 15 januari,
19 februari, 12 maart, 21 mei en 18 juni

• Dans 25 september, 13 november,
11 december, 12 februari, 19 maart,
9 april, 14 mei en 11 juni
• Theater 2 oktober, 6 november,
4 december, 5 februari, 2 april en 4 juni
• Beeldend 9 oktober, 27 november,
22 januari, 26 maart, 23 april, 28 mei en
25 juni.
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Eindelijk weer
Magic Circus in Nieuwegein!

In 2021 presenteert Magic Circus, het
Nederlands Stadscircus de voorstel-
ling ØPFANG boordevol modern cir-
cusvermaak. Het Magic team vangt het
publiek op en neemt het mee in een
magische wereld. Jong en oud, want
Magic Circus is óók leuk voor kinde-
ren. Niet te oubollig en zeker niet te
pretentieus modern. Beleef het mee
van vrijdag 1 t/m woensdag 6 oktober
aan de Lupinestraat bij Winkelcentrum
Hoogzandveld.

In het moderne circus gaat het om vallen
en opstaan, struikelen en stijgen, loslaten
en opvangen. Dat opvangen gebeurt
soms letterlijk door de acrobaten. Niet
alleen op het podium, maar ook hoog
daarboven zonder vangnet. Kortom, cir-

cus als spiegel van de maatschappij.
Magic Circus biedt Øpfang. Biedt alter-
natieven voor het maandenlange beeld-
schermstaren. In Øpfang beleef je komi-
sche verwikkelingen, rondrazende rad-
draaiers, stoelenstapelaars, maanlandin-
gen, hangvolwassenen, zoveel touwtjes
dat er geen eind aan vast te knopen is en
vele andere betoverende circusacts.
Alles live, echt en bijna aanraakbaar. Ein-
delijk weer samen écht iets beleven!

Øpfang
Het begrip Øpfang dateert uit de tijd van
de Vikingen. Historisch onderzoek leert
dat zij niet zomaar woestelingen waren,
maar ook familiemensen. Vikingen koes-
terden gastvrijheid oftewel Øpfang. Tot
op de dag van vandaag is dat in woord
en daad in Scandinavië terug te vinden.
Magic Circus is ook gastvrij en spant voor
zijn bezoekers een maatschappelijk en
cultureel vangnet. Vangt hen op en

stoomt hen klaar voor een nieuw en beter
normaal. Laat je vallend onderdompelen
in eigentijds circus.

Nieuwegein Stadspas
Mensen met een geldige Nieuwegein
Stadspas kunnen voor slechts € 5,- naar
het circus. Deze Stadspas-actie is uitslui-
tend aan de circuskassa verkrijgbaar
zolang de voorraad strekt. Geen Stads-
pas? In winkels met een circusposter en
online zijn kortingsbonnen te vinden voor
€ 5,- korting p.p.

De voorverkoop is gestart via magic-cir-
cus.nl. Vanaf een uur voor aanvang van
de voorstelling kun je ook nog terecht
aan de circuskassa. Magic Circus is ver-
plicht om Coronatoegangsbewijzen te ge-
bruiken.
Magic Circus Øpfang is mede mogelijk
dankzij een financiële bijdrage van het
Kickstart Cultuurfonds.
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Burendag
bij Dorpshuis Fort Vreeswijk

Zondag 26 september wordt Burendag ge-
vierd op Fort Vreeswijk. Op deze dag is er
(extra) aandacht voor je buurt en je buren:
samenkomen staat centraal. Het Dorps-
huis organiseert twee activiteiten die dag:
een fietstocht en het optreden van een
salsaband. Ook kunnen buurtbewoners
deze dag tussen 13.30 en 16.00 uur langs-
komen op het Fort voor een kopje koffie/
thee met wat lekkers.

Fietstocht
Er is een fietstocht van 40 kilometer uit-
gezet. De tocht brengt je langs prachtige

objecten van de (werelderfgoed!) Nieuwe
Hollandse Waterlinie en industrieel erf-
goed aan de oevers van deVaartseRijn en
het Merwedekanaal. Je kunt tussen 11.00
en 13.00 uur vertrekken vanaf het Dorps-
huis Fort Vreeswijk. Daar eindigt de route
ook weer. Deelname kost € 1,-. Voor dat
bedrag ontvang je de route en een goody
bag. Nodig je je buren uit om mee te gaan,
dan doen zij gratis mee.

Salsaband
Om 16.00 uur treedt Salsaband Salero uit
Amsterdam op in het Dorpshuis. Het be-
looft een feest voor jong en oud te worden,
met swingende muziek. Onder leiding van
Minco Coenraad speelt Salero oude sal-

sakrakers als Anacaona, Idilio en Sonam-
bulo, maar ook nieuwe songs van de
Spaanse band Tromboranga. Wie wil kan
zelf meedoen en zo de basis-danspassen
leren. Deelname kost € 2,-. Ook hier geldt:
nodig je je buren uit om mee te gaan, dan
doen zij gratis mee.

Meer informatie en aanmelden
Je kunt je t/m 23 september aanmelden
voor een of beide activiteiten. Stuur een e-
mail naar info@fortvreeswijk.nl (graag Fi-
etstocht en/of Salsadansen vermelden in
de onderwerpregel) of bel naar
0621664918 (beheerteam Dorpshuis
Vreeswijk).

https://magic-circus.nl/
https://magic-circus.nl/
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
mailto:info@fortvreeswijk.nl
0621664918
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De Handelskade met trambaan

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-handelskade-met-trambaan

