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NACHTEGAAL

DEZE WEEK

• Agenda
•

Laatste presentatiegids Geinoord Hidde van der Kluit, quizwinnaar

Stickeractie foute fietspaaltjes

• Na 12 jaar burgemeesterschap vindt Frans Backhuijs het tijd om de bakens te gaan verzetten en ruimte te maken voor een opvolger

Winnares Emilie van der Steeg

DEZE WEEK

• Agenda
• Zorgen over voortbestaan sportclubs
• Verscherpte controle recyclingstation
• Waterscouting naar zeilwedstrijden
• Bloemetjes en Bijtjes-motie
• Veranderingen op Cityplaza

* Park De Kokkebogaard genomineerd
* Weing animo Koffie met Raadsleden
• Bezoek minsiters aan A12-zone
• The Unoriginals in De Partner
• Stadspas voor Oekraïeners
• Leger des Heils zoekt collectanten
• Workshop papier scheppen
• Seizoensopening Soep en Cultuur
• Viering 40 jaar Bouwgein
• Gratis reizen in de provincie Utrecht
• Aggressieve man gezocht door politie

• Snoeigroep Galecop weer van start
• Groot succes voor de Lekrace
• Kinderboekenweek en gi ga groenfeest
• Kerstmarkt Batau Noord
• Ontwerp nieuw Muntplein is klaar
• Open Huis Buurt- en Zorgplein Zuid
• Poppentheater met Krokobil
• Renovatie Doorslagsluis van start
• Samen fietsen tijdens Burendag
• Iets over hebben voor een ander
• Eerste editie Vitaliteits Games
• Glamourday op Cityplaza
• Buren van Rijnenburg en Reijerscop
• Vraag de energietoeslag 2022 aan
• Nieuwe wijkkrant Batau Noord
• Survivalrunbaan Kracht geopend
• Afgestraft omdat je verduurzaamde
• Langere wachttijd Geynwijs
• Activiteiten De tweede verdieping

• Willeke's corona columns gebundeld in een boek

• KIds Najaarsclinics bij MHCN
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Groene curry
met kippendijen,
rijst, bloemkool en broccoli

Gisteren had ik gasten, en heerlijk
gekookt, hier staat het menu
.

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 gefoto-
grafeerd.
Deze week het Nachtegaal in de wijk
Doorslag.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Nieuwegeinse wint NK Stoepranden

Na een zinderende finale mag de Nieuwegeinse Emilie van der Steeg
(12 jaar) zich Nederlands Kampioen Stoepranden noemen in de
categorie 10 t/m 14 jaar. De finale vond op zondag 18 september
plaats in het Openluchtmuseum in Arnhem en werd georganiseerd
door Jantje Beton.

De afgelopen maanden hebben maar liefst 15.000 kinderen door heel
Nederland gestreden om een plek in de finale. Voor de finaledag zelf
hadden 200 kinderen zich geplaatst om te strijden om de felbegeerde titel
‘Nederlands Kampioen Stoepranden 2022’, een titel waar sinds 2017 om
gestreden wordt.
De kinderen kwamen uit in 2 categorieën: 6 t/m 10 jaar en 11 t/m 14 jaar.

Bij het stoepranden kun je punten verdienen door de ‘stoeprand’ van de
ander te raken. De bal moet daarbij terugkomen naar de eigen speelhelft
van de gooier. Vang je daarbij je eigen bal, dan levert dat 2 punten op.
Degene die het eerst 15 punten heeft, met daarbij 2 punten verschil, wint
de wedstrijd. De wedstrijden duren maximaal 8 minuten.

Na 2 regenachtige voorrondes begonnen vanaf de achtste finales de
knock-out rondes. Na een spannende halve finale, waarin de
Nieuwegeinse zich na een 6-0 achterstand terugknokte naar de
overwinning, was ook de finale zinderend en ging lange tijd gelijk op.
De uiteindelijke 16-14 einduitslag toverde een glimlach op het gezicht van
Emilie. 'Ik had het niet verwacht, maar ik vind het super leuk dat ik
Nederlands kampioen ben geworden. Wat ik ook leuk vind is dat ik
vriendinnen heb gemaakt met het meisje waarvan ik in de finale heb
gewonnen. Na afloop hebben we ook telefoonnummers uitgewisseld.'

Het NK werd voor de zesde keer georganiseerd door Jantje Beton. Doel
van het NK is om spelen, bewegen en ontmoeten in zoveel mogelijk
buurten in Nederland te stimuleren. Organisaties die zich inzetten om
kinderen in beweging te krijgen en samen te laten spelen, kunnen zich
aanmelden voor het NK Stoepranden. Een organisatie komt daarmee uit
voor een plaats en organiseert stoeprandactiviteiten voor kinderen in hun
plaats. De Nieuwegeinse kwalificatie werd georganiseerd door Sport ID
Nieuwegein.
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De Digitale Nieuwegeiner

Emilie van der Steeg

https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-groene-curry-met-kippendijen-rijst-bloemkool-en-broccoli
https://www.pen.nl/artikel/de-nachtegaal
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/voortgang-formatie-advies-verkenner-na-eerste-gespreksronde
https://www.cityplaza.nl
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AGENDA

• 23 sep: Wandeltocht
• 23 sep: Proefles Hatha yoga
• 23 sep: Poolcafé
• 23 sep: Silent Disco
• 24 sep: KOM kunst maken
• 24 sep: Samen fietsen op Burendag
• 24 sep: Survival run parcours
• 24 sep: Let Beauty Awake
• 25 sep: Vogelexcursie
• 25 sep: Seizoensopening Soep en

Cultuur
• 26 sep: Poppentheater met Krokobil

bij Brabbelen bij Kleintje Jut
• 28 sep: Insectenhuisjes maken
• 28 sep: Plukken en proeven op het

Natuurkwartier
• 28 sep: Najaarsbijeenkomst Vogel-

wacht
• 1 okt: KOM toneel spelen
• 1 okt: Glamourday op Cityplaza
• 1 okt: Open Huis Buurt- en Zorgplein

Zuid
• 1 okt: LEGO-filmpje leren maken
• 1 okt: Welkom op het Plein
• 2 okt: 40 Jaar Refreshing, DE KOM
• 4 okt: Info-avond CityPromenade
• 5 okt: Kids Najaarsclinic MHCN
• 6 okt: Open middag Buurtplein

Doorslag
• 8 okt: KOM kunst maken
• 8 okt: Dag van de palliatieve zorg
• 8 okt: The Unoriginals
• 12 okt: Kids Najaarsclinic MHCN
• 14 okt: Gi ga groenfeest
• 15 okt: KOM dansen
• 15 okt: Festival Op de Hoek
• 12 okt: Kids Najaarsclinic MHCN
• 15 okt: Classic rockband Stick em Up
• 18 okt: Workshop papier scheppen
• 20 okt: Beursvloer
• 22 okt: KOM toneel spelen
• 29 okt: Knutselen voor Halloween
• 3 nov: Mas Markt Oosterlicht College
• 5 nov: KOM muziek maken
• 6 nov: Snoeigroep Galecop
• 12 nov: Intocht Sinterklaas
• 12 nov: KOM kunst maken
• 17 okt: Taalfestival
• 19 nov: KOM dansen
• 26 nov: KOM toneel spelen
• 3 dec: KOM kunst maken
• 10 en 11 dec: Knutselen voor Kerst
• 10 dec: KOM dansen
• 14 dec: Kaarslicht in Vreeswijk
• 16 dec: Kerstmarkt Batau Noord

Nieuwegein,
een mooie gemeente

‘Vorige week donderdag was de Internationale Dag van de Democratie.
De gemeenteraad heeft dat aangegrepen om er de Week van de
Democratie van te maken. De hele week waren raadsleden op pad.
Ze zijn met een koffiekar, met een heuse barista, in de verschillende
winkelcentra met inwoners in gesprek gegaan. Er is ook een maaltijd
gehouden met inwoners voor de vergadering van de gemeenteraad.
Zelf heb ik ook meegedaan aan deze gesprekken. Gelukkig was er naast
kritiek ook waardering voor het werk van de gemeente en hebben we
waardevolle aanbevelingen opgehaald.’

‘De Dag en Week voor de Democratie werden dit jaar voor de eerste keer
gehouden. Het was daarom nog niet zo bekend, maar de activiteiten
werden door veel inwoners gewaardeerd. Een bekend spreekwoord is
“onbekend maakt onbemind”, dat geldt ook voor de politiek. Als inwoners
op informele wijze raadsleden beter leren kennen draagt dat bij aan meer
vertrouwen in de politiek. Het smaakt naar meer!’

‘Volgend jaar ben ik precies 12 jaar burgemeester van de mooie
gemeente Nieuwegein. Ik heb dan twee periodes van zes jaar achter de
rug en kan ik herbenoemd worden voor een derde periode. Afgelopen
donderdag heb ik de gemeenteraad laten weten niet beschikbaar te zijn
voor de derde ambtsperiode.’

‘Na 12 jaar vind ik het tijd om de bakens te verzetten en ruimte te maken
voor iemand anders. Ik heb mij altijd voor de volle overtuiging ingezet
voor Nieuwegein. Dat doe ik met veel plezier en zal ik ook voor de volle
100% blijven doen tot 11 mei volgend jaar. Ik hoop de komende acht
maanden nog veel mooie dingen te kunnen doen voor Nieuwegein,
samen met inwoners, ondernemers, raadsleden, wethouders en de
ambtenaren. Daarna zoek ik een nieuwe uitdaging om wat voor de
samenleving te doen.’

De Digitale Nieuwegeiner

Burgemeester Frans Backhuijs
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/sporten-en-bewegen-bij-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/sporten-en-bewegen-bij-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/sporten-en-bewegen-bij-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/sporten-en-bewegen-bij-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/samen-fietsen-tijdens-burendag
https://www.pen.nl/artikel/sporten-en-bewegen-bij-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/gedichten-op-muziek-in-de-partner
https://www.pen.nl/artikel/excursie-naar-de-groene-jonker-onder-leiding-van-nine-ebben
https://www.pen.nl/artikel/opening-seizoen-soep-cultuur-in-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/opening-seizoen-soep-cultuur-in-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/poppentheater-bij-brabbelen-bij-kleintje-jut
https://www.pen.nl/artikel/poppentheater-bij-brabbelen-bij-kleintje-jut
https://www.bouwgein.nl
https://www.pen.nl/artikel/plukken-en-proeven-op-het-natuurkwartier
https://www.pen.nl/artikel/plukken-en-proeven-op-het-natuurkwartier
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/glamourday-op-winkelcentrum-cityplaza
https://www.pen.nl/artikel/buurtplein-en-zorgplein-zuid-houden-open-huis
https://www.pen.nl/artikel/buurtplein-en-zorgplein-zuid-houden-open-huis
https://www.facebook.com/hashtag/departnernieuwegein
https://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/artikel/omleidingsroute-zuidstedeviaduct
https://www.pen.nl/artikel/mhcn-kids-najaarsclinics-maak-gratis-kennis-met-hockey
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5430082450444004&set=a.137868449665457
https://www.pen.nl/artikel/mhcn-kids-najaarsclinics-maak-gratis-kennis-met-hockey
https://www.pen.nl/artikel/kinderboekenweek-en-gi-ga-groen-feest
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/events/740237680373006/?ref=newsfeed
https://www.pen.nl/artikel/mhcn-kids-najaarsclinics-maak-gratis-kennis-met-hockey
https://www.facebook.com/DePartnerNieuwegein/photos/a.1500037826992318/3183188602010557/
https://www.facebook.com/KunstGein-278044538962038/
https://www.pen.nl/artikel/inschrijven-voor-de-beursvloer-weer-mogelijk
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/je-eigen-boot-maken-tijdens-zomeractiviteit-bij-hornbach-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/stageplekken-gezocht-voor-mas-in-de-klas
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/snoeigroep-galecop-start-weer-met-het-knotten-van-de-bomen-in-de-wijk-2
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/je-eigen-boot-maken-tijdens-zomeractiviteit-bij-hornbach-nieuwegein
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/artikel/kerstmarkt-batau-noord
https://www.pen.nl/artikel/koffie-met-raadsleden-slaat-niet-echt-aan-op-de-dag-van-de-democratie
https://www.pen.nl/artikel/frans-backhuijs-kiest-niet-voor-een-derde-ambtstermijn-als-burgemeester-van-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/frans-backhuijs-kiest-niet-voor-een-derde-ambtstermijn-als-burgemeester-van-nieuwegein
https://moenmakelaars.nl
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Survivalrunbaan Kracht
op Sportpark Galecop
geopend

Directeur Marc van den Tweel van het
NOC*NSF en de Nieuwegeinse wet-
houder John van Engelen hebben
woensdagmorgen tijdens de tweede
sportdag de nieuwe survivalrunbaan
geopend. Dat werd gedaan door het
met een bijl door midden slaan van een
stuk touw. Onze videograaf Jos van
Vogelpoel was aanwezig om een
videoverslag te maken. Arend
Bloemink maakte de foto's, waarvan je
er hier nog meer ziet.

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sport-
week van 2021 is deze sportdag voor het
eerst in Nieuwegein georganiseerd. Van
den Tweel is naar Nieuwegein gekomen
omdat het sportbeleid van Nieuwegein
vanwege de samenwerking met diverse
partners steeds vaker aangehaald wordt
als landelijk voorbeeld.

De survivalrunbaan op Sportpark Gale-
cop, is gefinancierd vanuit het gemeen-
telijk sportakkoord, op voordracht van
wethouder Van Engelen. Survivalverenig-
ing ‘Kracht’ gaat op deze nieuwe baan
trainingen geven en zal hierbij nauw
samenwerken met de atletiekvereniging
Atverni.

200 jongeren in beweging
op Sportpark Galecop
Tijdens de opening was het Ministerie van
Defensie, Berenschot en SportID Nieuwe-
gein aanwezig om te zien hoe 200 jonge-

ren in beweging waren, met het doel om
de jongeren weerbaarder te maken door-
middel van bewegen en ze te laten leren
van de mentale lessen die militairen en
psychologen hebben gehad in hun oplei-
ding en werk.

De 200 jongeren van tussen de 16 en 20
jaar zijn afkomstig van diverse MAVO -
HAVO en VWO examenklassen van het
Oosterlicht College, Anna van Rijn, Cals
College en studenten van de MBO Sport-
academie Utrecht en ROC Midden Neder-
land.

Korpscommando Troepen
De dag stond onder leiding van voorma-
lige leden van het Korps Commando
Troepen (KCT) en werden ondersteund
door collega’s van verschillende Defensie
onderdelen: Marechaussee, Landmacht,
Mariniers, Marine en Luchtmacht. Daar-
naast leverde het adviesbureau Beren-

schot een bijdrage door middel van het
inzetten van psychologen die jongeren
inzicht gaven in de theorie achter ‘weer-
baarheid.’

Gemeente wil sport vaker inzetten
om vraagstukken op te lossen
Deze dag past helemaal binnen de doel-
stellingen van het lokale sport- en be-
weegakkoord van de gemeente Nieuwe-
gein. Hierbij wil de gemeente sport steeds
vaker inzetten als middel om maatschap-
pelijke vraagstukken op te lossen en sport
breed laten samenwerken met andere
domeinen. SportID Nieuwegein en de
samenwerkende sportverenigingen op
Sportpark Galecop zijn in het kader van
het Nationaal Sportakkoord net als andere
partijen goede voorbeelden van hoe
breedtesport kan samenwerken met maat-
schappelijke partners.

De Digitale Nieuwegeiner
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Wethoeder John van Engelen tracht, onder toeziend oog van Kracht-survivalrun-oprichter en -trainer Maarten Postema, met een bijl
een dik touw doormidden te slaan. Marc van den Tweel (rechts) mepte zijn touw met één slag in tweeën.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.krachtsurvivalrun.nl/
https://www.krachtsurvivalrun.nl/
https://www.pen.nl/artikel/survivalbaan-op-sportpark-galecop-geopend
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Bericht van
Buren van Rijnenburg
en Reijerscop (BVRR)

Begin september dit jaar heeft wethou-
der Van Hooijdonk aan de gemeente-
raad van Utrecht laten weten dat de
vergunningsaanvraag voor vier wind-
turbines met maximale tiphoogte van
270 meter in Rijnenburg en Reijerscop
in behandeling is genomen. De ge-
meente wil dit jaar nog vervolgstappen
zetten met een ontwerp bestemmings-
plan en ontwerp omgevingsplan. De
wethouder verwijst naar de samenvat-
ting en conclusies van het milieu effect
rapport (MER) met rooskleurige con-
clusies over de geluidsbelasting.

‘Ondanks dat windturbines er niet eerder
dan 2026 zouden kunnen komen te staan
wordt door de gemeente Utrecht en Rijne
Energie nu een soort spoed-traject
gekozen waarbij onzorgvuldigheid dreigt
en bewoners en grondeigenaren op infor-
matie-achterstand worden gezet’ aldus
BVRR.

Pieter van Veenen van BVRR: ‘Gemeente
en Rijne energie willen alles liefst even
voor de inwerkingtreding van de nieuwe
Omgevingswet per 1-1-2023 er doorheen
fietsen. Maar ook aan de nieuwe lande-

lijke geluidsnormen voor windturbines die
nu worden ontwikkeld en de bijgewerkte
studies van RIVM over gezondheidsef-
fecten van geluidsoverlast door windtur-
bines gaat men voorbij.’

BVRR: ‘De gemeente weigert inzage te
verschaffen in het volledige MER rapport
(172 pgs. + bijlagen/verwijzingen) omdat
dit nog de status heeft van een concept-
rapport. Tegelijkertijd loopt de gemeente
in de Raadsbrief en het Persbericht
vooruit op de conclusies van het rapport.
De samenvatting van het MER rapport
komt tot ongefundeerde en oncontroleer-
bare rooskleurige conclusies over de ge-
luidsbelasting van de turbines. Hoe kun je
conclusies trekken als er nog geen defini-
tief rapport is? En hoeveel tijd krijgen be-
langhebbenden om straks honderden pa-
gina’s te bestuderen en er op te reage-
ren? 6 weken?’

Windturbines in Rijnenburg
blokkeren 25.000 nieuwbouwwoningen
De wethouder schrijft dat de geluidsbe-
lasting van de nieuwe windturbines lager
zal zijn dan 45 dB, de maximale norm van
GGD of WHO, vergelijkbaar met wat we
acceptabel vinden bij autowegen of spoor-
wegen. ‘Wij gaan ervan uit dat windmo-
lens en mogelijke toekomstige woning-
bouw met elkaar verenigbaar is’, aldus de
Utrechtse wethouder Van Hooijdonk.

Maar een wettelijke norm voor de geluids-
belasting ontbreekt op dit moment nadat

de omgevingsnorm door uitspraak van de
Raad van State buitenwerking is gesteld.
En de WHO heeft aangegeven dat haar
suggestie over de geluidsnormering aan
de oude kant is en eigenlijk bijgesteld zou
moeten worden op basis van meer re-
cente onderzoeken.

In werkelijkheid is de 45dB richtlijn boven-
dien gebaseerd op jaargemiddelden. Dit
verhult dat je bij ongunstige wind op vele
dagen wordt geconfronteerd met hoorbaar
geluid.

Conclusie: ‘Het nieuwe stadsdeel Rijnen-
burg is vrijwel geheel gepland ten noorden
van de Nedereindseweg en zal daarom
met grote regelmaat ernstige geluidshin-
der ondervinden van de genoemde tur-
bines.’

Windturbines
in Rijnenburg en Reijerscop
zijn hoorbaar aan overzijde snelwegen
De vier geplande turbines staan ongeveer
op 800 tot 900 meter van de woonwijken
in De Meern en Nieuwegein. Uit onder-
zoeken uit 2018 en 2019 is gebleken dat
bij ongunstige wind er sprake zal zijn van
meerdere uren hoorbaar geluid gedurende
meerdere uren in de nacht.

Gezondheidsrisico’s
Laag Frequent Geluid:
Afstand nodig van minimaal 1,8 km
Audioloog Jan de Laat van het Leids
Medisch Universitair Centrum, heeft de
afgelopen jaren gepubliceerd over de
gezondheidsrisico’s van Laag Frequent
Geluid (LFG). Zo’n vijf tot tien procent van
omwonenden blijkt extra gevoelig te zijn
voor hoorbaar en niet hoorbaar LFG en
krijgt gezondheidsklachten. Nu de oude
geluidsnormen door de uitspraak van de
Raad van State niet meer geldig zijn pleit
De Laat voor een heldere afstandsnorm
tot woningen. Het LFG treft omwonenden
in een straal van enkele kilometers. Om
de ergste schade te beperken zou de af-
stand tot woningen minimaal tien maal de
masthoogte moeten bedragen.

De geplande turbines met een maximale
tiphoogte van 270 hebben een masthoog-
te van 180 meter en zouden daarom mini-
maal op 1,8 km van woningen moeten
staan. De geplande turbines blokkeren
dan toekomstige woningbouw in het hele
middengebied van Rijnenburg tot en met
de Nedereindseweg en treffen tevens een
strook van ca. 1 km aan de overzijde van
de snelwegen van omliggende wijken in
De Meern en Nieuwegein.
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https://www.bvrr.nl/
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Fietsersbond
Nieuwegein op jacht
naar foute fietspaaltjes

De jacht op foute fietspaaltjes
in Nieuwegein is geopend!
Sinds begin september mar-
keren enkele actieve leden van
de Nieuwegeinse Fietsersbond-
afdeling foute fietspaaltjes
paaltjes die overbodig of slecht
gemarkeerd zijn.

Paaltjes op fietspaden veroorza-
ken jaarlijks naar schatting 2400
spoedeisende hulpopnames. Daar-
van zijn bijna 1500 gewonden er
ernstig aan toe (VeiligheidNL,
2019). Paaltjes zorgen jaarlijks
voor veel ernstige ongelukken en
hebben blijvende impact. Volgens
de richtlijnen van het Kenniscen-
trum CROWmoet je een paaltje
alleen plaatsen als het aantoon-
baar strikt noodzakelijk is.

Als fietsers hinder en gevaar door
auto’s op het fietspad ervaren en
er is echt geen andere oplossing
voor het probleem, dan mag de
wegbeheerder dus een paaltje
plaatsen. Zo’n paaltje moet dan
wel aan de opgestelde richtlijnen

voldoen zodat het veilig is voor
fietsers. Helaas zijn in Nieuwegein
in het verleden veel paaltjes ge-
plaatst zonder een goede marke-
ring. Ook staan er paaltjes die
overbodig zijn en dus weg kun-
nen.

Begin september zijn actieve
leden van Fietsersbond Nieuwe-
gein gestart om alle foute fiets-
paaltjes in Nieuwegein te voorzien
van een sticker ‘Deze paal staat in
de weg’. Ze verzamelen alle foute
fietspaaltjes ook op een interac-
tieve GoogleMapskaart. Ze zijn
van start gegaan met stickeren op
de doorfietsroutes van FietsNet
Nieuwegein en nemen nu één
voor één de wijken onder de loep.
Helaas was geen van de paaltjes
goed gemarkeerd, dus er valt nog
heel wat te doen voor de gemeen-
te Nieuwegein!

Wie mee wil helpen met de actie
kan een foto maken van een fout
fietspaaltje en die met de locatie
doorsturen naar nieuwegein@fi-
etsersbond.nl. Eind oktober biedt
de afdeling de kaart aan aan de
gemeente Nieuwegein, met het
verzoek om in actie te komen.
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GGD regio Utrecht wint
eerste editie
Vitaliteits Games

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sport-
week opende wethouder John van En-
gelen van Nieuwegein officieel de Na-
tionale Sportweek 2022 in de gemeente
Nieuwegein.

Na het startschot begonnen de Vitaliteits
Games waarbij medewerkers van vier
organisaties streden om de titel Vitaalste
Organisatie van Nieuwegein.

De winnaars, GGD regio Utrecht, ontvin-
gen de wisselbeker en krijgen van SportID
een vitaliteitsabonnement aangeboden
waarmee ze binnen de organisatie aan de
slag kunnen.

Ter afsluiting was er nog een Lunch &
Learn, waarbij de deelnemers een
gezonde lunch nuttigden en leerden over
gezonde voeding van Stephanie Van der
Kreeft.

OMKIJKEN

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

September 2011

Net in Nieuwegein gearriveerd mocht Nieuwegeins
burgemeester Frans Backhuijs, als tijdelijke bewoner
van de wijk, het nieuwe Winkelcentrum Galecop
officieel openen.

De Digitale Nieuwegeiner

Clarion Wegerif van de Fietsersbond in Nieuwegein plaatst een sticker
op de Edisonbaan

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ngWZnwRIGUzmA1g3JxEovetDuAwPCLU&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ngWZnwRIGUzmA1g3JxEovetDuAwPCLU&usp=sharing
mailto:nieuwegein@fietsersbond.nl
mailto:nieuwegein@fietsersbond.nl
https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
https://www.linkedin.com/company/ggdregioutrecht/
https://www.linkedin.com/company/nocnsf/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC7jsWsBn1HRp81Wnd6K3uFOZjqlAoDcbLc
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC7jsWsBn1HRp81Wnd6K3uFOZjqlAoDcbLc
https://www.linkedin.com/company/ggdregioutrecht/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAWJ_JwBvCcewv2Vc1URPWsZS1xKacd8VQk
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAWJ_JwBvCcewv2Vc1URPWsZS1xKacd8VQk
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Ontwerp nieuw Muntplein is klaar

Betere Buurten vernieuwt de inrichting van het Muntplein.
Betere Buurten is een buurtvernieuwingsproject waarmee de
buitenruimte in de buurt wordt opgeknapt. Zo kan de buurt
er hopelijk weer 40 jaar tegen. Dit doet de gemeente samen
met iedereen die woont, werkt en winkelt in de Muntenbuurt.
De Muntenbuurt is een bijzondere Betere Buurt omdat hij
onderdeel is van de Regiodeal*.

Over de schets voor het vernieuwde Muntplein waren bewoners,
winkeliers en bezoekers erg tevreden. Alle stoepen en straten
krijgen nieuwe tegels. Daarmee wordt gezorgd dat er geen kuilen
meer zijn. Ook wordt het groener, kunnen kinderen spelen op het
plein en wordt de looproute naar de loopbrug (Menuetbrug)
voorzien van meer groen en zal de brug worden opgeknapt.

Onder het plein zal water opgevangen worden. Dit zie je niet,
maar voorkomt overstromingen als het heel hard regent. Op het
plein komt een waterpunt. Hier kun je gratis je flesje of beker
vullen met drinkwater.

Een groen Muntplein
Iedereen is het erover eens: het Muntplein mag veel groener. Dat
zal dan ook worden gedaan. Op de schets zie je plantvakken met
een verhoogde rand. Op de rand kun je zitten. De grote boom bij
De Vuurtoren blijft staan. Het rijtje lindes zal weggehaald worden,
omdat ze niet gezond zijn. In de plantvakken komen bomen terug
en bloeiende planten.

Het kunstwerk
Het kunstwerk De Poort blijft op het plein staan. De bewoners
konden hierover stemmen. Een meerderheid vond dat het
kunstwerk bij het Muntplein hoort, zelfs al vindt niet iedereen het
mooi. In de schets staat hij in een groenvak, zodat er minder snel
op geklommen wordt. Sommige mensen vonden dat gevaarlijk.

Spelen op het plein
Terwijl ouders en grootouders even zitten op het plein, kunnen
de allerkleinsten spelen in het klimboompje of op de

stapstammetjes. Veel bezoekers en winkeliers vroegen hierom.
Uit een test met straatstickers blijkt dat iets te spelen voor de
allerkleinsten geen overlast bezorgt.

De route naar de loopbrug
Hier komen ook vakken met bomen en bloeiend groen. De
vakken hebben vrije ronde vormen. De boompjes halen we weg,
omdat ze te dicht bij de huizen staan. Langs de tuinen komen
hagen.

Speelplekken
De glijbaan gaat weg. Er wordt weinig op gespeeld omdat er
weinig zicht op is. Er worden nieuwe speelse plekken bij de
Kronenburgflat, bij de voetbalkooi, op het Muntplein en bij de
Daalderburg gemaakt.

Loopbrug
De loopbrug (Menuetbrug) wordt opgeknapt. Hij krijgt nieuwe verf
en een nieuwe looplaag. Daardoor hij ziet er weer fris uit.

Fietsen en fietsparkeren
Fietsparkeren blijft mogelijk op het plein. In de hoek van de Albert
Heijn en in de hoek van de kaasboer/drogist. Ook in de toekomst
mag je niet fietsen op het plein. Afstappen doe je bij de poorten.

*Regiodeal
In de Regiodeal Vitale Wijken Overvecht, Batau en Vollenhove
werken we binnen de gemeente samen met de collega’s die zich
bezighouden met werk en inkomen, sport, gezondheid, toezicht,
veiligheid en leefbaarheid, klimaatadaptatie en meer. Daarnaast
krijgen deze wijken geld en ondersteuning van de Rijksoverheid
en de provincie Utrecht en wordt samengewerkt met Vollenhove
Vooruit (een onderdeel van de Regiodeal in Zeist) en Samen
voor Overvecht (het deel van de Regiodeal in Utrecht).

Het huidige Muntplein

https://www.pen.nl/artikel/provincie-utrecht-helpt-mee-om-gezondheid-inwoners-batau-te-bevorderen
https://www.pen.nl/artikel/provincie-utrecht-helpt-mee-om-gezondheid-inwoners-batau-te-bevorderen
https://www.pcbuitvaartzorg.nl?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
https://www.pen.nl/artikel/ontwerp-nieuw-muntplein-is-klaar
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Leger des Heils
zoekt collectanten
in Nieuwegein

Het Leger des Heils is op zoek
naar collectanten in Nieuwe-
gein voor de jaarlijkse collecte-
week van 28 november tot en
met 3 december 2022. Alleen
met de hulp van vrijwilligers is
het voor de organisatie moge-
lijk op buurtniveau activiteiten
te blijven organiseren om so-
ciale uitsluiting en eenzaam-
heid te bestrijden.

In deze complexe tijden, waarin
armoede en uitsluiting als gevolg
van economische omstandigheden
steeds vaker voorkomen, is finan-
ciële hulp harder nodig dan ooit.
Steeds meer mensen zijn op
zichzelf teruggeworpen en niet
iedereen redt het alleen. Het
Leger des Heils zet alles op alles
om zorg en ondersteuning te kun-
nen blijven bieden, want de be-
hoefte aan contact en directe hulp
blijft enorm.

Het Leger des Heils heeft door
heel Nederland meer dan honderd
buurthuiskamers, bedoeld voor de
directe omgeving en toegankelijk
voor iedereen. Mensen kunnen er
terecht voor een kopje koffie, een

spelletje, een maaltijd, een (pas-
toraal) gesprek, zingevingsvragen
of bijvoorbeeld tweedehands kle-
ding. Op steeds meer locaties
wordt ook schuldhulp en huis-
werkbegeleiding geboden, aange-
vuld met lokale activiteiten.

Doel is om mensen uit een sociaal
isolement te halen of dit isole-
ment te voorkomen. Zeker voor
mensen met minder bestedings-
ruimte is zo’n locatie vaak echt
een vangnet. In deze buurthuis-
kamers kunnen buurtbewoners
elkaar leren kennen, waardoor
gewerkt wordt aan hun sociale
netwerk en bovendien de buurt
wordt versterkt.

Het overgrote deel van deze
buurthuiskamers is niet gesubsi-
dieerd, waardoor het bestaan vol-
ledig afhankelijk is van giften en
donaties. Het Leger des Heils or-
ganiseert daarom een landelijke
collecteweek, dit jaar van 27 no-
vember tot en met 3 december.
De hulp van vrijwilligers is daarbij
keihard nodig. Aanmelden kan
kan hier.

Workshop papier scheppen

Twee uur creatief en ambachtelijk bezig
zijn, je leert de basis van papier schep-
pen en je gaat naar huis met een aantal
vellen handgeschept papier.

Zin in een leuke workshop? Hou je van
papier en wil je het zelf leren maken? Dat
kan dinsdag 18 oktober van 10.00 tot
12.00 uur of van 13.30 tot 15.30 uur bij
KunstGein, begane grond van het stads-
huis.

Je kunt eindeloos variëren met verschil-
lende soorten pulp en materialen als stuk-
jes tekst, afbeeldingen, bloemen, takjes,
stukjes touw. Er is voldoende materiaal
aanwezig. Zo ontstaan heel persoonlijke
vellen, kunstwerkjes op zich.

Docent: beeldend kunstenaar Tineke Rad-
der. Prijs € 40,- (inclusief materialen, koffie
of thee, iets lekkers), stadspas geldig.
Inschrijven kan via inschrijvingenkunst-
gein@gmail.com o.v.v. papier scheppen
en ochtend of middag workshop.

FOTO VAN DE WEEK

Dan ga je gezellig met je middelbare schoolvriendin
naar een leuk dagje 'buitenspelen' op Sportpark Gale-
cop in het kader van de NOC*NSF Nationale
Sportweek 2022 en dan wordt je door je gezellige
vriendinnetje op professionele wijze de handboeien
omgedaan... Een hele ervaring.
Gelukkig waren het oefen-handboeien. Die konden
snel weer los.
Meer foto's van deze leerzame, zonnige ochtend vind
je hier.

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein?
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.

De Digitale Nieuwegeiner
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Tweede editie
van de Lekrace
groot succes

Zaterdag 17 september jl. vond
voor de tweede keer de ‘Lekrace’
plaats. Deze wedstrijd werd
georganiseerd door de diverse
waterscoutinggroepen in de
regio. Afgelopen jaar werd dit
evenement voor het eerst geor-
ganiseerd. Het kamp waarin
normaal gesproken alle wed-
strijden plaatsvinden werd
geannuleerd in verband de
Corona-maatregelen.

De waterscoutinggroepen wilden
graag een alternatief. Dat werd dus
de Lekrace. Dit bleek een groot
succes, waardoor het dit jaar op-
nieuw georganiseerd is!

De Lekrace is een lange afstands-
race tussen lelievletten op de rivier
de Lek tussen Tull en ’t Waal en
Culemborg en terug. Alle mogelij-
ke vormen van voortbeweging die
gangbaar zijn in een lelievlet mo-
gen gebruikt worden. Hierbij kan je
denken aan zeilen, roeien, wrik-
ken, jagen, enz. Alles is toegestaan
behalve het gebruik van een motor
of het aannemen van sleephulp.

De waterscouts mochten zelf
kiezen of ze starten vanaf het
wachtschip van de Vreeswijkse

Zeeverkenners of in Culemborg.
Ook mogen ze zelf bepalen hoe
laat ze starten. De hele route is in
totaal 20 kilometer.

Aan de race hebben naast de
Vreeswijkse zeeverkenners
De Prins Bernhardgroep ook de
Baracuda, Tekakwitha, JP Coen en
de Triton meegedaan met een to-
taal van 32 lelievletten! De prijs-
uitreiking is op 18 november.
Voorlopig blijven de Zeeverken-
ners dus nog even in spanning zit-
ten.

Ook leren zeilen
bij de waterscouting?
Lijkt het jou ook leuk om te leren
zeilen? Kom dan eens vrijblijvend
kijken bij één van de opkomsten op
zaterdagochtend. Vanaf 7 jaar ben
je al welkom binnen de groep!

Voor meer informatie kun je een
kijkje nemen op www.prinsbern-
hardgroep.nl of een e-mail sturen
naar groepsbegeleider@prinsbern-
hardgroep.nl.
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Buurtplein en Zorgplein Zuid
houden Open Huis

In de Week van de Ontmoeting organi-
seren Buurtplein en Zorgplein Zuid op
zaterdag 1 oktober van 11.00 tot 15.00
uur een Open Huis. Tijdens deze dag
is er aan de Ratelaar 37 (nabij winkel-
centrum Hoogzandveld) een hoop te
doen. Alles staat in het teken van
‘meedoen en ontmoeten.’

Contact met mensen is erg belangrijk,
ook voor je gezondheid! Helpen in de
buurt, samen eten of een leuke activiteit
ondernemen waardoor je weer lekker in
je vel komt te zitten. Om buurtbewoners
te inspireren en te motiveren kun je tij-
dens het Open Huis van Buurt- en Zorg-
plein Zuid kennis maken met de aanwezi-
ge zorgverleners en verschillende inwon-
ersinitiatieven.

Buurtverbinder Jaimy van der Veeken
van Movactor: 'Ons Zorg- en Buurtplein is
een plek voor de hele buurt, jong en oud,
om elkaar te ontmoeten en leuke dingen
te doen. Maar ook om hulp en advies te
vragen en te krijgen. Wat is er allemaal te
vinden en hoe begin je? We nodigen alle
buurtbewoners uit om kennis met ons te
maken en zich te laten inspireren.'

Wat is er zoal te doen?
• Ontmoet de huisarts en praktijkonder-
steuner en stel een verrassende kletspot-
vraag
• Sponsor de Geinbus
• Laat je inspireren door de mooiste fiets-
routes van Nieuwegein
• Maak kennis met de actieve buurtbe-
woners van onder andere ‘Eet je Mee’,
‘Breien en Haken’, de Sjoelers en Spiri-
tueel Trefpunt
• Lekker in je vel met een passend crème
advies bij de apotheek
• Test je fitheid en sport mee bij de fysio-
therapeuten
• Kidsclub met spelletjes en schminken
• Springkussen en poffertjes.

De Digitale Nieuwegeiner
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Bezoek ministers
aan A12 zone
in teken van uitdagingen

Dinsdag 12 september brachten minis-
ter Harbers van Infrastructuur en
Waterstaat en minister De Jonge van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning een bezoek aan Utrecht en in het
bijzonder de A12 zone. Utrecht is de
snelst groeiende stad van Nederland
en ook in de omliggende gemeenten
zijn veel plannen voor de bouw van
nieuwe woningen. Tijdens het werk-
bezoek kregen de ministers inzichten
aangereikt in de effecten van deze
groei op de bereikbaarheid per OV,
auto en fiets van de regio Utrecht en de
noodzaak van investeringen in nieuwe
infrastructuur.

Nationale uitdaging in de regio
Een steeds drukkere Utrechtse regio is
niet alleen een uitdaging voor gemeenten
en provincie, ook nationaal heeft dit effec-
ten. Utrecht is met het Centraal Station en
de vele snelwegen in de regio het nationa-
le verkeersknooppunt van Nederland.
Tijdens het bezoek zijn de verwachte ver-
keerseffecten van de Utrechtse regionale
bevolkingsgroei voor fietsers, automobilis-
ten en het OV gedeeld en is inzichtelijk
gemaakt waar huidige en toekomstige
knelpunten zitten voor een gezonde groei
van de stedelijke omgeving.

Knooppunt van oplossingen
Met grootschalige bouwlocaties zoals
Merwedekanaalzone in Utrecht en Nieu-
wegein City en op langere termijn de A12-
zone, wil de regio bijdragen in de aanpak
van woningcrisis. Om de geplande bouw
van deze tienduizenden woningen moge-
lijk te maken, hebben gemeente en pro-
vincie Utrecht in juni samen 400 miljoen
euro uitgetrokken voor nieuwe snelle OV-
verbindingen. Vorige week kondigde het
college van burgemeester en wethouders
van Nieuwegein aan hier 15 miljoen aan
toe te voegen voor de realisatie van een
deels ondergrondse tramlijn tussen Nieu-
wegein en Utrecht Centraal: de Merwede-
lijn.

Bijdrage aan woningcrisis
Met grootschalige bouwlocaties zoals

Merwedekanaalzone in Utrecht en Nieu-
wegein City, en op langere termijn de
A12-zone, wil de regio bijdragen aan de
aanpak van woningcrisis.
Om de geplande bouw van deze tien-
duizenden woningen mogelijk te maken,
hebben gemeente en provincie Utrecht in
juni samen 400 miljoen euro uitgetrokken
voor nieuwe snelle OV-verbindingen.

Wethouder Ellie Eggengoor eerder tegen-
over onze redactie: ‘De Merwedelijn is een
belangrijke oplossing om onze stad be-
reikbaar te houden én de woningen te
kunnen bouwen waar zo’n grote behoefte
aan is. Alleen zo kan de stad gezond en
duurzaam groeien. Het OV moet in de
hele regio een volwaardig alternatief wor-
den voor de auto, zodat ook Nieuwegein
snel en goed bereikbaar blijft.’

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: 'In de insectenwereld wemelt het van de parasieten en opvreters, en
daarvan zijn de vele wespensoorten de kampioenen. Een heel klein,
broodmager type vormen de hongerwespen, die hun eitjes deponeren bij de
eitjes in de nestjes van wilde bijen. De hongerige uitgekomen larven doen
zich tegoed aan de bijenlarven, dus moeder hongerwesp is een parasiet en
haar larven zijn opvreters.'

'Toch vormen deze zwarte engertjes geen echte bedreiging voor het bestaan van hun mede-insecten: daarvoor zijn er gewoon te
weinig. En zelf kunnen zij ook gevangen worden door andere insecten die ook honger hebben.'

'De hongerwesp op de foto is van een extra kleine soort. En u weet: de kleintjes zie je over het hoofd.
Als u echt uitkijkt naar eventuele insecten, dan is de kans het grootst dat u dit kleine engertje te zien krijgt. Of bij toeval, als u
gelooft in toeval. En dan kan het ook nog dat u een ander soort hongerwesp ziet dan deze. Één, die bijvoorbeeld wel twee keer
zo groot is, maar wel heel herkenbaar als een hongerwesp.'

De Digitale Nieuwegeiner
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Minister De Jonge en minister Harbers

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Oekraïense
vluchtelingen
in Nieuwegein
krijgen Stadspas

De vluchtelingen uit Oekraïne
die in Nieuwegein verblijven
mogen een Stadspas krijgen.
Dat heeft het college van B&W
onlangs besloten. Een houder
van de Nieuwegein Stadspas
kan bij al aangesloten aan-
bieders gratis of met korting
gebruik maken van het aanbod.

Het college over het besluit: 'De
vluchtelingen uit Oekraïne willen
graag sporten en deelnemen aan
activiteiten in Nieuwegein. Vanuit
het leefgeld wat zij krijgen is dit niet
altijd te betalen, zeker als het om
meerdere personen in een gezin
gaat.'

Vanuit de regeling ‘Opvang
Ontheemden Oekraïne’ is Nieu-
wegein verantwoordelijk voor het
verstrekken van recreatieve ac-
tiviteiten aan haar inwoners. Dit
lost de gemeente nu op door de
Stadspas tijdelijk open te stellen
voor deze vluchtelingen uit
Oekraïne. In Nieuwegein worden

momenteel 210 Oekraïense
vluchtelingen opgevangen: 88 in
de Luifelstede, 39 in de Rem-
brandthage, 5 op de Deventer-
schans en 78 bij particulieren.

Over de Nieuwegein Stadspas
De Nieuwegein Stadspas is een
initiatief van de gemeente Nieu-
wegein en haar partners: vele
Nieuwegeinse organisaties en per-
sonen die iets moois aanbieden op
het gebied van sport, cultuur en
recreatie.

De Nieuwegein Stadspas is be-
stemd voor Nieuwegeinse huis-
houdens met een inkomen dat
niet hoger is dan 125% van de
toepasselijke bijstandsnorm. Er
vindt tevens een vermogenstoets
plaats. Eigen woning is uitgezon-
derd. De beoordeling of je in aan-
merking komt voor de Nieuwegein
Stadspas wordt uitgevoerd door
Werk en Inkomen Lekstroom
(WIL).

Koffie met raadsleden
slaat niet echt aan
op de Dag van de Democratie

Voor wie het heeft gemist: vorige week
donderdag was het de ‘Dag van de
Democratie.’ Een dag die door de
Verenigde Naties is uitgeroepen. Op
deze dag werd stilgestaan bij de toe-
stand van de democratie in de wereld.
‘Democratie is een proces en een doel
dat alleen met volledige steun van de
internationale gemeenschap een reali-
teit kan worden voor iedereen’ aldus de
VN.

In Nieuwegein vonden ze dat zó belang-
rijk, dat zij er een hele week aan wijdden.
Daarom konden inwoners de hele week
koffiedrinken met raadsleden. En dat is
wel nodig, want veel Nieuwegeiners gaan
niet naar de stembus. ‘De kloof tussen de
politiek en de burger wordt steeds groter;
dat moet júist niet’ laten de politici in Nieu-
wegein weten.

Verse koffie? Check. Een paar raadsleden
die, gewapend met de ideeënbus, klaar
staan om met inwoners te praten? Check.
Kortom: het ‘feest van de democratie’ was
er klaar voor bij winkelcentrum Galecop.
Maar niet álle inwoners lijken erg geïnte-
resseerd om met de raad te praten.

Onze videograaf Jos van Vogelpoel nam
ook een kijkje bij het winkelcentrum in
Galecop en sprak met raadscommunicatie
adviseur Bas Abels-van den Boogaart. Zie
dit videoverslagje.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

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

Clarion: 'Vanaf maandag 3 oktober is de Doorslagzone drie jaar
verboden terrein voor fietsers. Het is omfietsen geblazen over
het Zuidstedeviaduct. Volgens de gemeente staat 350 keer dit
viaduct beklimmen gelijk aan de Alpe d’Huez bedwingen. Wij
hopen vooral dat driewielfietsers, velomobielen, cargobikers en
al die duizenden kinderen, ouderen, e-bikers, wielrenners en
fietsforenzen die hier dagelijks rijden, weer veilig thuis komen.
Onze twijfels èn de omleidingsroutes vind je op onze website.’

De Digitale Nieuwegeiner
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Energietoeslag? Vraag het aan!

De kosten voor energie zijn enorm gestegen. Voor mensen met
een laag inkomen kan dit een grote zorg zijn. Daarom is er de
eenmalige energietoeslag 2022. Interessant voor jou? Of voor
iemand die je kent? Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Energietoeslag voor inwoners
van Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein via WIL
In opdracht van de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en
Nieuwegein keert Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) de energietoeslag
uit. Het gaat om een bedrag van € 1.300,- euro netto dat WIL in 1 keer
overmaakt. Kreeg je eerder al € 800,- toegekend? Dan ontvang je half
oktober automatisch een extra bedrag van € 500,- van WIL.

Alle informatie voor inwoners van Houten, IJsselstein, Lopik en
Nieuwegein is te vinden op de website van WIL-Lekstroom.

Heb je recht op de energietoeslag?
De energietoeslag is bedoeld voor mensen met een laag inkomen. Er
geldt: maximaal 1 toeslag per huisadres. De belangrijkste voorwaarden
om in aanmerking te komen zijn:
• Je woont in de gemeente Houten, IJsselstein, Lopik of Nieuwegein..
• Je betaalt in 2022 de energiekosten.
• Je inkomen is maximaal 120 procent van de bijstandsnorm die voor
jou geldt. Controleer op deze webpagina over de energietoeslag om
welk bedrag dat in jouw situatie gaat.

Zelf aanvragen
Aan veel klanten keerde WIL afgelopen april de toeslag al automatisch
uit. Bijvoorbeeld als u via WIL een bijstands- of IOAW uitkering ontving.
Heb je pas na 1 april 2022 zo’n uitkering ontvangen? Dan kreeg je de
energietoeslag niet automatisch. Je kunt de energietoeslag zelf
aanvragen.

Een laag inkomen
en nog niet automatisch energietoeslag gekregen of aangevraagd
Je kunt de energietoeslag alsnog aanvragen. Dat kan via een digitaal
formulier op de website van WIL. Ook kun je er een formulier
downloaden. Lever het op papier in bij WIL of stuur het op naar WIL.
Aanvragen kan tot en met 31 december 2022.

Brief
Als je je aanvraag compleet (met alle bewijsstukken) en op tijd inlevert,
krijg je binnen 8 weken een brief. Hierin staat of je in aanmerking komt
voor de eenmalige energietoeslag 2022. WIL doet er alles aan om
aanvragers op tijd die brief te sturen. Soms kan het wat langer duren.

Meer informatie
Op deze webpagina over de energietoeslag vind je alle informatie en
aanvraagformulieren.

Vind je het lastig om de energietoeslag aan te vragen?
Vraag familie of een bekende om hulp.
Op de adressen onderaan deze pagina kun je ook hulp krijgen.

Samen fietsen
tijdens Burendag

Wil je iets leuks doen met je buren
tijdens Burendag? Zaterdag 24 sep-
tember kun je kiezen uit maar liefst
5 mooie fietstochten in en rond
Nieuwegein.

De routes liggen voor je klaar in het Thee-
huys op de Vreeswijkse Museumwerf.
Gratis en voor niks maar: op=op. Dat geldt
natuurlijk niet voor ons als digitale uit-
gever. De routes zijn namelijk ook hieron-
der te downloaden, zodat je ze zelf kunt
uitprinten. Je kunt kiezen uit deze fiets-
routes:
• Vitaal Vreeswijk (40km)
• IJssel-en Lekroute (12km)
• Buitenkunst uit de kunst (+/- 10km)
• Rondje Nieuwegein (25km)
• Rondje Plofsluis (43km).

Fiets gezellig samen met je buren, vrien-
den, familie of ga er lekker alleen op uit.
Je kunt starten tussen 10.00 en 15.00 uur.
De fietsroutes worden je aangeboden door
SportID Nieuwegein en Nieuwegein Fietst.
Dit in het kader van de Nationale Sport-
week.

Over de NOC*NSF Nationale Sportweek
In heel Nederland organiseren gemeentes,
sportbedrijven en clubs in de week van
16 tot en met 25 september activiteiten
om inwoners op een laagdrempelige wijze
kennis te laten maken met sport en bewe-
gen. Dit houdt in zo veel mogelijk mensen
in Nederland duurzaam aan het sporten
en sportief bewegen te krijgen op een
manier die bij hem of haar past. Sport
verbindt en levert mooie vriendschappen
op.

Over Burendag
Burendag is een initiatief van Douwe
Egberts en het Oranje Fonds en wordt
ieder jaar op de 4e zaterdag in september
gevierd. Burendag is een dag waarop de
buurt gezellig samenkomt en waarbij veel
mensen iets goeds doen voor elkaar en de
buurt. Want goede buren doen ertoe. In
2022 vieren we Burendag dus op 24
september.

De Digitale Nieuwegeiner
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MHCN
Kids Najaarsclinics
Maak gratis kennis met
hockey

Is jouw kind ook toe aan buiten-
spelen? Hockey is dé buiten-
sport bij uitstek! De 550 jeugd-
leden van Mixed Hockey Club
Nieuwegein tikken wekelijks
met veel plezier heel wat ballen
over en beleven hoe leuk en uit-
dagend het spelletje is. Goed
voor hun zelfvertrouwen en
lekker buiten bewegen. Deze
jeugdkanjers kunnen in hun
teams nog hockeyvriendjes en
-vriendinnetjes gebruiken! Doet
jouw kind mee?

Is jouw zoon of dochter tussen de
6 en 10 jaar, op zoek naar een ga-
ve teamsport en lijkt het hem/haar
leuk om hockey te proberen? Dan
zijn zij welkom op de speciale
KidsClinics op woensdagmiddag
5, 12 en 19 oktober van 15.45 tot
16.45 uur bij MHCN.

Kinderen kunnen aan alle drie
clinics gratis meedoen en zo ont-
dekken hoe leuk hockey is.

Vriendje, vriendinnetje, buurjon-
gen of -meisje mee? Leuk! Stel
tijdens de clinics ook gerust je vra-
gen over onze club, ontmoet onze
enthousiaste begeleiding en proef
het familiegevoel van MHCN.

Inschrijven kan eenvoudig met
een mailtje aan joj@mhcn.nl, met
daarin je naam en geboortedatum
van je zoon of dochter.
De hockeyclub zorgt voor een
stick.

Over MHCN
Hockeyvereniging MHC Nieuwe-
gein is opgericht op 11 november
1978 en is een familievereniging
waarbij zowel op prestatief als
recreatief niveau wordt ge-
hockeyd. MHCN neemt een dui-
delijke plaats in binnen de Nieu-
wegeinse gemeenschap. Een
gezellige plek aan het water bij
een oude dorpskern geeft een
fraaie en sfeervolle basis. Het
clubhuis is onlangs aangepast en
uitgebreid met een terras. De ac-
commodatie is in de zomer van
2014 door de Stichting Kunst-
grasveld Rijnhuizen ook wat be-
treft de velden geheel up to date
gebracht, een extra veld is gere-
aliseerd.

Er liggen nu twee prachtige water-
velden- en één zand gestrooid
kunstgrasveld. Door deze verbe-
teringen kon de hockeyclub verder
groeien en inmiddels zit MHCN op
700 leden. Het beleid van de club
is gericht op een verdere groei tot
ruim 1000 leden.

De Mixed Hockey Club
Nieuwegein (MHCN) organiseert
in het voor- en najaar altijd kennis-
makingsclinics voor kinderen tus-
sen de 6 en 10 jaar.

Park de Kokkebogaard
genomineerd voor
ZorgSaamWonen Award 2022

Park de Kokkebogaard in de wijk
Zuilenstein is genomineerd voor de
ZorgSaamWonen Award 2022. Het
Park is van 2018 tot 2022 door omwo-
nenden opgeknapt en inmiddels ma-
ken jong en oud er dagelijks met veel
plezier gebruik van. Buurtbewoners
hebben zelf het initiatief genomen
voor een speeltuin, sportplein, buurt-
kamer en ‘achtertuin’ voor het aan-
grenzende gezondheidshuis. Het park
is hierdoor veranderd in een prachtig
stads- en buurtpark en een bruisende
ontmoetingsplek.

In het park komen de bewoners om te
wandelen, spelen en sporten, om de hond
uit te laten, elkaar te ontmoeten en met
de (klein)kinderen te genieten van al het
moois wat het park te bieden heeft. Alle
projecten zijn nu afgerond en er is een
‘Circle of life’ ontstaan.

Een groep enthousiaste buurtbewoners
willen graag ‘Stichting Park Kokkebo-
gaard’ oprichten. Zo zorgen zij dat het
park goed onderhouden blijft. Een bij-
drage voor de oprichtingskosten en een
startkapitaal voor het onderhouden van
de stukjes groen in zelfbeheer én het or-
ganiseren van activiteiten is van harte
welkom!

De digitale stembus is open
Steun het initiatief van de wijkbewoners
door te stemmen op dit project. Je kunt
tot en met 26 september je stem uitbren-
gen met de naam ‘Eigenaarschap voor
Park de Kokkebogaard.’ Zorg jij dat ze in
de top drie komen? De drie projecten met
de meeste stemmen worden genomineerd
voor de publieksprijs.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
mailto:joj@mhcn.nl
https://www.mhcn.nl/site/default.asp
https://www.mhcn.nl/site/default.asp
https://www.zorgsaamwonen.nl/stemmen
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Viering 40-jarig bestaan Bouwgein

Zaterdag 10 september jl. was een dag met een robijnen
randje! Bouwspeeltuin Bouwgein aan de Hoveniersweide in
Batau Noord vierde zijn 40-jarige bestaan! Locoburgemees-
ter Marieke Schouten opende deze dag met het inslaan van
een grote spijker in een pallet. Daarna werd het Bouwgein-
lied gezongen en kon het feest beginnen.

Met talloze activiteiten kon jong en oud zich vermaken. Zo was er
een ‘sappentrapper’ waarop je door te fietsen je eigen gezonde
sapje kon maken, een springkussen, kon je je laten schminken,
LOS! bus (NUSO) met skelters, fietsen en spelletjes. En natuur-
lijk konden er ook hutten gebouwd worden. Daarnaast zijn er
25 vogelhuisjes in elkaar getimmerd die in en rond Bouwgein
opgehangen gaan worden. De kinderen konden bij het
activiteitenplein ‘vreemde vogels’ maken. De vaste huurders van
Bouwgein waren er ook.

In het lokaal van BSO Bouwgein Kind & Co waren vier schmin-
kers die heel veel kinderen blij maakten. Bij de mensen van
speksteen kon je zien hoe je een steen kon bewerken. Ook
waren er mensen van Showdown; tafeltennis voor mensen met
een visuele beperking. Door middel van een bal met een belletje
horen zij waar ze moeten slaan. In de zaal met een foto-
presentatie van 1982 tot nu werden veel verhalen en herinne-
ringen gedeeld, waarbij ook veel mensen van het eerste uur
aanwezig waren. Ook hingen er kostuums en decorstukken van
kindervakantieweken.

Voor twee vrijwilligers was er een extra verrassing: zij krijgen hun
eigen plekje op Bouwgein. Naast het Door Woudaplein en de
Ruud van Kinderenstraat (mensen die allebei zeer belangrijk
voor Bouwgein zijn geweest) is er nu ook het Zegerpad en
Scheepersplantsoen! Zeger de Jong is al 12 jaar vaste vrijwilliger
huttenbouw, hij maait het gras en onderhoudt het terrein. De
familie Scheepers is al vanaf het prille begin betrokken bij
Bouwspeeltuin Bouwgein en was (en is) op vele fronten een
grote hulp. De dag werd met de vrijwilligers afgesloten met een
toost op Bouwgein en een heerlijk buffet. Kortom een geslaagde
dag voor de bouwspeeltuin die eerder vreesde voor het
voortbestaan vanwege tekort aan vrijwilligers.

Snoeigroep Galecop start weer
met het knotten van de bomen in de wijk

Op zaterdag 6 november aanstaande gaat de snoeigroep
Galecop weer een deel van de bomen knotten aan de
Galecopperdijk. Dit keer zijn de bomen aan de beurt tussen
het Schermerhornpark en de Rembrandthage.

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. De snoeigroep Galecop is een initiatief
van Stichting Wijkoverleg Galecop. Opgeven en meer informatie
kan bij snoeigroep.swog@gmail.com.

Kerstmarkt Batau-
Noord

Op 16 december wordt voor
de eerste keer de Kerstmarkt
Batau-Noord georganiseerd.
Het klinkt ver weg maar er
moet veel gebeuren.

Kerstmarkt Batau-Noord is een
nieuw initiatief voor creatieve
duizendpoten die graag allerlei
dingen zelf maken. Kom op de
Kerstmarkt al die leuke spul-
letjes te koop aanbieden.

Het idee voor een kerstmarkt
ontstond afgelopen winter in
de lockdown toen de dagen
korter werden en de behoefte
aan iets gezelligs begon te
kriebelen bij de vriendinnen
Justine, Mariëtte en Marloes
uit de wijk. Zij kwamen op het
idee om deze kerstmarkt te
organiseren waarbij uitsluitend
handgemaakte producten ver-

kocht mogen worden. De
kerstmarkt vindt plaats rond
bouwspeeltuin Bouwgein aan
de Hoveniersweide en duurt
van 16.00 tot 20.00 uur. De
entree is gratis.

Maar geen markt zonder ver-
kopers, dus ben je creatief en
maak je de mooiste dingen?
Meld je dan vóór 1 november
aan via het e-mailadres:
kerstmarktbataunoord@gmail.
com.

Ook komt de organisatie graag
in contact met iemand die de
bezoekers zou willen voorzien
van de lekkerste versnaperin-
gen in kerstsfeer. Mail ons
voor meer informatie.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/door-gebrek-aan-vrijwilligers-moet-bouwspeeltuin-bouwgein-mogelijk-sluiten-na-de-zomer
https://www.pen.nl/artikel/door-gebrek-aan-vrijwilligers-moet-bouwspeeltuin-bouwgein-mogelijk-sluiten-na-de-zomer
mailto:snoeigroep.swog@gmail.com
https://www.gall.nl
mailto:kerstmarktbataunoord@gmail.com
mailto:kerstmarktbataunoord@gmail.com
mailto:kerstmarktbataunoord@gmail.com


18

Hidde van der Kluit
winnaar
eerste Nieuwegein Quiz

Bijna veertig deelnemers gin-
gen vorige week donderdag in
het Anna van Rijn College de
strijd met elkaar aan tijdens de
eerste editie van De Nieuwe-
gein Quiz. Presentator René
Hansen voelde hen middels
veertig voorronde- en achttien
finalevragen aan de tand. Alles
wat met Nieuwegein te maken
had, heeft of gaat hebben,
kwam voorbij. Na een spannen-
de strijd trok finalist Hidde van
der Kluit aan het langste eind.

'Ruim twee jaar geleden stonden we
al letterlijk in de startblokken om
naar het Anna van Rijn te vertrek-
ken, toen wij als één van de eersten
ons evenement moesten annuleren
vanwege het, toen nog redelijk on-
bekende, corona-virus', vertelt
Hansen. 'De vragen hebben we al
die tijd op de plank laten liggen. Ge-
lukkig zijn de sponsoren, het Anna
van Rijn en de leverancier van onze
antwoordkastjes ons trouw geble-

ven, waardoor we de quiz nu alsnog
konden spelen.'
In de voorronde konden de deel-
nemers nog op elkaar leunen. Als
duo’s zaten zij ouderwets in de
schoolbanken. Na een korte
pauze, waarin de hersenen even
konden ontspannen, mochten de
drie beste duo’s naar de finale.
Daar ging het zestal individueel
verder. Na elke finaleronde vielen
twee deelnemers af. Uiteindelijk
ging het tussen Van der Kluit en
Evelien van Linge.

'Het was leuk dat tijdens de finale
de andere deelnemers echt meeleef-
den met de finalisten. Die toonden
zich ware Nieuwegein-kenners, door
de meest pittige vragen van de
avond aan te kunnen', kijkt Hansen
terug. 'De avond was niet alleen
gezellig en spannend, maar ook heel
leerzaam. Dat laatste was ook zeker
onze bedoeling. We hopen dat een
nieuwe Nieuwegeinse traditie is ge-
boren.'

Frans Backhuijs kiest niet
voor een derde ambtstermijn
als burgemeester van
Nieuwegein

Burgemeester Frans Backhuijs heeft de
gemeenteraad laten weten niet beschik-
baar te zijn voor een derde ambtster-
mijn als burgemeester van Nieuwegein.
Dit heeft Backhuijs onlangs ook ken-
baar gemaakt bij de Commissaris van
de Koning. Op 11 mei 2023 loopt de
tweede ambtstermijn van burgemeester
Backhuijs af.

Backhuijs: ‘De afgelopen twee ambtster-
mijnen heb ik me met volle overtuiging in-
gezet om als burgemeester Nieuwegein te
dienen. Samen met bewoners, onderne-
mers, raadsleden, collegeleden en de
ambtelijke organisatie is er met passie
gewerkt voor de gemeenschap. Maar na
twaalf jaren is het tijd om de bakens te
verzetten en ruimte te maken voor iemand
anders. Ik vind het een eer om burge-
meester van Nieuwegein te zijn en blijf dit
tot aan 11 mei dan ook voor de volle
100% doen.’

Binnenkort spreekt de Commissaris van
de Koning met de gemeenteraad over de
benoemingsprocedure die binnenkort zal
starten.

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 prentbriefkaart van deze week biedt een zicht op de
Molenstraat met de Dorpskerk in oostelijke richting in
Vreeswijk en komt uit begin 1970.
In het huis links woonde in de jaren dertig van vorige
eeuw winkelier Eikelboom. Vrijwel alle woningen op deze
afbeelding zijn nu verdwenen. Op de achtergrond de
toren van de Dorpskerk. Deze kerk is op 28 mei 1673
in gebruik genomen en is gebouwd op de
fundamenten van de in 1672 verwoeste kerk.

De Digitale Nieuwegeiner
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'Afgelopen zomer was ik op
vakantie in Normandië. Een
schitterende streek met een
geschiedenis die op 6 juni 1944
voor altijd veranderde. Het
vakantiehuis waar we verbleven
bevond zich precies tussen alle
D-day stranden in. Als we naar
links gingen kwamen we bij
landingsstranden Utah en Omaha
en gingen we naar rechts kwamen
we bij; Gold, Juno en Sword.'

'Bij mooi weer gingen we
zwemmen op Omaha beach. Een
prachtig zandstrand waar volop
gerecreëerd en gesport werd.
Toch voelde het voor mij dubbel
om daar te genieten. Keek ik naar
de open zee dan leek de
geschiedenis ver weg. Keek ik
echter de andere kant op, dan zag
ik resten van bunkers en de grote
Amerikaanse vlag boven de
begraafplaats waar 9.387
gesneuvelde soldaten liggen.
153.000 voornamelijk jonge
mannen werden op de eerst dag
D-day aan land gezet. Dat is twee
keer het totale aantal inwoners
(64.554) van Nieuwegein! Zouden
Nieuwegein’ers dat ook doen, een
onbekend strand oplopen in een
ander deel van de wereld? Voor
vakantie zeker maar voor de
vrijheid van een ander?'

'Deze week is de NOC*NSF
Nationale Sportweek en SportID
Nieuwegein werkt tijdens een van
deze dagen samen met het
Ministerie van Defensie. Tijdens
een unieke sportdag op Sportpark
Galecop kregen in totaal 200
leerlingen van het Anna van Rijn
College, Oosterlicht College, Cals
College, MBO Utrecht en ROC
Nederland de kans om te leren
van militairen. Het ging tijdens die
dag niet om hoe schakel je een
vijand uit, maar hoe word je
weerbaarder. Want als ze ergens
weten hoe belangrijk
weerbaarheid is dan is dat wel bij
Defensie. Hoe kan je anders als
jonge man een strand oplopen in
een land wat niet je jouwe is? Dan
moet je weerbaar zijn en echt iets
over hebben voor een ander!'

'Iets wat er tegenwoordig in de
‘ik cultuur’ wel eens ontbreekt.
Doormiddel van het inzetten van
sport en bewegen proberen we bij
SportID te zorgen dat Nieuwegein
een nog leukere plaats is om te;
wonen, werken en recreëren. En
de jeugd van Nieuwegein verdient
daarin een speciale plek. Dit
omdat het juist deze groep is die
opgroeien in een maatschappij
waarin we het ‘samen vooruit’ wel
eens vergeten wordt. En
Nieuwegein, maar ook de wereld,
wordt echt een stuk mooier als we
iets over hebt voor een ander!

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te komen.
Van 0 tot 100 jaar oud!

Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column
in De Digitale Nieuwegeiner.
En zoals dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond te
nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven
over dat wat opvalt, blij maakt
of juist irriteert.

Deze week valt de eer te beurt aan
Jimte Poelman, Ontwikkelaar en
vertegenwoordiger Coöperatie
Sportpark Galecop:

Iets
over hebben
voor
een ander

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
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Opening seizoen
‘Soep & Cultuur’
in Dorpshuis
Fort Vreeswijk

Zondag 25 september start Dorpshuis
Vreeswijk met het nieuwe seizoen van
‘Soep & Cultuur.’ Deze activiteit vindt
iedere laatste zondag van de maand in
het Dorpshuis plaats. Tijdens deze mid-
dagen vinden verschillende culturele
activiteiten plaats, dat kan dans op
muziek zijn, theater of een andere cul-
turele activiteit. Kenmerkend voor de
activiteit is dat de voorstellingen ein-
digen met een kop soep.

Grafitti met Armand Hamar
Aankomende zondag, 25 september kun-
nen jongeren tot 12 jaar vanaf 15.00 uur
met kunstenaar Armand Hamar met spuit-
bussen aan de gang om een heel groot
paneel te verfraaien met graffiti. Armand
Hamar gebruikt zijn creativiteit voor het
persoonlijk maken van schoenen, kleding,
canvas en andere objecten met graffitti.
Zie ook @puhranoia_kustomz.

Om 16.00 uur opent wethouder John van
Engelen een expositie met werk van ver-
schillende kunstenaars. De muzikale
begeleiding wordt verzorgd door jazz-
pianist Niek van den Sigtenhorst.

Karolina van Schrojenstein Lantman-
Orlinska is fijnkunstfotografe. In haar fan-
tasierijke en sprookjesachtige werken ver-
beeldt ze de soms onzichtbare maar toch
aanwezige emoties. Emoties die niet altijd
te verwoorden zijn, maar die het leven
sterk beïnvloeden. Karolina is gefasci-
neerd door de rol dat het onbewuste en de

symbolen daarvan op ons dagelijks leven
hebben. Herhalende thema’s in haar wer-
ken zijn transformatie, zelf-ontdekking en
magie.

In het Dorpshuis presenteert Karolina
werken uit ‘Project 12.’ Dit project is niet
zomaar een serie van twaalf fijn kunstfo-
to’s. Het is een, in de tijdsspanne van
twaalf maanden, waargebeurd verhaal
van zelf-ontdekking en zelf-genezing na
een traumatische levensgebeurtenis.
Zoals elk verhaal, hoort ook deze in een
bepaalde volgorde verteld te worden. Dit
project heeft letterlijk een jaar de tijd
gekost om het te ervaren en te maken.

Alina Pluim is in Oekraïne geboren en
woont al 14 jaar in Nederland. Al vanaf
haar kinderjaren tekende zij veel. Een-
maal in Nederland heeft zij haar passie
voor schilderen en tekenen weer opge-
pakt. Portretschilderen en werken met

pastelpotloden en pastelkrijt is haar grote
passie. Op die manier kan zij laten zien
hoe mooi elk mens is. Onlangs heeft Alina
een grote bijdrage geleverd aan ’50 jaar
Nieuwegein in portretten.’ Naast deze
twee kunstenaars is er werk te zien van
Greet van Dijk, Marijke van Rossum en
Lenie Boswijk.

Burendag
Zondag is de entree gratis, omdat de mid-
dag georganiseerd wordt in het kader van
Burendag, een landelijk initiatief waarbij er
activiteiten worden georganiseerd voor en
door de buurt. Ook starten de initiatiefne-
mers deze keer een uur eerder dan ge-
bruikelijk.
Wie bekend is met ‘Soep & Cultuur’ weet
dat er normaal altijd een kop huisgemaak-
te soep wordt geserveerd, maar omdat de
opzet deze keer anders is in verband met
Burendag, is er geen soep.
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Kinderboekenweek en Gi ga groen feest

Tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober)
helpen kinderen vanaf 8 jaar bij bibliotheek De
tweede verdieping en het Natuurkwartier de dieren
met hun talenten en creativiteit. Met een spetterend
feest op vrijdag 14 oktober als afsluiting!

Op zoek naar de dieren
Een mysterie in de Nieuwegeinse bibliotheek: alle dieren
zijn uit de boeken verdwenen. Ook worden er rare vond-
sten gedaan. Tijdens activiteiten zoals de sporenspeur-
tocht, een afvalbeesten- en illustratieworkshop en het
afsluitende feest, krijgen de deelnemers steeds meer in-
formatie over de zoektocht.

Op vrijdagavond 14 oktober om 19.00 uur barst vervol-

gens het feest los in de bibliotheek! Een dierentheater-
workshop van DE KOM, het spannende bottenonderzoek
met het Universiteitsmuseum Utrecht, een vogeltjesdans
in de silent disco en een gave survivaluitdaging: aan het
einde van de avond zorgen we er samen voor dat de
dieren weer in de boeken terechtkomen. er valt veel te
beleven.

Kinderboekenweekjournaal
Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-
groen. Alvast in de stemming komen? In aanloop naar de
Kinderboekenweek verschijnen er vier Kinderboeken-
weekjournaals. Je bekijkt de afleveringen op YouTube,
social media en onze website.
Alle activiteiten zijn gratis voor jeugdleden. Kinderen
worden gratis lid. Aanmelden kan via de website van de
bibliotheek De tweede verdieping.

https://www.alinapluim.nl/
https://www.pen.nl/artikel/sneltram-tussen-utrecht-nieuwegein-en-ijssesltein-sunij-rijdt-weer
https://www.detweedeverdieping.nu
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Op Facebook wordt volop
gereageerd op het artikel
over het vertek van De
Volendammer van Cityplaza,
een willekeurige selectie

Jammer!
Janny Derksen-Wolsleger

Wat jammer, zo'n goede zaak,
maar wel te begrijpen, geniet
lekker van uw oude dag!!!
Monique van der Neut

Weer een klasse zaak minder
op city. Heel jammer! Miss-
chien moet de gemeente hier
iets aan gaan doen. Een aantal
jaar geleden zaten er zoveel
speciaalzaken op de boven-
verdieping, er is er geen één
meer van over... Gelukkig wel
Muntplein nog waar je alle
speciaalzaken bij elkaar hebt!
Vlees, vis, kaas, brood en ban-

ket en de slijter. En gratis
parkeren! Maar meneer Kees
wens ik nog heel veel gezonde
jaren waarin hij kan genieten
van iedereen die hem lief is!
Reninka van der Neut

Wat een aderlating. Juist zulke
speciaalzaken met persoonli-
jke aandacht is wat cityplaza
zou moeten onderscheiden
van de eenheidsworst. Nu is
het meer popup winkel shop-
pen.
Wij zijn altijd zeer tevreden
klanten van Kees een zijn zoon
geweest. Jammer dat het
werkzame leven zo moet wor-
den afgesloten.
Kees je krijgt er zoveel moois
voor terug en de kleinkinderen
een fijne opa die lekker tijd
voor ze kan vrijmaken.
Het allerbeste
Sonja Pauw

Dat is een groot verlies voor
City plaza altijd met plezier
daar haring gegeten bedankt
en het ga je goed Kees.
Joseph George Kluvers

Wat jammer!!! Maar alle beste
wensen en dank voor de
afgelopen jaren!
Joke Combe

Jammer dat je weg gaat. Maar
gezien hoe alles inderdaad
loopt en de koste inderdaad
niet meer haal baar zijn met
winst en uitgave . Begrijp ik
heel goed u keuze . Geniet
heerlijk van je kinderen en
kleinkinderen het gaat u goed.
Nicky Sandbrink

Er blijft geen fatsoenlijke
winkel meer over.
Ida Ide

Heel veel succes Kees met wat
je nog allemaal gaat doen in je
leven, want stilzitten is niet
aan jou besteed. Nieuwegein
gaat een hele goeie viswinkel
missen als jij weg bent.
Willem Lentz

Wat jammer! Veel succes!
Danielle Frankhuisen

Mijn broodje makreel... be-
dankt Kees en succes met het
genieten
Frans van der Meijden

En zo gaat de zoveelste fijne
speciaalzaak weg, dank voor de
afgelopen jaren met een gezel-
lig praatje en een lekker visje
en geniet van je pensioen en
de kleinkinderen.
Mi Ke So Mer

Digibrigade
Zoeken op het internet

Op het internet is heel veel informatie te vinden. Maar
hoe kom je bij de juiste en betrouwbare informatie?
Op dinsdag 4 oktober van 15.30 tot 17.00 uur komt
het Ouderenfonds op bezoek bij de Digibrigade van
bibliotheek De tweede verdieping. Het Ouderenfonds
verzorgt een workshop rondom het thema zoeken op
het internet.

In deze workshop leer je alles over goed zoeken, vinden
wat je nodig hebt en hoe je betrouwbare informatie
herkent. Natuurlijk is er voldoende ruimte om vragen te
stellen. De toegang is gratis. Meld je online aan.

Over de Digibrigade
Bij de Digibrigade laten we ons niet gek maken door alle
snelle ontwikkelingen. In ons eigen tempo ontdekken we
de digitale wereld. En daar hoort een beetje plezier ook
bij!

Dus… wil je meer leren over of actuele digitale thema’s of
je digitale vaardigheden verbeteren? Sluit dan aan bij de
maandelijkse Digibrigade themabijeenkomsten of kom
langs bij ons wekelijks spreekuur op dinsdag, van 10.00
tot 12.00 uur.

Gi ga groen en gezond in oktober
Bij bibliotheek De tweede verdieping staat in de
maand oktober het thema natuur centraal. Naast de
Kinderboekenweekactiviteiten voor de jeugd met het
thema Gi ga groen, gaan we in oktober ook aan de
slag met gezondheid en de natuur.

Op maandag 3 oktober van 14.30 tot 16.00 uur geeft
klassiek homeopaat Jeanine Slot een lezing bij het Plus-
café over de natuur als medicijn. Hoe kun je zelf je
gezondheid bevorderen door op natuurlijke wijze het
zelf-herstellende vermogen te stimuleren?

Donderdag 6 oktober van 14.30 tot 16.00 uur duiken we
tijdens Lucky Life in de wereld van energie met holistisch
therapeut en Tai Chi & QiGong-docent Hans Busker van
Centrum Allunga. Leer meer over energie balans en ga
aan de slag met verschillende oefenvormen.

De activiteiten zijn gratis.
Aanmelden voor de bijeenkomst met Hans Busker
kan via de website.
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https://www.facebook.com/janny.wolsleger?comment_id=Y29tbWVudDozMzE1ODI3MjMxOTgyNjI1XzMxNzg2MDIxODkwNTkwMTQ%3D&__cft__%5B0%5D=AZWK3bo25pFTga8xFhkI1aLAirAEXJ_DqIaGRoiD45ooCQNWrokPbUt6oyNyoZWFqO2xolajvsNbbUJs2jQ98b5wogsRsaQH-8rIdKDLL-dpFg8cQ3C_i5shKvBC19nMRoo&__tn__=R%5D-R
https://www.pen.nl/artikel/sneltram-tussen-utrecht-nieuwegein-en-ijssesltein-sunij-rijdt-weer
https://detweedeverdieping.crmplatform.nl/evenement?uitvoering=8970
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/kinderboekenweek-gi-ga-groen-slotfeest/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/plus-cafe-natuur-als-medicijn-lezing/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/plus-cafe-natuur-als-medicijn-lezing/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/lucky-life-levensenergie-laten-stromen/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/lucky-life-levensenergie-laten-stromen/
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Sportverenigingen
vrezen
voor voortbestaan door
hoge energierekening

Het ontgaat niemand dat de
energieprijzen de pan uitrijzen.
Niet alleen huishoudens, maar
ook sportverenigingen en cul-
turele instellingen hebben te
maken met deze explosief stij-
gende kostenpost.

De PvdA in Nieuwegein maakt
zich hier grote zorgen over. 'Blij-
ven sport en cultuur wel toeganke-
lijk en betaalbaar genoeg voor
iedereen? En hebben we straks
nog een even groot en divers aan-
bod aan sportverenigingen en cul-
turele activiteiten in onze stad?' zo
vraagt PvdA-raadslid Emiel Holter-
mann zich af.

PvdA Raadslid Emiel Holterman
sprak de afgelopen weken met
verschillende vrijwilligers van
sportclubs in de stad die nu al of
binnenkort voor zeer moeilijke
keuzes staan. 'Bestuurders van
deze verenigingen zien vaak geen
andere mogelijkheid dan de con-
tributie te verhogen. ‘Het geld zal
toch ergens vandaan moeten
komen’ meldde een radeloze
bestuurslid mij, terwijl hij tegelijk-
ertijd vreest voor ledenverlies.'

Voor de fractie van de PvdA in
Nieuwegein zijn deze signalen
aanleiding om schriftelijke vragen
te stellen aan het college. 'Sport-
verenigingen en culturele instellin-
gen zijn maatschappelijk van te
groot belang om ze om te laten
vallen. Dat mogen we niet laten
gebeuren', aldus Holtermann.

Noodfonds
In de brief aan het college vraagt
de lokale PvdA onder meer hoe
de bestuurders in Nieuwegein
sport en cultuur toegankelijk wil
houden voor alle inwoners. Daar-
naast wil de PvdA weten of het
college sportclubs en aanbieders
van culturele activiteiten financieel
kan ondersteunen bij het opvan-
gen van de gestegen kosten.

Ook landelijk
aandacht voor het probleem
Ook vraagt de Nieuwegeinse
PvdA-fractie of het college op lan-
delijk niveau een signaal af wil
geven aan het kabinet om aan-
dacht te vragen voor deze pro-
blematiek. Daarnaast vraagt de
PvdA in Nieuwegein of het college
de verantwoordelijken in Den
Haag er op willen wijzen om met
spoed een noodfonds in te stellen,
zodat de verengingen die de ener-
gierekening niet kunnen betalen
niet hoeven te vrezen voor het
voortbestaan van hun club.

Bloemetjes en Bijtjes-motie
aangenomen door de
Nieuwegeinse gemeenteraad

De gemeenteraad heeft vorige week
donderdag de zogenoemde ‘Bloemetjes
en bijtjes- motie’ van het CDA aange-
nomen. Deze motie werd mede inge-
diend door de VSP en de Unie. In de
motie werd het college opgeroepen om
voor het eind van dit jaar te komen
met uitgangspunten voor een nieuwe
natuurbeleidsnota waarin ook de visie
op de biodiversiteit wordt opgenomen.

CDA raadslid Helen Adriani-Wempe:
‘Deze nota had er eigenlijk dit jaar moeten
zijn, maar dat is vertraagd omdat er te
weinig ambtelijke capaciteit is. Het college
(wethouder John van Engelen) had nog niet
naar andere wegen gezocht om een beleids-
plan te maken. Bijvoorbeeld door het extern
uit te besteden, gebruik te maken van voor-
beelden van andere gemeenten, vast met een
startnotitie te komen. Dat was voor ons als
CDA reden om de urgentie voor dit onder-
werp stevig aan te kaarten. De natuur kan
niet wachten en het klimaat kan niet wach-
ten; er moet nu wat gebeuren. Gelukkig was
er veel draagvlak voor het voorstel van het
CDA. Lokale Vernieuwing, de partij van de
verantwoordelijke wethouder van Engelen,
was de enige partij die tegen de motie stem-
de.’

De indieners van de motie hebben aange-
geven dat nergens in Europa het zo slecht
met de biodiversiteit gaat als in Neder-
land. Adriani: ‘Momenteel is er nog maar
15 procent over van de inheemse planten-
en diersoorten die we in 1900 in ons land
hadden. Ter vergelijking: het Europese ge-
middelde ligt op 40 procent, en dat is al
schrikbarend laag. Nu gaat een beleidsplan
de natuur niet redden maar het is wel een
eerste stap te komen tot maatregelen die we
in Nieuwegein kunnen nemen en een posi-
tieve invloed kunnen hebben op de biodiver-
siteit.’
GroenLinks stelde zich in eerste instantie
zeer terughoudend op, wat opvallend is
voor de partij die een goed klimaat voor-
staat. Pas bij de aanpassing naar een uit-
gangspuntnota stemden ze mee in, ‘wat
eigenlijk onbegrijpelijk is’ aldus het CDA in
een reactie.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
https://boeketten.nl
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Waterscouting
Prins Bernhard naar
Landelijke Scouting
Zeilwedstrijden

Morgen, zaterdag 24 september
gaan de Vreeswijkse Zeeverken-
ners van waterscoutinggroep
Prins Bernhard naar de Lande-
lijke Scouting Zeilwedstrijden.
In totaal zijn er door de water-
scoutinggroep vier boten
gekwalificeerd.

Tijdens de zeilwedstrijden gaan de
beste lelievlet-zeilers uit het hele
land het tegen elkaar opnemen
middels 3 wedstrijden, verspreid
over het weekend. Na de laatste
zeilwedstrijd op zondagochtend
zal in de middag de prijsuitreiking
plaatsvinden.

De lelievletten die mee mogen
naar het NK zijn:
• 776 Geep
• 1079 Rog
• 1424 Heek
• 1502 Griet
Hierbij wordt er in de Rog en Griet
gezeild door de zeeverkenners
(jongeren 11 t/m 16). De Geep
wordt bevaren door de Wilde Vaart

(jongeren 16 t/m 18). Verder mag
er ook een leidingsteam meedoen,
deze zal gaan varen in de 1424.

De Landelijke Scouting Zeilwed-
strijden vinden plaats op het
Scoutinglandgoed Zeewolde.
Aannemersbedrijf B. van Hees en
Zonen uit Nieuwegein sponsort
het vervoer van de vier lelievlet-
ten, waardoor de Nieuwegeinse
waterscouting Prins Bernhard zich
geen zorgen hoeft te maken over
het vervoer.

Ook leren zeilen
bij de waterscouting?
Lijkt het jou ook leuk om te leren
zeilen? Kom dan eens vrijblijvend
kijken bij één van de opkomsten
op zaterdagochtend. Vanaf 7 jaar
ben je al welkom binnen de groep!

Voor meer informatie kun je een
kijkje nemen op de website van de
scoutinggroep of een e-mail
sturen naar groepsbegelei-
der@prinsbernhardgroep.nl.
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Activiteitenplein Bouwgein

Kom gezellig creatief meedoen bij
Bouwgein!
Voor kinderen van 6-12 jaar.
Ben je 4 of 5 jaar? Ook welkom samen
met een volwassene!

Woensdag 28 september
Insectenhuisjes
We gaan insectenhuisjes maken voor
bij jou in de tuin of op het balkon.
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Woensdag 12 oktober
Maak je eigen boek!
Vanuit het thema van de kinderboeken-
week Gi-Ga-Groen!
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Woensdag 19 oktober
Groeipoppetjes
We maken poppetjes waarbij we zaad-
jes in de hoofden planten. Wat voor
groene haren zullen ze krijgen?
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Woensdag 26 oktober
Halloween bij Bouwgein
We gaan Halloween kaarsjes gieten en
Halloween versieringen maken.
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

The Unoriginals

The Unoriginals brengen vocaal
en instrumentaal een prachtig
intiem eerbetoon aan o.a. Fleet-
wood Mac, Skunk Anansie,
Bryan Adams, Alanis Morisset-
te…

De band is een unieke samen-
smelting van 4 geweldige topmu-
zikanten/performers: Dilana
Smith, zang, gitaar, mondharp
(Rockstar Supernova), DJ Ver-

meij, gitaar en zang (Paris
Dandies, Wild Romance, Raw
Medicine), Franklin Heilijgers,
basgitaar en backing vocals (Da
Gaia, Labryenco, Adrian Elissen)
en Arthur Bont, Percussie en
backing vocals (Louisiana Radio,
Mick Taylor, Milk).

De Partner, 8 oktober, 20.30 uur,
€ 15.00 inclusief een drankje naar
keuze.

https://prinsbernhardgroep.nl/
https://prinsbernhardgroep.nl/
mailto:groepsbegeleider@prinsbernhardgroep.nl
mailto:groepsbegeleider@prinsbernhardgroep.nl
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
https://filmscanning.nl
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Glamourday op winkelcentrum Cityplaza

De oplettende bezoeker heeft de gave fashion paspoppen
vast al gespot in het centrum. Deze staan er natuurlijk niet
zomaar… Zaterdag 1 oktober barst Glamourday in Cityplaza
los! Deze dag staat volledig in het teken van de fashion,
beauty en feestelijke activiteiten.

Beauty, entertainment en veel korting
Hét uitje voor je hele vriendinnengroep. Word samen in de
watten gelegd bij de make-up beauty bar, probeer de nieuwste
hairstyling producten uit en geef je nagels een hip patroontje bij
de nagel touch-up bar. Tussen 12.00 en 16.00 uur staat dit
allemaal voor je klaar op het Middenplein en ga jij volgens de
laatste trends stralend de herfst in! Om het feest compleet te
maken lopen de Sparkling Ladies rond die je laten zien hoe je
écht schittert. Bovendien is al dit plezier met beauty voorzien van
de lekkerste muziek met de rondrijdende DJ-auto. Let’s boogie!

Naast alle festiviteiten geniet je tijdens Glamourday ook van
allerlei kortingen op jouw favoriete merken. Haal vooral inspiratie
uit de meerdere fashion displays in het centrum:
• De Ruilfabriek Conceptstore: 10% korting op was parfum.
• ICI Paris: 25% Korting op bijna het gele assortiment + voor de
eerste 50 klanten die boven de €50 besten een mooie
goodiebag!
• Hunkemoller: 20% Korting op de gehele lingerie collectie.
• Jeans Centre: Denim market met o.a. 2 jeans voor 100 euro
en 2 kids of teens jeans voor € 55,00!

• Linnenmode: Dekbedovertrekset Sleepy van € 89,95 voor €
79,95.
• Livera: 20% Korting op de gehele collectie!
• Moocci: 10% Korting op de gehele collectie!
• MS mode: Elke 2e broek met 30% korting!
• Paprika: 20% Korting in het gehele weekend op de collectie,
op vertoon van de klantenpas.
• Senorita: Speciale aanbiedingen op diverse fashion items.
• Starbucks: BOGO (by one get one free) op 1 oktober bij alle
drankjes.
• The Athlete’s Foot: 20% Korting op de gehele collectie.
• WE: Ontvang 50% korting op je 2e kids jeans.
Let op, deze lijst wordt nog aangevuld met meer kortingen!

The Closet Sale
Tijdens Glamourday lanceert Cityplaza met trots iets nieuws in
het winkelcentrum: The Closet Sale. Met The Closet Sale krijg je
de sleutel tot je eigen winkelpand in Cityplaza! Maak je droom
werkelijkheid en verkoop je eigen kleding in het hart van
Nieuwegein.

Voor het komende half jaar zoekt The Closet Sale op elke
zaterdag en zondag nieuwe ondernemers. Heb jij altijd al
gedroomd om voor een dag je eigen winkel te openen en heb je
meer dan genoeg kleding waar je andere blij mee kunt maken?
Dan is dit wat voor jou! Kledingrekken, kapstokken, toonbank,
spiegel en decoratie zijn al aanwezig. Interesse? Kijk snel op
deze pagina hoe je je inschrijft

Corona Columns
gebundeld in een boek

De columns die Willeke
Stadtman van maart 2020 tot en
met juli 2022 schreef voor de
Digitale Stad Nieuwegein en De
Digitale Nieuwegeiner zijn nu
gebundeld in een boek met als
titel: ‘In tijden van corona.’ Het
boek geeft een fraai tijdsbeeld
van de periode dat wij gebukt
gingen onder de gevolgen van de
pandemie. De eerste sinds de
Spaanse griep in 1918!

In 62 afleveringen wordt het verloop
van de crisis geschetst, compleet met
inkijkjes in haar eigen leven. Over de
gevolgen van de lockdown, de cata-
strofe die zich voltrok in de ouderen-
zorg, de soms onnavolgbare aanpak

van het kabinet, de opkomst van de
antivaxers, de toenemende polarisa-
tie in de samenleving en natuurlijk de
onvermijdelijke persconferenties,
starring Rutte en De Jonge. In elke
aflevering valt er wel iets te grin-
niken.

Het boek is in eigen beheer door
Willeke Stadtman uitgegeven en kost
10,- euro (kostprijs). Het boek is te
verkrijgen bij de Bruna op winkelcen-
trum Muntplein. Rechtstreeks bij de
schrijfster bestellen kan ook. Dat kan
door een e-mailtje te sturen naar:
willekestadtman@gmail.com. Zij
neemt dan contact met je op, dus
vergeet niet je contactgegevens in de
e-mail te zetten.Willeke Stadtman met haar boek
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Gratis reizen
in de provincie Utrecht
Twee acties
in het openbaar vervoer

In de provincie Utrecht kunnen
reizigers op twee manieren gra-
tis reizen met het openbaar ver-
voer. Een langdurige proef voor
ouderen met een krappe beurs
gaat van start. Zij kunnen gratis
met de bus en tram tot decem-
ber 2023.

Daarnaast is er een actie waarbij
de tram tot en met 2 oktober voor
iedereen gratis is in Utrecht, Nieu-
wegein en IJsselstein. De tijdelijke
gratis tram is een gebaar van de
provincie Utrecht omdat reizigers
de afgelopen jaren veel last heb-
ben gehad van werkzaamheden
en rituitval. 'Het is geen goedma-
kertje, maar een cadeau', laat een
woordvoerder weten.

Actie voor de reiziger
De proef voor de armlastige oude-
ren duurt tot december 2023. De
actie is bedoeld om reizigers die
zijn aangewezen op een AOW-
uitkering meer bewegingsvrijheid
en sociale kansen te bieden. Door
de financiële drempel weg te ne-
men, is de hoop dat ze bijvoor-
beeld weer sneller met de bus of
tram op bezoek gaan bij familie,
vrienden of kennissen.

De provincie Utrecht lost daarmee
een belofte in uit het coalitie-

akkoord van 2019. De partijen
spraken daarin af dat ze zouden
gaan experimenteren met gratis
regionaal openbaar vervoer. De
provincie werkt samen met ver-
voerders U-OV en Syntus Utrecht.
De provincie heeft 1,3 miljoen
euro uitgetrokken voor de proef.

Aan deelname zijn wel voorwaar-
den verbonden, laat het provin-
ciebestuur weten. Het gratis
reizen is bedoeld voor inwoners
die volledig zijn aangewezen op
hun AOW-uitkering zonder pen-
sioen. Ruim 12.000 ouderen in de
regio voldoen aan de criteria. De
provincie heeft voor de helft daar-
van een abonnement klaarliggen.

Als je je via een campagnewebsite
aanmeldt krijg je een gratis abon-
nement dat op je persoonlijke
ov-chipkaart kan worden geladen.
Met de pas kun je op door-de-
weekse dagen na 09.00 uur gratis
reizen binnen de provincie. In het
weekend en op officiële feestda-
gen geldt het vervoerbewijs de
hele dag
Tijdens de proef houdt de provin-
cie bij hoeveel abonnementen er
worden verstrekt en hoe vaak er-
mee wordt gereisd. In de loop van
volgend jaar valt het besluit of het
project wordt voortgezet.

Poppentheater met Krokobil
bij Brabbelen bij Kleintje Jut

Elke 4e maandag van de maand slaat
de ‘Buurtbrabbel’ de handen ineen met
‘Kleintje Jut’ bij Jut & Zo onder de
naam Brabbelen bij Kleintje Jut. Er is
maandelijks van 9.30 tot 11.30 uur een
leuke en leerzame activiteit voor ou-
ders met kinderen van 0-4 jaar.

Op maandag 26 september speelt Aldo
Theater de poppentheatervoorstelling
Krokobil: 'Tijdens de herfstvakantie (24 ok-
tober) lezen we een leuk prentenboek en
maken we herfstcreaties'.
Aanmelden voor de voorstelling kan via
jeugdwerk@movactor.nl.

Tijdens Brabbelen bij Kleintje Jut kunnen
ouders elkaar ontmoeten, ervaringen
uitwisselen over het ouderschap en de
kinderen (0-4 jaar) kunnen samen spelen.
Ook lezen ze samen een prentenboek,
doen ze een activiteit of komt er een the-
maspreker langs.

De locatie Jut & Zo is op het Wenckebach-
plantsoen 85A in de wijk Jutphaas/Wijker-
sloot. Kom gezellig een keertje Brabbelen
bij Kleintje Jut. Meer informatie en het
actuele programma is te vinden op de
website van Jut & Zo.

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: ‘De Fietsersbond Nieuwegein heeft de jacht geopend op foute fietspaaltjes! Paaltjes die compleet zinloos zijn of een gevaar
opleveren, krijgen een duidelijke sticker. Zeker een goede actie, want zo’n klein paaltje pal na een bocht is zeker niet handig.
Laten we alleen niet alle paaltjes weghalen. Soms halen ze er de snelheid uit (die elektrische fietsen kunnen echt hard!) of
voorkomen ze dat auto’s stiekem het fietspad nemen. Zeker goed om het weer eens onder de loep te nemen!’
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Renovatie
Doorslagsluis
gaat van start

Om extra water aan te kunnen
voeren naar West-Nederland
zijn aanpassingen nodig aan
de Doorslagsluis in Nieuwegein.
Deze historische sluis kampt
met achterstallig onderhoud en
vormt een knelpunt in de aan-
voerroute van extra water naar
het westen. Het waterschap
gaat de sluis renoveren en er
voor zorgen dat er meer water
door kan. De werkzaamheden
aan de sluis starten op 3 okto-
ber en hebben gevolgen voor
de omgeving en het verkeer op
de Herenstraat waaraan de sluis
ligt.

Wat betekent dat
voor de omgeving?
Voor doorgaand gemotoriseerd
verkeer is de Herenstraat gedu-
rende de hele uitvoering van 26
september tot en met eind mei
2023 gestremd. De omleidings-
route is met borden aangegeven.

Woningen, winkels en bedrijven
blijven bereikbaar. Ook zal de
omgeving tijdens de uitvoering
hinder kunnen ondervinden van
de werkzaamheden in de vorm
van geluid, trillingen en stof. De
aannemer heeft vooraf maatrege-
len getroffen om de hinder te mini-
maliseren.

Om de veiligheid van de fietsers
te garanderen is een korte omlei-
dingsroute ingesteld bij Huis de
Doorslag. Op het deel van de
Herenstraat waar wel fietsverkeer
mogelijk is worden verkeersrege-
laars ingezet om voor zowel de

bewoners als de passanten een
veilige doorgang te houden.

Het project
Capaciteitsuitbreiding
Klimaatbestendige
wateraanvoer
In droge tijden, zoals onlangs het
geval was, voert het waterschap
extra zoetwater aan naar West-
Nederland om daar de verzilting
tegen te gaan. Dat gebeurt met de
KWA, de Klimaatbestendige Wat-
eraanvoer. Een deel van dat water
stroomt via de Doorslagsluis in
Nieuwegein naar het westen. De
huidige sluis is al een tijdje niet
meer in gebruik, maar is wel een
knelpunt voor de wateraan-
voer. Reden voor het waterschap
om de sluis te gaan restaureren,
als onderdeel van de capaciteits-
uitbreiding van de hele KWA.

Herbestemming sluisdeur
Samen met de omgevingspartijen
zoals de gemeente, de Monumen-
tencommissie en de Historische
Kring Nieuwegein is nagedacht
over de herbestemming van de
sluisdeuren.

Gezamenlijk is besloten om in het
uiteindelijke ontwerp op de plek
van de sluisdeuren een uitsparing
op te nemen. Op die plekken (dat
zijn er dus 4) zullen de bovenbal-
ken van de huidige sluisdeuren
worden geplaatst. De sluisdeuren
zelf komen niet terug in het ont-
werp. Hiervoor moet nog een
definitieve bestemming gevonden
worden.

Sportief Dagboek (2)

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 vind je hem langs de
sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en De
Digitale Nieuwegeiner.

Han van Echtelt: ‘Geinoord heeft zich
zaterdagmiddag geplaatst voor de volgende
bekerronde via een 4-2-zege op Vallei-
vogels. De ploeg van trainer Gerrit Plomp
keek aanvankelijk tegen een achterstand
aan via en treffer van Stefan van den Brink
maar vlak voor rust maakte Miguel Brown
er 1-1 van. In de tweede helft zette Gein-
oord orde op zaken via doelpunten van
Robin Janssen en Eser Ozkilit. Na de tegen-
goal van weer Van den Brink bepaalde op-
nieuw Miguel Brown de eindstand op 4-2.’

‘Komende zaterdag begint Geinoord het
reguliere voetbalseizoen met een uitwed-
strijd tegen PVCV. De nieuweling uit
Vleuten is overgestapt van de zondag naar
de zaterdag en debuteert dus op dit nieuwe
niveau. Het is de vraag of coach Plomp dan
zal kunnen beschikken over vaste krachten
als Timo Meerding en Sven Banfi, die we-
gens blessures niet van de partij waren
tegen Valleivogels.’

‘Voorafgaand aan het bekerduel werd de
nieuwe presentatiegids van Geinoord in
ontvangst genomen door voorzitter Hans
van der Meijden uit handen van Jan Pol-
man. Een historisch moment omdat dit het
laatste exemplaar was onder deze naam, na
dit seizoen zal de presentatiegids onder de
naam van FC Parkhout het levenslicht gaan
zien, de naam van de nieuwe fusieclub.’

Voor de aanvang van het bekerduel Geinoord-
Valleivogels werd de nieuwe presentatiegids in
ontvangst genomen door voorzitter Hans van der
Meijden
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Zo ziet de sluis er na renovatie uit
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Zorgen bij mensen
met warmtepomp
of stadsverwarming:
‘Je wordt afgestraft
omdat je verduurzaamd
hebt’

Het door het kabinet voorgestel-
de prijsplafond voor gas en
elektriciteit, leidt tot een hoop
vragen bij mensen die een
warmtepomp of stadsverwar-
ming hebben. Want over de
warmtepomp of stadsverwar-
ming werd in de miljoennota
niet gerept. Tot onvrede van bij-
voorbeeld Heiko Prak uit Nieu-
wegein. 'Omdat je alleen maar
elektriciteit gebruikt word je ex-
tra gepakt.'

Het energieplafond van 1,50 euro
per m3 gas en van 70 eurocent
per kWh maakt dat een gemiddeld
huishouden volgend jaar 2280 eu-
ro minder betaalt, denkt het kabi-
net. Maar Vereniging Eigen Huis
(VEH) heeft nog heel veel vragen
bij de maatregel. 'Er is nu iets
geregeld', zegt Hans André de la
Porte. 'Maar wat het preciés is…'

Omdat mensen met een warm-
tepomp helemaal geen gas ge-
bruiken, maar wel relatief veel
stroom, zouden ze juist in het
nadeel kunnen zijn. Erg cru, vindt
André de la Porte: 'Dan heb je
goed geluisterd naar de overheid,
is het milieu je dierbaar, en heb je
de cv-ketel eruit gegooid… Dan
moet je nu niet gestraft worden
met heel hoge elektrakosten.'

VEH kaart het probleem aan bij
het kabinet. Volgens de vereniging
wordt het nog ‘een hele puzzel’
om het energieplafond voor alle
huishoudens te laten gelden. 'Er
zijn ook veel appartementseige-
naren die een collectieve cv-instal-
latie hebben, vaak in de kelder.
Die mensen zijn helemaal niet in
beeld bij een energiebedrijf. Hoe
ga je deze mensen niet verge-
ten?'

Stadsverwarming in Nieuwegein
Heiko Prak woont in de Nieuwe-
geinse wijk Doorslag. Toen hij
daar ging wonen had hij geen an-
dere optie dan aan te sluiten op
stadsverwarming. In de stad zijn
heel veel wijken die volledig of
gedeeltelijk op stadsverwarming
draaien. Hij heeft nog geen idee
wat het door de overheid inge-
voerde prijsplafond betekent. 'Om-
dat je alleen maar elektriciteit ge-
bruikt wordt je extra gepakt. Je
wordt afgestraft als je op tijd ver-
duurzaamd hebt. Dat vind ik wel
heel onredelijk.'

VEH hoopt zo snel mogelijk op
antwoorden van het kabinet. Dat
geldt ook voor Heiko Prak, die zag
dat Kamerlid Pieter Omtzigt er al
vragen over heeft gesteld aan het
kabinet. 'Er moet toch vast wel
snel iets duidelijk over worden lijkt
me…'.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV
Utrecht

Langere wachttijd
voor hulpmiddelen
en huishoudelijke hulp

Vraag je bij Geynwijs hulp aan vanuit
de Wmo (Wet maatschappelijke on-
dersteuning)? Op dit moment moeten
inwoners van Nieuwegein helaas
langer wachten op een hulpmiddel,
zoals een rolstoel of scootmobiel.
Door personeelswisselingen zijn er
niet genoeg medewerkers om alle aan-
vragen te behandelen. De wachttijd
voor een eerste gesprek met Geynwijs
is hierdoor langer dan normaal. Daar-
na duurt het nog enkele weken tot
soms maanden voordat je het hulp-
middel krijgt.

Er is een groot tekort aan onderdelen,
omdat bepaalde grondstoffen moeilijk
verkrijgbaar zijn. Daarom kunnen som-
mige hulpmiddelen op dit moment niet
gemaakt of gerepareerd worden. Deze
problemen duren nog zeker een paar
maanden. Ook de thuiszorgorganisaties
hebben een tekort aan personeel. Daarom
moeten inwoners, na de goedkeuring van
de gemeente, ook langer wachten op
huishoudelijke hulp. Het kan een aantal
weken duren tot de hulp start.

Oproep
Heb je thuis een hulpmiddel staan dat je
niet meer gebruikt? Neem dan contact op
met het Wmo-loket of met het bedrijf dat
het hulpmiddel heeft geleverd. Zij halen
het hulpmiddel graag bij je op om er ie-
mand anders blij mee te maken.

De Digitale Nieuwegeiner
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The Closet Sale
bij Cityplaza
Fashionista’s
zijn ondernemer
voor één dag

Een kast bomvol kleding, maar
niets om aan te trekken: voor
menig mode-enthousiasteling
een bekend probleem. Tijdens
The Closet Sale op Cityplaza
krijgt iedereen daarom de kans
om voor één dag zijn of haar
eigen kledingzaak te openen.
Zo krijgen ongedragen items
een tweede leven. Lekker
duurzaam en bovendien kan de
verkoop een leuk zakcentje
opleveren.

The Closet Sale
Vanaf 1 oktober zal er gedurende
een half jaar iedere zaterdag en
zondag een nieuwe ‘ondernemer
voor een dag’ te vinden zijn bij
The Closet Sale op Cityplaza aan
Raadstede 27 in Nieuwegein.

Tegen een kleine vergoeding krijgt
deze persoon de kans om tweede-
hands kleding, accessoires en
home deco geheel in eigen stijl
aan de man te brengen. Voor

kledingrekken, kapstokken,
spiegels, decoratie en natuurlijk
een toonbank is gezorgd. Indien
gewenst kan men samen met
vrienden of familie meedoen: hoe
meer zielen hoe meer vreugd.

Circulaire economie
Met dit initiatief stimuleert City-
plaza de circulaire economie.
Hergebruik van kleding en aanver-
wante artikelen is tenslotte goed
voor het milieu. Bovendien gaat
de gevraagde vergoeding van
17 euro naar het goede doel.

Meer informatie over The Closet
Sale, voorwaarden en inschrijven
via The Closet Sale (cityplaza.nl).

Cityplaza Nieuwegein
Cityplaza te Nieuwegein wordt in
de komende jaren getransfor-
meerd tot Full Service Center. Een
one-stop-shoplocatie waar bood-
schappen doen, winkelen, vrijeti-
jdsbesteding, ontspanning, wer-
ken en andere dagelijkse behoef-
ten samenkomen. Kortom: een
plek die een steeds belangrijkere
rol krijgt in het leven van de be-
zoeker.

Wereldhave
versterkt partnership met Basic-Fit
en creëert nieuwe bezoekreden
voor Cityplaza

In lijn met de Full Service Center strategie voor een
beter dagelijks leven, waarin actief wordt ingezet
op functieverbreding van winkelcentra, sloot
Wereldhave recent een nieuwe huurovereenkomst
met sportketen Basic-Fit voor Cityplaza.
Het betreft een ruimte van 1.029 m² in Cityplaza
aan de Raadstede 71 in de binnenstad van
Nieuwegein. Basic-Fit opent naar verwachting
medio eind december 2022 haar deuren.

Wereldhave is verheugd met de komt van Basic-Fit:
'Bij het samenstellen van de huurdersmix in onze centra
staat de klant centraal. Hoe kunnen we het dagelijks leven
van onze bezoekers makkelijker, beter en ook leuker ma-
ken? De sterke formule van Basic-Fit sluit naadloos aan
op de behoeften van onze doelgroep en creëert een nieuwe
reden voor een bezoek aan Cityplaza.' aldus Wereldhave
Business Unit Manager Erik Kleemans.

Over Basic-Fit
Basic-Fit is met ruim 1.140 clubs de grootste fitness-
keten van Europa. Het bedrijf is actief in Nederland,
België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje waar meer dan
2,92 miljoen leden dagelijks werken aan het verbeteren
van hun gezondheid en conditie. Basic-Fit heeft een
transparant lidmaatschapsmodel en biedt een betaal-
bare, kwalitatief hoogwaardige fitnesservaring welke
aansluit bij de fitnessbehoeften van actieve mensen.

Over Wereldhave
Wereldhave Full Service Centers dragen bij aan een
leuker en gemakkelijker dagelijks leven. Een one-stop
locatie waar boodschappen doen, winkelen, vrijetijds-
besteding, ontspanning, sporten, gezondheid, werken
en andere dagelijkse behoeften samenkomen, Onder-
steund door slimme concepten én services. Door
duurzaam te investeren op basis van klant- en omge-
vingsbehoeften, wil Wereldhave communities, met
aandacht voor het milieu verrijken en daarmee een
positieve invloed hebben op hoe mensen leven, werken
en winkelen rondom de locaties. Wereldhave Full Ser-
vice Centers spelen een cruciale rol in het dagelijks
leven van mensen in de grotere regionale steden in
Nederland, België en Frankrijk. Voor meer informatie
bezoek de website van Wereldhave.
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Opening
Kracht-Survivalrunbaan op
Sportpark Galecop tijdens de
NOC*NSF Nationale
Sportweek 2011 in foto's

FOTO'S: AREND BLOEMINK
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Agressieve man
breekt
twee ruggenwervels
bij 74-jarige man
in St. Antonius
Nieuwegein

Een man van 74 is begin juni
ten val gebracht bij één van de
liften van het Sint Antoniuszie-
kenhuis in Nieuwegein. Hij brak
hierbij twee ruggenwervels. De
politie is op zoek naar de man
die dit veroorzaakte.

De man en zijn dochter hebben
hun auto geparkeerd op het 3e
dek van de parkeergarage. De
man heeft een afspraak in het
ziekenhuis. Ze willen met de lift
naar beneden. Als ze de lift in
willen, staan daar drie personen
in. Eén van hen, een man, zegt
dat de lift vol is en dat ze er niet bij
kunnen. Maar dat pikken de man
en z’n dochter niet. Er ontstaat
een discussie. De man die al in de
lift staat, blijft erbij dat ze er niet bij
kunnen en wordt fysiek. Eerst
duwt hij de dochter de lift uit en als
haar vader wil instappen, duwt hij
ook hem hard de lift uit. De man
valt daarbij hard op de grond.

Ruggenwervels
Hij kan niet meer opstaan van de
pijn. Voordat de lift dicht gaat
roept de vrouw, die bij de agres-
sieve man hoort, dat zij een ver-
minderde weerstand heeft. De lift-
deur gaat dicht. Er loopt een ver-

pleegkundige langs, die eerste
hulp verleent. Het slachtoffer
wordt meteen meegenomen en
onderzocht en daaruit blijkt dat hij
twee ruggenwervels heeft gebro-
ken door de val.

Bewakingsbeeld
De agressieve man is te zien op
bewakingsbeelden van het zieken-
huis. De politie laat hem vooral-
snog met een geblurred gezicht
zien, in de hoop dat hij zichzelf op
dit beeld en in dit verhaal herkent
en zich meldt.

Signalement
• lichte huid
• 45 - 55 jaar
• 1.75 m
• stevig postuur
• kaal
• blauw/groen trainingspak
• witte sportschoenen

Tips?
Bent u dit? Neem dan contact op
met de politie. Heeft u een idee
wie dit is? Bel dan één van de tip-
nummers: 08006070 of anoniem
08007000.

De wijkkrant
voor de wijk Batau-Noord
is weer uit

De wijkkrant voor de bewoners in
Batau-Noord is weer uit. Mocht je hem
gemist hebben, kwijtgeraakt zijn of
gewoon even op je computerscherm
willen lezen, de wijkkrant van jouw
buurt staat hier nu ook altijd on-line.
U vindt overigens hier al het verdere
nieuws over uw wijk.

In de wijkkrant lees je allerlei leuke be-
richten over je omgeving. Soms kan niet
alles in de krant en zal het Wijknetwerk
deze berichten plaatsen op de Facebook-
pagina voor Batau Noord. ‘Schrijf jij als
lezer ook een keertje mee aan uw krant?
Uw berichten zijn van harte welkom op
wijkkrantbataunoord@live.nl.’

In de wijkkrant van september 2022 vind
je veel zaken aangaande jouw leefomge-
ving, nieuws van het wijknetwerk en nog
veel meer. Klik hier om de wijkkrant te
downloaden. Handig toch? Veel lees
plezier. En... hij is er niet alleen voor de
wijkbewoners ook anderen mogen hem
lezen. De volgende editie verschijnt de-
cember 2022.
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20 oktober
handelt Nieuwegein
betrokkenheid
op de Beursvloer

Diverse bedrijven en maat-
schappelijke organisaties heb-
ben zich al aangemeld voor de
Beursvloer Nieuwegein op 20
oktober. En opgeven kan nog
steeds. Tussen 16.00 en 18.00
uur worden er die donderdag
matches gemaakt in vraag en
aanbod van vrijwilligerswerk.
De Nieuwegeinse Beursvloer
vindt plaats in het Horeca &
Toerisme College van het ROC
Midden Nederland en wordt als
altijd geopend door burgemees-
ter Frans Backhuijs. Meer infor-
matie en aanmelden via de web-
site van de Beursvloer.

Geld is taboe
Op de Nieuwegeinse Beursvloer
wordt ‘gehandeld’ in vraag en aan-
bod van vrijwilligerswerk Bedrij-
ven, lokale overheden, service-
clubs, verenigingen, maatschap-
pelijke- en vrijwilligersorganisaties
ontmoeten elkaar in een informele
sfeer.

Vrijwilligers- of maatschappelijke
organisaties en (sport)verenigin-
gen vragen niet om geld maar om
kennis, toegang tot netwerken,
materiaal, faciliteiten en creati-
viteit. Of gewoon handen om het
één en ander voor elkaar te krij-
gen. Uiteraard stellen zij hier iets
tegenover. Bedrijven hoeven hun
financiële middelen niet aan te
spreken, maar maken juist gebruik
van andere mogelijkheden om iets
voor hun directe samenleving te
betekenen.

Voorbeeld van een match
Een tennisvereniging wil graag
een jeugdactiviteit organiseren.
Daarvoor wordt tijdens de Beurs-
vloer een match gesloten voor een
workshop vloggen. Als tegen-
prestatie mag de cursusleidster
een keer komen tennissen op de
club.

Betrokken Nieuwegein
De laatste fysieke beursvloer was
in 2019 en op 20 oktober is er dus
weer de eerste kans op een fysie-
ke Beursvloer met mooie mat-
ches. Burgemeester Frans Back-
huijs zal de Beursvloer om 16.00
uur officieel openen. Notaris Mar-
co Sutter bekrachtigt de match-
overeenkomsten, accountant
Jeroen Witteveen berekent de
maatschappelijke waarde. Wet-
houder Guido Bamberg sluit de
Beursvloer om 18.00 uur. Vervol-
gens worden de totaalresultaten
van deze middag bekend ge-
maakt. Net als voorgaande jaren
wordt deze middag begeleid door
spreekstalmeester Edwin Koene.

Verscherpte
toegangscontrole
op het recyclingstation
aan de Utrechthaven

RMN merkt dat nog veel bezoekers
van buiten de RMN gemeenten afval
komen brengen of dat zij te veel weg-
brengen. Daarom is de toegangscont-
role op de recyclingstations ver-
scherpt. Breng je binnenkort een be-
zoek aan het recycling-station, dan
wordt bij de toegang gecontroleerd of
je daadwerkelijk in Nieuwegein
woont. Ook bekijkt de medewerker
wat en hoeveel er ingeleverd wordt.

Algemene toegangsregels
Het is belangrijk dat het er op de recy-
clingstations veilig aan toe gaat. Daarom
gelden er een aantal algemene toe-
gangsregels:
• Het recyclingstation is alléén bedoeld
voor particulieren en niet voor bedrijven/
verenigingen
• Houd bij een bezoek aan het
recyclingstation je legitimatie gereed
• Toegang tot het recyclingstation is al-
léén voor inwoners uit Nieuwegein (neem
bijv. een poststuk mee om dit aan te to-
nen)
• Fietsers en bezoekers te voet
dienen ook aan te sluiten in de wachtrij
(i.v.m. de veiligheid)
• Afhankelijk van het aantal bezoekers
bepalen de medewerkers hoeveel person-
en en/of auto’s het terrein op mogen
• Haal geen spullen uit de containers, dit
is niet toegestaan
• De medewerkers bepalen de toegang
van de laatste auto van de dag. Dit kan
eerder zijn dan de genoemde sluitingstijd
van die dag, vanwege de nog aanwezige
auto’s op het terrein.

Wat kan je inleveren
op het recyclingstation?
Heb je grofvuil, zoals kapot meubilair of
lege (verhuis)dozen? Bedenk dan eerst of
het misschien nog bruikbaar is voor ie-
mand anders. Is dit niet het geval, breng
het dan weg naar het recyclingstation.

Op het recyclingstation is het mogelijk
om ruim 25 verschillende soorten afval/
grondstoffen ge-scheiden in te leveren.
De in te leveren hoeveelheden per mate-
riaalsoort vind je in de gratis RMN app.
Bij grote hoeveelheden puin en tuinafval
is het vaak makkelij-ker om een bouw-
container aan huis te huren.
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Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:

0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl

Henny Huisman
Personalityshow
vr 30 sep, 20.30 uur, € 22,00
Henny Huisman komt naar DE
KOM met de personalityshow ‘Het
achterste van mijn tong’ vol vrolijke
anekdotes, grappige verhalen en
hilarische herinneringen. Hij vertelt
over zijn tijd als drummer bij Lu-
cifer, de ‘Soundmixshow’ en de
‘Mini-playbackshow’, over het plat-
leggen van het telefoonnetwerk...

Harnas van Glas
Za 1 okt, 20.30 uur, € 23,50
Maaike Ouboter en Eric Corton
gaan samen het theater in. De plek
waar ze allebei zo van houden.
In ‘Harnas van Glas’ op zaterdag
1 oktober in DE KOM gaan ze met
elkaar en het publiek in gesprek
over het leven - over loslaten,
vasthouden, hoeveel liefde er in
verdriet zit én maken ze samen
muziek. Op deze manier maken...

Tessa Sunniva
en John Vooijs
Do 6 okt, 20.15 uur, vanaf € 33,00
‘The Sound of Musicals’ viert in
een spetterende voorstelling op 6
oktober in DE KOM ruim honderd-
vijftig jaar musicals. Een cast met
onder anderen Tessa Sunniva,
Suzan Seegers, John Vooijs en
Tony Neef, maakt een theatrale
reis langs de hoogtepunten uit de
musicalgeschiedenis. Een acht-
baan die dendert langs duister
achteraf-variété, protserige...

Lebbis met 'De Ziel'
Vr 7 okt, 20.15 uur, € 22,50
Volgens onderzoek zou de
menselijke ziel 21,3 gram wegen.
Lebbis vindt het weinig. Toch wil hij
het op 7 oktober in DE KOM met je
hebben over de ziel, wat dat dan
ook is. Sta je bijvoorbeeld op een
mooie avond naar de sterrenhemel
te kijken, dan weet je ogenblikkeli-
jk: wij doen er totaal niet toe. Dan
zit er maar een ding op: doen...

Spinvis
Za 8 okt, 20.15 uur, vanaf € 24,00
Er gebeuren vreselijke dingen en
onbeduidende dingen. Zonder vol-
gorde. Zonder reden. Ze gebeuren
gewoon. Met nieuwe en bekende
Spinvis-nummers, gevonden tek-
sten en wonderlijke beelden wor-
stelen zes muzikanten in ‘Soms
Breekt Er Een Hart, Soms Blaft Er
Een Hond’ op zaterdag 8 oktober
in DE KOM met alles wat het...

Herkenbare types,
imitaties en persiflages
Za 8 okt, 20.30 uur, € 17,50
Ook al is ie al jaren Brabander af,
in verwarrende tijden, waarin body
positivity en botox moeiteloos
naast elkaar kunnen bestaan,
waarin vegan de norm wordt, maar
barbecues nog nooit zo groot wa-
ren, valt Max van den Burg graag
terug op de simpele eerlijkheid van
zijn Brabantse culturele erfgoed,
om onze overgevoelige tijd eens
goed te fileren. ‘Cultureel...
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De Wilhelminastraat en ’t Zand met de kar van Beukes
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