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

Plan voor flats Nijpelsplantsoen biedt perspectief
voor bewoners én woningzoekenden
Woningbouwcorporatie Mitros en de gemeente Nieuwegein hebben
een voorstel voor de toekomst van de flats aan het Nijpelsplantsoen.
In het voorgestelde plan wordt één flat gesloopt en wordt aan drie
flats groot onderhoud gepleegd door woningcorporatie Mitros. Op
de plek van de flat die wordt gesloopt, worden ongeveer 160 nieuwe
huurwoningen gebouwd. Ook is er volgens dit plan op een kleine
kavel in de buurt van de flats ruimte om nog eens ongeveer 40
sociale huurwoningen te bouwen. Mitros en de gemeente gaan over
dit voorgestelde plan met de bewoners in gesprek.
In de consoles van de galerijen van het Nijpelsplantsoen is ruim 2 jaar
geleden betonrot geconstateerd, waarop verschillende onderzoeken zijn
uitgevoerd. Er zijn daarna stempels (steunpilaren van hout en staal)
geplaatst onder en op de galerijen om de veiligheid te borgen. De
stempels zijn altijd als tijdelijke oplossing bedoeld. Een structurele
oplossing maakt nu onderdeel uit van het groot onderhoud.

Straat van de Week
Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefotografeerd.
Deze week het Nanningalaan in de
wijk Jutphaas Wijkersloot.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Mitros en de gemeente hebben gezocht naar een manier waarop zoveel
mogelijk wensen en kansen gecombineerd kunnen worden. Dit plan zorgt
voor een duurzaam, leefbaar Nijpelsplantsoen voor huidige en toekomstige bewoners. Het groot onderhoud aan de flats houdt globaal in dat de
flats een nieuwe galerij krijgen, die tegelijkertijd de constructieve problemen oplost en de flats een nieuw aanzicht geeft. Ook worden deze
270 woningen verduurzaamd.
De sloop en nieuwbouw van de eerste flat (vanaf het centrum gezien)
betekent dat de 90 huidige woningen verdwijnen en er ongeveer 160
woningen voor in de plaats komen. Dit is een toevoeging van ongeveer
70 woningen. Verder worden ongeveer 40 woningen op een kavel in de
buurt toegevoegd. De woningen komen in verschillende huurcategorieën
terug.
De voorgestelde oplossingsrichting is het begin van een proces waar nog
veel besluiten in moeten worden genomen. Allereerst gaat Mitros in
gesprek met de bewoners over het voorgestelde plan. Een eerste
gesprek is op 4 en 5 oktober aanstaande. Ook omwonenden worden
binnenkort geïnformeerd. Verder is er een voorbehoud van instemming
van de gemeenteraad en de directie van Mitros. Hiervoor wordt in de
komende fasen de technische-, juridische-, planologische- en financiële
haalbaarheid verder uitgewerkt en getoetst.
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1 okt: KOM toneel spelen
1 okt: Opening expositie rampjaar 1672
1 okt: Glamourday op Cityplaza
1 okt: Open Huis Buurt- en Zorgplein
Zuid
1 okt: Repair Café
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: Kidsclub Halloween
12 okt: Kids Najaarsclinic MHCN
12 okt: Herfstfeest Buurtplein Zuid
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
17 okt: Taalfestival
18 okt: Workshop papier scheppen
18 okt: Open avond Horeca & Toerisme
College
18 okt: Inloopavond veilige Batauweg
20 okt: Beursvloer
22 okt: KOM toneel spelen
27 okt: Lezing over rampjaar in Utrecht
en Vreeswijk
29 okt: Knutselen voor Halloween
30 okt: Ein Deutsches Requiem
31 okt: Halloween in Fokkesteeg
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
17 dec: KOM muziek maken
14 jan: KOM muziek maken
21 jan: KOM kunst maken
28 jan: KOM dansen
4 feb: KOM toneel spelen
11 feb: KOM muziek maken

De provincie Utrecht bericht
Begroting 2023: ruimte voor provinciale ambities
De begroting 2023 is aangeboden aan Provinciale Staten. De provincie Utrecht blijft in 2023 met groot gevoel voor urgentie werken aan
de noodzakelijke transities. Duurzame energie, een circulaire
economie, gezonde mobiliteit en kringlooplandbouw.
Naast deze transities werkt de provincie Utrecht aan het versterken van
de belangrijke kwaliteiten: meer en gezonde natuur, goede kwaliteit van
water en lucht en vitale steden en dorpen. Het versnellen van de bouw
van (betaalbare) woningen, de vraag naar ruimte voor bedrijven en de
krapte op de arbeidsmarkt zijn opgaven die actueel zijn en blijven.
Ingewikkelde puzzel
De provincie Utrecht heeft een ingewikkelde ruimtelijke puzzel te leggen.
Voor de opgaven voor landbouw, stikstof, energie, woningbouw, huisvesting voor statushouders en water, bodem en natuur heeft de provincie de
regierol. In gebiedsprocessen zal, samen met alle partners in het gebied,
het komend jaar aan de oplossingen worden gewerkt.
‘Het is onze grootste uitdaging om het evenwicht tussen de opgaven te
bewaken en te zorgen voor het behoud van een gezonde leefomgeving.
In de conceptmeerjarenbegroting 2023-2026 die op 27 september 2022 is
aangeboden aan Provinciale Staten, is te lezen hoe de financiële middelen hiervoor verdeeld zijn. Het is opnieuw een sluitende begroting, waarin
alle begrote inkomsten en uitgaven van de provincie voor het komende
jaar zijn opgenomen. De totale begroting voor 2023 bedraagt ruim 663
miljoen euro. De begroting is structureel in evenwicht, heeft financiële
ruimte voor nieuwe keuzes na de verkiezingen van maart 2023 en biedt
ruim voldoende weerstandsvermogen’ aldus de provincie Utrecht.
Op basis van het traject ‘Groeisprong 2040’ is in de afgelopen periode
een aantal stippen op de horizon gezet om de provincie voor te bereiden
op de voorziene groei op vijf belangrijke opgaven. Wonen, energie en klimaat, economie en gezondheid, natuur en recreatie en bereikbaarheid.
De Groeisprong heeft laten zien dat hier forse uitdagingen liggen. Het
komend jaar moet er vooral hiervoor meer zekerheid komen over de
toekomstige jaarlijkse inkomsten van de provincie Utrecht. Die zekerheid
is er nu nog niet en daar heeft het college zorgen over. Duidelijkheid over
keuzes rond het provinciefonds en het nieuwe belastinggebied zijn cruci(verder lezen)
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Fietsomleidingsroute
langs Nieuwegeinse
Doorslagzone in aanbouw
Begin september is de aanleg van de
fietsomleidingsroute over het Zuidstedeviaduct van start gegaan. Deze voor
fietsers zeer ingrijpende en ruim drie
jaar durende omleiding gaat 3 oktober
open. Hoe gaat dat uitpakken? ‘We zijn
er nog niet gerust op’ aldus Clarion
Wegerif van de Fietsersbond in Nieuwegein.
We fietsen al bijna een jaar niet meer op
het oorspronkelijke Brugpad, maar over
een tijdelijk fietspad over de Doorslagzone. Maar dat gaat binnenkort veranderen: op maandag 3 oktober wordt die route afgesloten en moeten fietsers of door
Park Oudegein, of over een nieuw fietsen voetpad over het Zuidstedeviaduct rijden.
Komend vanaf IJsselstein pak je bij Jacks
Grillhouse de (onverlichte) route door het
park, of je fietst tot onder het Zuidstedeviaduct en dan met een slinger omhoog.
Aan de andere kant ga je weer naar beneden, en vervolg je je weg ofwel langs de
Doorslag, of via de Vlietwal richting

Merwestein, of je rijdt verder langs de
Zuidstedeweg, bijvoorbeeld richting Oosterlichtcollege of naar Houten. Het oude
voetpad langs de Zuidstedeweg wordt
hiervoor weer omgevormd tot fietspad.
Daarmee wordt een oude fietsroute van
twintig jaar geleden weer hersteld.
Rijbaanscheiding
tussen voet- en fietspad: niet veilig
Wegerif: ‘We zijn niet blij met de jarenlange omleidingsroute over het Zuidstedeviaduct, die in eerste instantie veel te steil
en krap was. Gelukkig heeft de gemeente
het ontwerp wel aangepast, zodat de
bocht en helling nu aan de minimumeisen
voor gewone fietsers voldoen. Maar hoe
zal de route uitpakken voor lange fietsen,
zoals bakfietsen, driewielers en velomobielen? En gaat de verhoogde gele rijbaanscheiding, die gepland is als scheiding tussen voet- en fietspad, niet voor
ongelukken zorgen?’
Het is een zelfde (overbodige) rijbaanscheiding die nu ook op het tijdelijke
fietspad te vinden is, maar gecombineerd
met de krappere ruimte op het viaduct en
de hellingen gevaarlijker uitpakt.
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‘We hebben de gemeente Nieuwegein
dringend geadviseerd die rijbaanscheiding
niet aan te brengen, maar voet- en fietspad alleen door een lijn van elkaar te
scheiden. We vrezen valpartijen vanwege
de grote hoeveelheid fietsers met verschillende snelheden die dagelijks deze route
gebruiken, waaronder kwetsbare ouderen
en kinderen. In de video waarin wethouder
Ellie Eggengoor en omgevingsmanager
Tilleke Brand over de omleidingsroutes
vertellen is alleen een witte lijn op het
viaduct te zien. Hopelijk blijft het daarbij.’
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

September 2011
Tijdens de feestelijke opening van Cityplaza troffen
voormalig burgemeester Cor de Vos en burgemeester
Frans Backhuijs elkaar in het (op dat moment) volle
Atrium van ons Stadshuis, Nog net zichtbaar (met
beige colbert) toenmalig wethouder Wouter Kolff, nu
burgemeester van Dordrecht.

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen,
zoeken veel mensen naar alternatieve
manieren om er op koude dagen warmpjes bij te zitten. Bijvoorbeeld door een
zogenoemde ‘bloempotkachel’ in elkaar te zetten. En dat merken ze bij
tuincentra, waar de terracottapotten
over de toonbank vliegen. Maar is zo’n
alternatieve kachel wel een goed idee?
Die toegenomen populariteit van terracottapotten merken ze ook bij tuincentrum GroenRijk in Nieuwegein. 'Zeker.
We verkopen echt een stuk meer dan andere
jaren, zeker voor deze tijd van het jaar', laat
eigenaar Theo Baars weten. En klanten
vertellen hem ook dat ze de potten en
schotels gaan gebruiken voor een zelf
gefabriceerd kacheltje. 'Dat hoor ik steeds
vaker. Of het werkt, weet ik niet. Maar de
extra verkoop is natuurlijk alleen maar fijn.'
Hoe werkt het?
De bloempotkachel kun je op allerlei manieren zelf maken. Maar waar het op
neerkomt is dat je een aantal waxinelichtjes onder een kleine terracottapot zet, met
daarover een grotere pot. De bloempotten
warmen op die manier op en geven stralingswarmte af. Dit zou een groter gevoel
van warmte moeten geven dan wanneer je
(verder lezen)

BEELDMATERIAAL: DE KOM

Veiligheidsregio Utrecht
waarschuwt
voor zogenaamde
bloempotkachels

Fotowedstrijd
10 JAAR
DE KOM in beeld
10 jaar geleden opende
DE nieuwe KOM zijn deuren aan
het Stadsplein en dat wordt gevierd! Ter ere van dit jubileum is
er elke 10e van de maand een
feestje.
Op de 10e van december opent
cultuurwethouder John van Engelen de foto-expositie ‘10 jaar DE
KOM in beeld’. Deze expositie
komt voort uit een fotowedstrijd,
waarbij iedereen welkom is om de
beste foto van de afgelopen tien
jaar in en om DE KOM voor te
dragen.
Fotografen kunnen eigen werk insturen, maar je mag ook een foto
gemaakt door iemand anders
nomineren. Er wordt een selectie
van tien foto’s gemaakt en daarnaast kiest de jury een ‘beste foto’. De winnende fotograaf gaat
met een ‘kleine zaal-beleving’
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naar huis en kan gedurende de
rest van het theaterseizoen onbeperkt naar voorstellingen in de
kleine zaal.
Voorwaarden
• Zorg dat het fotobestand groot
genoeg is, zodat deze uitvergroot
geëxposeerd kan worden
• DE nieuwe KOM moet herkenbaar zijn op de foto
• Eén foto inzending per persoon
• Insturen kan t/m 1 november
2022 o.v.v. contactgegevens.
Doe ook mee, en stuur je inzending naar 10jaar@dekom.nl!
De expositie is te zien vanaf
10 december 17.00 uur.
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Laatste mogelijkheid om te stemmen
op de Nieuwegeinse speelpolder

Vrienden Loterij Molenprijs 2022 en is superblij bij de vier
genomineerden te zitten voor de hoofdprijs van € 75.000.

Voor de realisatie van een fantastische speelpolder voor de
jeugd is Nieuwegein met nog drie andere projecten genomineerd voor de Vriendenloterij Molenprijs 2022. Het is heel
belangrijk dat de jeugd spelenderwijs kan leren hoe polders,
molens en gemalen met de dijken en de sluizen onze voeten
drooghouden. Om deze reden heeft de Stichting Poldermolen Oudegein het idee opgevat om een minipolder te
bouwen nabij de bestaande molen in het park Oudegein.
De basis ligt er al zoals een uitgewerkt plan en tekeningen
hoe het moet worden. Je stem uitbrengen op dit mooie
initiatief kan nog tot zondag 2 oktober (aanstaande zondag!).
Help je mee om het project een duwtje in de rug te geven?

Jelle Doosje, secretaris van de Stichting Poldermolen Oudegein:
‘Help mee en stem op ons. Uw stem uitbrengen kan nog tot
zondag 2 oktober 2022. Stemmen gaat heel makkelijk. Scan de
QR-code of ga naar de website van de Molenprijs 2022.’
Door het uitbrengen en bevestigen van een stem met behulp van
een e-mailadres, maakt de stemmer ook kans op een luxe
molenarrangement met overnachting ter waarde van 450 euro.
‘Help mee en stem op ons project. Wij en zeker de kinderen van
Nieuwegein en omgeving zullen je dankbaar zijn’ aldus Jelle.
Wethouder John van Engelen bracht de eerste stem uit.
Het belang van cultureel erfgoed
De Molenprijs wordt jaarlijks georganiseerd door De Hollandsche
Molen in samenwerking met De VriendenLoterij. Beide organisaties onderstrepen hiermee het belang van het behoud van cultureel erfgoed. De Hollandsche Molen zet zich al bijna 100 jaar in
voor het in stand houden van de ruim 1.200 nog werkende winden watermolens die Nederland rijk is.
Met de VriendenLoterij Molenprijs vraagt de organisatie aandacht
voor mooie initiatieven in molenland. De geldprijs maakt bovendien het realiseren van molendromen mogelijk. Uit alle aangemelde projecten koos het bestuur dit jaar vier zeer uiteenlopende
projecten: restauratie van een wiekenkruis in Noordbroek, restauratie van een molenerf in Hellouw, herbouw van de verdwenen
molen in Vianen en het educatieve project van Stichting Poldermolen Oudegein.

In de speelpolder kunnen kinderen door het zelf te doen ervaren
hoe belangrijk de techniek hierbij is. Het project komt tot stand in
nauwe samenwerking met de gemeente Nieuwegein en de partners van het Natuurkwartier met het regionale project Buitenwijs
(buitenlessen voor de basisschool) en de provinciale erfgoedinstellingen, het Regionaal Opleidings Centrum (ROC) MiddenNederland, en leerlingen van het Cals College.
Wat ontbreekt zijn de financiën
Om het project te realiseren is veel geld nodig. Inwoners van
Nieuwegein en omstreken kunnen helpen. Dat kan door te
stemmen op het project. Het project doet namelijk mee aan de
7
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FOTO VAN DE WEEK

Gisterenmorgen. Herfstig Nieuwegein ontwaakt. Een
foto van Joris Disco Verkerk, gemaakt over het Merwedekanaal in Jutphaas. Móói!

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein?
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.
Zorgen wij er voor dat iedereen kan meegenieten!

Veiligheidsregio Utrecht
waarschuwt
voor zogenaamde
bloempotkachels
(vervolg)

alleen de kaarsjes opbrandt, zonder pot
dus. Online zijn allerlei handleidingen te
vinden over hoe dit zelf te maken. Maar of
het ook daadwerkelijk nut heeft, is nog
maar de vraag.
Niet goedkoper
Ook de Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
ziet weinig heil in het gebruiken van een
bloempotkachel. 'Het is logisch dat mensen
in deze tijd op zoek gaan naar manieren om
hun energieverbruik te verminderen', laat
een woordvoerder weten. Maar aan deze
manier kleven volgens hem wel een aantal
risico’s. 'En dat zijn niet alleen brand- en
verbrandingsrisico’s, maar ook zeker het
risico op koolmonoxidevergiftiging. Bovendien is aangetoond dat deze manier van
verwarmen niet goedkoper is dan met de
cv-ketel.'
Wil je nu toch graag zo’n bloempotkachel
in je huis? Dan heeft de VRU nog wel aantal tips. 'Zorg dat je de pot op een stevige,
onbrandbare ondergrond zet, uit de buurt
van brandbare materialen', legt de woordvoerder uit. 'Raak de pot alleen aan met een
ovenwant, ventileer de ruimte goed en zorg
dat je een koolstofmonoxidemelder in huis
hebt.'

Medewerkers
Specsavers Nieuwegein
krijgen
voor tweede jaar op rij
tips in signaleren
eenzaamheid
Nog altijd is eenzaamheid een
groot probleem in onze samenleving. In 2020 gaf gemiddeld
46,6 procent van de bevolking
van 18 jaar en ouder in Nederland aan eenzaam te zijn (bron:
vzinfo.nl). Door Corona is dit
aantal ongetwijfeld gestegen. In
het kader van de Week tegen
Eenzaamheid (van 29 september tot en met 6 oktober) zet
Specsavers Nieuwegein zich
voor het tweede jaar op een rij
in om eenzaamheid bespreekbaar te maken in haar winkels.
Zo krijgen winkelmedewerkers
tips om eenzaamheid te signaleren en om mensen te
helpen.
Tools voor winkelpersoneel
Ook dit jaar brengt Specsavers
Nieuwegein, in samenwerking met
het Leger des Heils, eenzaamheid
onder de aandacht van haar
werknemers. In een video kunnen
9

zij kennismaken met een ervaringsdeskundige en komen (aanvullende) tips aan bod, welke gebruikt kunnen worden bij het signaleren van eenzaamheid in de
winkel. Medewerkers kunnen
mensen bijvoorbeeld op weg
helpen door ze bekend te maken
met een buurthuiskamer van het
Leger des Heils in de regio, een
plek waar iedereen welkom is.
'We merken in de winkel dat een
verslechterd zicht of gehoor ook
tot eenzaamheid kan leiden. We
willen wel iets voor hen betekenen, maar het is niet altijd duidelijk
hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Daarom zijn deze tips
vanuit het Leger des Heils heel
waardevol'. zegt Anwar Setoe van
Specsavers Nieuwegein.
Concert met Shirma Rouse
Om de Week tegen Eenzaamheid
af te trappen organiseerden Specsavers en het Leger des Heils op
28 september een intiem concert
in de buurthuiskamer in Almere.
Hier gaf zangeres Shirma Rouse
een live optreden voor alle bezoekers en vrijwilligers van het
Leger des Heils. Dit concert werd
georganiseerd vanuit de gedachte
dat muziek verbindt. Bij het Leger
des Heils weten ze als geen ander
wat de impact van eenzaamheid is
en de buurthuiskamers spelen een
belangrijke rol in de bestrijding ervan.
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Sportief dagboek (4)
Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op, op De Digitale Stad Nieuwegein. Hans is een getogen Vreeswijker en houdt van voetballen, houdt van sport. Schreef jaren
lang voor het Utrechts Nieuwsblad.
Ieder weekend vindt u hem langs de
sportvelden in Nieuwegein, nu voor De
Digitale Stad Nieuwegein en daarmee
ook voor De Digitale Nieuwegeiner.
Hans van Echtelt: 'Het was erg wennen
voor het 90-jarige PVCV, competitievoetbal op zaterdag. Uitgerekend typische zaterdagclub Geinoord (al zestig jaar lang)
was de eerste opponent voor deze ‘primeur’. En het was jammer voor de verregende toeschouwers dat er op deze middag niet werd gescoord op Sportpark Fletiomare.’
‘De 0-0 was overigens een terechte uitslag van een gelijkwaardig duel waarin de
thuisclub aanvankelijk het meeste initiatief
had en Geinoord na rust de regie overnam, met kansen voor Jardell Adamson
en invaller Hamza Hajjic. Ook weigerde
scheidsrechter Christiaan Peetoom uit Alkmaar in de slotfase een penalty aan de
gasten te geven na een Vleutense overtreding in het strafschopgebied.’
‘Gelet op de andere uitslagen in deze
afdeling met nog enkele andere doelpuntloze gelijke spelen, zou dat kunnen duiden
op weinig onderling krachtsverschil. Op
het einde van het seizoen zijn alleen de
eerste acht ploegen meteen verzekerd
van klassebehoud zodat ook Geinoord
aan de bak kan om een nacompetitie te
ontlopen.’
‘Volgens de speaker van PVCV was het
een ‘bloedeloze 0-0’ en daar kon Kees
van Rijnsoever weleens de spijker op de
kop geslagen te hebben. De bijna 80jarige PVCV-clubman vond het overigens
‘heel erg wennen’ om zijn pr-werk op zaterdag te moeten toen na een lange reeks
van diensten op zondag. Maar hij heeft er
volop vertrouwen in dat zowel PVCV als
Geinoord in staat moeten zijn tweedeklassers te blijven. Beide ploegen hebben zich
namelijk intussen ook al voor de volgende
bekerronde geplaatst, Geinoord moet nu
thuis tegen Altius en PVCV tegen DHSC.’

Vreeswijkse
zeeverkenners
4e van Nederland
Afgelopen weekend was het
Nederlands kampioenschap
lelievlet zeilen in Zeewolde.
Tijdens het kampioenschap zijn
er in totaal 5 wedstrijden gespeeld. Dit waren minder wedstrijden dan gepland door het
gebrek aan wind op zaterdagochtend. Gelukkig ging het in de
middag steeds harder waaien en
konden de wedstrijden echt beginnen.
De Vreeswijkse Zeeverkenners zijn
ook naar het NK geweest met twee
zeeverkenner boten (jongeren 11
t/m 16), één Wilde vaart boot (jongeren 16 t/m 18) en één volwassenen boot. Aannemersbedrijf B. van
Hees en Zonen uit Nieuwegein
heeft de vier lelievletten gratis
naar Zeewolde gebracht waar het
NK lelievlet zeilen plaatsvond. In
totaal deden de beste 27 zeeverkenner boten, 25 Wilde vaart boten
en 17 volwassene boten mee.
De zeeverkenner boten 1502 en
1079 zijn respectievelijk 10de en
16de van Nederland geworden.
Beide boten hebben bij een aantal
wedstrijden zeer hoge resultaten
gehaald. De 1502 is namelijk de
laatste wedstrijd 2de geworden en
de 1079 is tijdens de eerste wedstrijd geëindigd op de derde plek!
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Ook de Wilde vaart heeft een fantastisch resultaat neergezet en is
de laatste wedstrijd 1ste geworden.
Het was een nek aan nek race voor
een podium plaats, maar helaas
viel de 776 net niet in de prijzen.
Uiteindelijk zijn ze 4de van Nederland geworden.
Het leidingteam is 11de geworden
van Nederland
Kijkend naar alle wedstrijden heeft
de Prins Bernhardgroep een geweldig resultaat neergezet en heeft
laten zien dat bij deze groep een
paar van de beste lelievletzeilers
van Nederland zitten. Tijdens de
Pinksteren zullen de zeeverkenners dan ook zeker weer naar de
regionale zeilwedstrijden gaan om
te probereneen nieuw ticket te verdienen voor het NK lelievlet zeilen.
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 groepsbegeleider@prinsbernhardgroep.nl.
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is in
Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar kruipt of
vliegt?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Udo heeft ook een eigen website.

Udo: 'Het is weer zover. Ik zoek elke keer opnieuw naar nieuwe soorten maar
er is nu weinig nieuws meer te vinden, of het nu planten, zwammen of
beestjes zijn. De lange droogte en het vele gemaai hebben daar ook aan
meegewerkt. Veel dat groen was werd al snel afgekort geel, als een steppe
waar een enorme kudde schapen over getrokken is.'
'Door de lange droogte waren er ook relatief weinig beestjes, dus maakte ik
zo mooi mogelijke foto’s van wat er wel te vinden was. Hierbij ziet u het
resultaat daarvan, een zwartpootsoldaatje op een aar van het “wilde” gras
kropaar. Heel vaak zijn de foto’s van soldaatjes schuin van boven genomen, dan lijkt het kevertje een vrij vriendelijk kopje te
hebben. Op deze foto ziet u het beestje van opzij: helemaal geen vriendelijk kopje! Gelukkig zijn soldaatjes tot 15 mm lang. Stelt
u zich eens voor dat u zo’n lievertje tegen kon komen met de grootte van een echte soldaat.'
'PS: Soldaatjes zijn weekschildkevers en heten zo omdat ze (een beetje) lijken op soldaten van ruim honderd jaar terug. Alleen
de wacht bij Buckingham Palace staat er voor de show nog steeds zo bij, al zal dat op den duur wel een groenig camouflagepak
worden…'

Je krijgt van Rico gelijk je allereerste Halloween 2022
aandenken mee! Voor alle deelnemende kinderen ligt zo’n
kadootje klaar!

Graaf Boudewijnlaan 26: John en Shirley
van der Schilden

Halloween in Fokkesteeg
Nog een paar weken en dan wordt er in de wijk
Fokkesteeg traditiegetrouw weer Halloween gevierd,
met een geweldige griezelige tocht langs de griezelig
versierde en verlichte huizen in de wijk. Als jij durft
aan te bellen zul je verwend worden met snoep! De
trick&treat-huizen maken deze tocht weer tot een
waar spektakel. Welk huis wint dit jaar de prijs voor
best, griezeligste of meest entertainment huis?
De kinderen bepalen!
Alle deelnemende kinderen krijgen een deelnameherkenning voor bij de deelnemende huizen én een een
speciaal aandenken aan Halloween. Het wijknetwerk
Fokkesteeg roept alle wijkbewoners om mee te doen. Om
in de stemming te komen vinden er de komende maand
allerlei activiteiten plaats rondom Halloween.
Kom in je allermooiste Halloween kostuum en ga op de
foto met Griezel Rico in de Meet & Greet bij het startpunt.
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MAS-stage en aanmelden
Voor MAS- stage is de Halloween natuurlijk de allerleukste MAS! Je helpt met opbouwen, route-versieren, de
eigen locaties versieren en bemannen. En als griezel
verkleed wijs je de route en laat je de kinderen (op gepaste
manier natuurlijk!) griezelen.
Aanmelden gaat dit jaar anders. Meld je kinderen aan door
het sturen van een mail naar wnwfokkesteeg@gmail.com
Dit onder vermelding van Halloweenfeest Fokkesteeg.
Meld het aantal kinderen, de leeftijd, aantal volwassenen
die meelop[en en de starttijd van je keuze tussen 17.00 en
18.30 uur (ieder kwartier). Ben je in bezit van de stadspas
vermeld dan ook je naam (zoals vermeld op de pas) en je
stadspasnummer.
Op de dag zelf kun je vanaf 16.00 uur je start-pakket
komen halen bij Enik. Bij het afhalen van je startbewijs
betaal je voor je deelname. Dit jaar kun je contant en per
pin betalen! De kosten voor deelname zijn € 3,- per kind,
stadspashouders betalen € 1,50. Alle deelnemende
kinderen krijgen een deelname-herkenning voor bij de
deelnemende huizen én een een speciaal aandenken aan
de Halloween.
Over de verdere indeling van het Halloweenfeest
informeert de organisatie de komende weken verder. Om
alvast in griezelstemming te komen, staat de Kidsclub
woensdag 12 oktober in het teken van Halloween. De
kidsclub kanjers Sandra & Maxe hebben griezelig enge
knutsels op het programma staan. Opgeven voor de
Halloween, kidsclub, als MAS-stagiaire, sponsor of
vrijwilliger kan een e-mailtje gestuurd worden naar:
wnwfokkesteeg@gmail.com.

De Digitale Nieuwegeiner
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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.
Linda: ‘Altijd alleen fietsen kan soms best eenzaam voelen.
Deze Week tegen Eenzaamheid is een mooi moment om alternatieven te proberen. Sportieve fietsers vinden aansluiting
bij WTC Nieuwegein: je fietst zelfs een maand gratis mee op
proef. Ben je wat ouder en voel je meer voor gezellige fietstochten? Ga eens op pad met één van de vier seniorenfietsclubs. En
wie liever één-op-één contact wil, bekijkt hier de mogelijkheden
om een fietsmaatje te vinden.’

Inloopochtend Autisme
Iedereen in Nieuwegein die een
aanspreekpunt zoekt over autisme
kan nu iedere 1e en 3e woensdag
van de maand (van 10.00 tot 12.00
uur) terecht bij inloopochtend
autisme in bibliotheek De tweede
verdieping. Dat kan iemand met
autisme zijn, maar ook iemand die
een ander met autisme helpt.
Iemand die met vragen zit. Een
familielid of een andere naaste.
De organisatie wil mensen met
elkaar in contact brengen. Je kunt
vrij binnenlopen. Maak je liever
een afspraak? Ook dat kan natuurlijk, stuur daarvoor een mail
naar autismenieuwegein@gmail.com.
Je kunt er tijdens de inloopochtend
terecht met vragen, als je op zoek
bent naar informatie, als je je verhaal
kwijt wilt of om gewoon even bij te
praten. Ervaringsdeskundigen Ellie
Maarse en Jan Smulders helpen je op
weg en denken met je mee.

Wat is autisme?
Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme.
Het aantal mensen dat te maken
heeft met autisme, zoals ouders,
broers, zussen, partners, leraren en
zorgverleners, is vele malen groter.
Autisme is de verzamelnaam voor
gedragskenmerken die duiden op een
kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren
van informatie. De meeste mensen
met autisme hebben een normale tot
hoge intelligentie. Naar schatting
30% heeft een verstandelijke beperking.
Autisme is onzichtbaar maar heeft
grote invloed op iemands leven. Zo
wordt informatie door mensen met
autisme op een andere manier verwerkt in de hersenen. Daarbij gaat
het bijvoorbeeld ook om informatie
die binnenkomt via de zintuigen;
vaak is er sprake van sensorische
over- of ondergevoeligheid. De diagnose autisme wordt gesteld op basis
van gedragskenmerken. De rol die
autisme in iemands leven speelt verschilt van persoon tot persoon en ook
per levensfase.
Sterke punten die vaak in verband
worden gebracht met autisme zijn
onder andere: oog voor detail, analytisch denken, eerlijkheid, loyaliteit
en technisch inzicht. Op sociaal gebied ondervinden veel mensen met
autisme echter regelmatig problemen, onder meer doordat zij onuitge13

sproken sociale signalen niet altijd
begrijpen.
Veel mensen met autisme hebben bijkomende diagnoses, zoals een stemmingsstoornis, AD(H)D, angsten of
dwangstoornis, PTTS en burnout.
Maarliefst 70% kampt op enig moment in zijn leven met een bijkomende psychiatrische diagnose zoals een
angststoornis of een depressie.
Impact op het leven
Autisme kan invloed hebben op alle
levensterreinen, in alle levensfasen.
Ook kan het grote impact hebben op
gezinnen en relaties. Met name tijdens overgangsperioden lopen mensen met autisme het risico om vast te
lopen als zij niet tijdig de juiste begeleiding krijgen. Voorbeelden zijn de
overgang van basis- naar voortgezet
onderwijs of van onderwijs naar
stage/werk. Om een crisis te voorkomen is het belangrijk dat de drempel
naar hulp, ook voor ouders en partners, zo laag mogelijk is. Ook een tijdige diagnose is van belang.
Er zijn sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat veel van de bijkomende
problemen van mensen met autisme,
zoals depressies en angsten, samenhangen met het grote aantal negatieve levenservaringen van veel mensen
met autisme. Velen lukt het bijvoorbeeld niet om een opleiding op hun
eigen niveau af te ronden of om werk
te vinden dat past bij hun talenten en
intelligentie. Ieder mens is anders en autisme uit zich ook bij iedereen
weer anders.
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Vierde gratis ophaalronde
snoeihout in Nieuwegein
In oktober organiseert Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) in de
gemeente Nieuwegein de vierde en
tevens laatste gratis ophaalronde voor
het snoeihout in 2022. Als je deze
ophaalronde snoeihout wilt aanbieden,
maak je hiervoor eerst een afspraak.
Een ophaalafspraak maken kan tot en
met 17 oktober. Bij het maken van de
afspraak krijg je de exacte ophaaldatum door.
Een ophaalafspraak maken
Heb je snoeihout, en wil je dit gratis laten
ophalen deze tweede ophaalronde, maak
dan een ophaalafspraak via de website
van het reinigingsbedrijf of via telefoonnummer 09006039222 (bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30
uur). Een afspraak maken kan uiterlijk tot
en met 17 oktober.
Voorwaarden gratis aanbieden snoeihout
• Deelname alleen mogelijk op afspraak
via het Klantcontactcentrum van RMN
• Snoeihout samenbinden in handzame
bundels die gemakkelijk kunnen worden
opgetild (gewicht: maximaal 25 kg, maximale lengte 1,5 meter)
• Maximale dikte van de takken: polsdikte
(géén stronken)
• Géén dozen of zakken met snoeihout of
ander tuinafval
• Totaal maximaal 2m3 per huishouden
• Bundels snoeihout vóór 7.30 uur aanbieden op de gebruikelijke aanbiedplek
van de container.
Buiten deze gratis ophaalrondes is het
ook mogelijk om snoeihout tegen betaling
van € 30,- aan huis op te laten halen. Inleveren bij het recyclingstation van
Nieuwegein aan de Utrechthaven 3, is
gratis. De aanbiedregels en overige aanvullende informatie is te vinden op de
website van Reinigingsbedrijf Midden
Nederland of in de RMN app.

Provincie vraagt
gebruikers Lekdijk
mee te denken
over verkeersveiligheid
De provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR), en de
gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Houten, Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en IJsselstein,
onderzoeken met proefvakken
en een enquête de verkeersveiligheid van de Sterke Lekdijk.
De proefvakken op de Lekdijk liggen tussen Amerongen en Wijk bij
Duurstede en zijn onderdeel van
het project van de Sterke Lekdijk.
Deze proefvakken zijn aangelegd
om de dijk de komende jaren veiliger te maken voor weggebruikers. Met deze proefvakken worden de gebruiksvriendelijkheid en
de zichtbaarheid van de weg (verkeersveiligheid) getest voor de
verkeersdeelnemers. Daarnaast
wordt het effect van het geluid
van de weg ook getoetst.

Monitoring
Het ingenieursbureau RHDHV is
verantwoordelijk voor het monitoren van het proefvak. Voor de
aanleg van het proefvak is een
verkeerskundig onderzoek uitgevoerd, na de aanleg zal er een
vervolgmeting worden uitgevoerd.
Het onderzoek bestaat uit het
tellen van verkeersbewegingen,
geluidsonderzoek, een enquête
onder weggebruikers en de inzet
van een verkeerspyscholoog om
het gedrag van de weggebruikers
te monitoren.
Enquête
Inmiddels zijn de proefvakken
klaar en is de digitale enquête
opengezet voor alle weggebruikers en omwonenden. De enquête
is hier te vinden. Ook zijn er borden met QR-codes geplaatst om
de vragenlijst over de proefvakken
in te vullen. De enquête loopt tot
begin november 2022.

Herfstfeest op Buurtplein Zuid
Maandelijks pakt het jeugdwerk van Movactor op Buurtplein Zuid
groter uit met een Kidsplein XL. Daarom is op woensdag
12 oktober Buurtplein Zuid in herfstsfeer tijdens het herfstfeest.
Kinderen tussen de 4 - 12 jaar kunnen tijdens het herfstfeest
allerlei herfstcreaties knutselen, bingo spelen of lekkere
appelchips maken.
Kinderen onder de 8
jaar zijn welkom onder
begeleiding van hun
ouders. Komen jullie
ook een spinnenweb
maken, spelletjes
spelen en lekkere
appelchips maken?
Kom de herfst vieren!
Het herfstfeest is van
15.00 tot 16.30 uur, aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.
Neem voor meer informatie contact op via jeugdwerk@movactor.nl.
Buurtplein Zuid is op de Ratelaar 37.
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ouders en bekenden staan de mannen aan het begin van hun
carrière waar ze hopelijk in de loop der jaren in vele JSV teams
zullen spelen met als groot doel natuurlijk JSV 1.’
De ploeg is volledig in het nieuw is gestoken door Gaaan®.
Financieel verantwoorde mobiliteit is waar Gaaan® voor staat.
Op 29 september zal door DAK Mobiliteit om 12.00 uur tijdens
een webinar Gaaan® geintroduceerd worden. Allemaal net zo
nieuw als JSV JO10-1 dus.
Afgelopen weekend werd de kleding uitgereikt, foto’s werden
genomen en iedereen dus alweer vroeg uit bed moest. De ploeg
heeft nieuwe tenues, allemaal een trainingspak en een super
handige voetbalrugtas. ‘Ziet u binnenkort dus jongens lopen in
een zwart trainingspak of JSV tenue met Gaaan® erop, dan weet
u dat deze samenwerking gloednieuw is en dus alle kansen
biedt’ aldus trainer Lex.

De jongens van JSV JO10-1 Gaaan® ervoor
De JO10-1 speelt in de 1e klasse en afgelopen zaterdag werd in
een verwoed gevecht gewonnen van PVCV uit Vleuten met 5-4.
De ploeg staat voor samen met veel plezier de tegenstander vol
druk af te jagen en de toeschouwers een mooie wedstrijd te laten
zien.

De jongens van JSV onder 10 de jaar (JO10) voor het
seizoen 2022-2023 zijn voor het eerst ingedeeld op kwaliteit
terwijl dit de afgelopen twee jaar op geboortedatum was
gebeurd. Door het veelvuldig samen trainen door alle O10
spelers is de overstap dit jaar naar nieuwe teams daardoor
gelukkig niet groot.

‘Na een enerverende ochtend zijn de jongens er echt voor
ge-GAAAN!! De manier van spelen is gericht op snelle
balverovering (op helft van de tegenstander) wat het 1e en
2e kwart erg goed ging. Het 3e kwart viel dat tegen, maar het
4e kwart zijn ze er weer voor ge-GAAAN. Met de strafschoppen werd helaas nipt verloren maar dat maakte de dag niet
minder mooi. Het was een mooie, spannende en soms wat
harde wedstrijd, maar we GAAAN zo door mannen!’

Lex van der Veldt: ‘In de afgelopen weken is er veel getraind en
zijn de 1e wedstrijden alweer achter de rug. Tijdens de trainingen
trekken ze veel op met het tweede team, tijdens de wedstrijd is
het aan Alexander, Jayden, Koen, Lars, Noah, Peter, Samy en
Téjay om het samen te doen. Onder leiding van de drie trainers
Adam, Jeff en Lex en met ontzettend veel enthousiasme van de

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

Interim-voorzitter wijknetwerk Batau
Zuid: ‘In januari deed het wijknetwerk een
oproep voor nieuwe leden en vooral jonge
leden. Zij kunnen als geen ander aangeven
wat belangrijk is voor onze wijk, zoals bijvoorbeeld speelvoorzieningen, onderhoud
van wegen en hondenuitlaatplaatsen. Wij
hopen van harte dat jullie daarin mee willen
gaan denken.’
In de wijkkrant lees je allerlei leuke
berichten over jouw omgeving. Soms kan
niet alles in de krant en zal het Wijknetwerk deze berichten plaatsen op de Facebookpagina voor Batau Noord. ‘Schrijf jij
als lezer ook een keertje mee aan jouw
15

krant? Je berichten zijn van harte welkom op
wnw_batauzuid@hotmail.com.'
In de wijkkrant van september 2022 vind
je veel zaken aangaande jouw leefomgeving, 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 Digitale Nieuwegeiner
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PRENTBRIEFKAART VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het heden en het verleden van
de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.
Een tijdje geleden kregen we een ansichtkaart binnen
van Jaap Boersema met enkele foto’s van het leven in en
rond de sluis in Vreeswijk. Op de ansichtkaart zien we de
Koninginnensluis zoals toen zo omschreven.
Jaap over de kaart: ‘Het is 1900. We schutten naar buiten. Het is relatief rustig. Achterin wat klassieke schepen,
waaronder een Overijsselse praam met turf. Voor datering wordt steeds naar de bomen langs de Handelskade
gekeken… moeten dus nog geplant worden.’

Repair Café Nieuwegein
ook voor je fietsverlichting
Zaterdag 1 oktober wordt weer het
maandelijkse Repair Café gehouden.
Inwoners van Nieuwegein kunnen dan
van 11.00 tot 14.00 uur in buurtplein
Doorslag aan de Parelduiker 13 hun
kapotte spulletjes laten repareren. Deze
keer wordt extra aandacht besteed aan
de verlichting van je fiets.
Het Repair Café is een initiatief van vrijwilligers die repareren promoten als alternatief voor weggooien. Samen met reparatiedeskundigen wordt geprobeerd de
spullen te herstellen. Repair Café repareert kleding, apparaten, fietsen en meubels. Informatie: contact@repaircafenieuwegein.nl.
Zaterdag 1 oktober
De dagen worden weer korter. Fietsers
fietsen dus een groter deel van de dag in
het donker. Goede verlichting is een must
want de kans op een aanrijding daalt
daardoor flink. Wist je dat de kans op een
aanrijding met 20% afneemt met goede
fietsverlichting? Kom zaterdag 1 oktober
naar Repair Café Nieuwegein om gratis je
fietsverlichting in orde te maken. Vrijwilligers staan dan klaar om mankementen
aan je fietsverlichting te repareren. Ook
kunnen ze je fiets controleren: werken de
remmen nog goed, zijn de banden nog op
spanning, loopt de ketting nog lekker.
Ook reparatie
van huishoudelijke artikelen en kleding
Naast de fietsverlichtingsactie biedt het
Repair Café Nieuwegein zoals gewoonlijk
ook hulp bij reparatie van kleding, huishoudelijke apparaten, speelgoed, meubels, enzovoort.

Cursus papierscheppen
bij Kunstgein Podium
Dinsdag 18 oktober organiseert
Stichting KunstGein een workshop Papierscheppen in het
Kunstgein Podium, de expositieruimte op de begane grond
in het Stadshuis. Een leuke
workshop van twee uur met een
mooie combinatie van zowel
ambachtelijk als creatief bezig
zijn. Docent is Tineke Radder.
Hou je van papier en wil je het zelf
leren maken? Tijdens de workshop leer je de basis van het papierscheppen en ga je naar huis
met een aantal vellen handgeschept papier.
Papierscheppen is een vrij eenvoudige techniek om te leren en
als je de slag te pakken hebt kun je
eindeloos variëren met verschillende kleuren pulp en materialen.
Denk daarbij aan het toevoegen
van stukjes tekst, afbeeldingen,
bloemen, takjes, stukjes touw enz.
Er is in de workshop voldoende
materiaal aanwezig, maar je kunt
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natuurlijk ook zelf iets meenemen
om te verwerken. Zo ontstaan
heel persoonlijke vellen die vaak
al een kunstwerkje op zich zijn,
maar die je op een later tijdstip
natuurlijk ook verder kunt bewerken.
Aanmelden
en kosten deelname
De cursus kost € 40,00 (inclusief
materialen, koffie/thee en iets
lekkers). Heb je een Stadspas dan
is hij is geldig om mee te doen.
Er zijn twee workshops
De tijden zijn van 10.00 tot 12.00
uur en van 13.30 tot 15.30 uur.
Het minimum aantal deelnemers
per workshop is vijf en het maximum aantal is tien.
Inschrijven kan tot 12 oktober
door een e-mail te sturen naar
inschrijvingenkunstgein@gmail.com onder vermelding van papierscheppen en of je aan de ochtendof de middagworkshop mee wilt
doen.
Na inschrijving ontvang je nadere
informatie over je deelname.
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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
Martijn de Klein:

Hoe belangrijk
is een zwemdiploma?

Zwemmers in nood
'Afgelopen zomer, op mijn
vakantieadres, was ik verrast hoeveel kinderen tussen 8 en 15 jaar
niet kunnen zwemmen. Op kleine
afstanden redden zij zichzelf met
de zogenaamde hondjesslag,
maar de lange afstanden zijn
zorgwekkend. Regelmatig sprong
ik uit mijn ligbedje om de veiligheid van de kinderen en de aandacht van de ouders te controleren.'

Lange wachttijden
'Helaas moet je ook bij ons momenteel rekening houden met
lange wachttijden voor zwemlessen A, B en C. De aanbevolen
leeftijd om te beginnen met
A-diploma zwemlessen is 4,5-5
jaar. We raden je aan om je kind
rond 4,5 jaar in te schrijven. Normaliter is er namelijk een wachtlijst van ongeveer 4 maanden en
kunnen de kinderen rond 5-jarige
leeftijd starten.'

'In Nederland verdrinken jaarlijks
ongeveer 100 mensen in open
water. Veel vaker nog redden
hulporganisaties, zoals de KNRM
en de Reddingsbrigade, zwemmers in nood. ‘Veilig in en uit het
water’ leert mensen over de
gevaren van zwemmen in open
water. Onder deze naam lanceert
de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) de komende jaren verschillende zwemveiligheidscampagnes, te beginnen met ‘Wie
checkt jou?’. De campagne
maakt deel uit van de implementatie van een breder ‘Nationaal
Plan Zwemveiligheid’, dat eerder
is opgesteld door belanghebbenden en wordt geleid door de NRZ.
Hierbij geven zij aandacht aan de
zwemvaardigheid en zwemveiligheid voor verschillende doelgroepen, de kwaliteit van het
toezicht en de inrichting van de
zwemlocaties.'

'Sommige ouders beginnen het
liefst zo vroeg mogelijk met zwemles. Soms zelfs als het kind nog
maar 3 jaar oud is. De hoge eisen
voor een A-diploma maken het
moeilijk voor een 4-jarige, laat
staan voor een 3-jarige. Bovendien gaat een 4-jarige voor het
eerst naar de basisschool, wat
veel energie vraagt. Na een half
jaar kan het kind makkelijker de
zwemles volgen.'

De rol van de ouders
'Het is erg belangrijk dat kinderen
het Zwem-ABC behalen, een
A-diploma alleen is niet voldoende. Soms vraag ik mij af: Wil het
kind of de ouder stoppen met de
zwemles na het behalen van een
A-diploma? We weten dat de
zwemtrajecten voor elk kind anders zijn. Hetzelfde geldt voor de
ouderlijke begeleiding en participatie. Sommige ouders hebben
meer geduld dan anderen. Hier
kunnen meerdere factoren meespelen. Zien ouders zwemles als
een positieve, sportieve of een
verplichte bezigheid? Is het kind
angstig omdat hij of zij niet vaak
met zijn of haar ouders heeft
gezwommen? Heeft het kind traumatische ervaringen? Of is het al
het derde kind dat naar zwemles
gaat waardoor er weinig aandacht
is besteed aan de watergewenning?'
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'Ouders die willen dat hun kind
voor de leeftijd van 4 jaar leert
zwemmen, kunnen kiezen voor
Teddy-, Baby-, Peuter- of
Kleuterzwemmen. Zo kunnen
kinderen ervaring opdoen in het
water. Zodra de eerste zwemlessen beginnen, voelen deze
kinderen zich al vrij en comfortabel in het water en gaan ze sneller
vooruit.'
Gezinnen met een laag inkomen
'Kinderen uit gezinnen met een
laag inkomen hebben minder vaak
een zwemdiploma. De ouders
willen dolgraag dat hun kinderen
leren zwemmen, maar krijgen te
maken met de hoge kosten van de
zwemlessen. Het aanvragen van
financiële steun is ingewikkeld en
niet altijd voldoende om al het lesgeld te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in
opdracht van de NRZ, gesubsidieerd door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport.'
'Gelukkig kunnen deze gezinnen
dankzij Stichting leergeld en de
Stadspas toch bij ons terecht voor
zwemlessen. Iedereen moet natuurlijk de kans krijgen om te leren
zwemmen. Zowel voor ieders veiligheid als voor het plezier!
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ook nog het verschil tussen de noordelijke
provincies en de zuidelijke provincies.'
'De zuidelijke provincies hebben de naam
stil te zijn maar dat is helemaal niet waar
hoor', lacht Brigitte die oorspronkelijk uit
Limburg komt. 'Het is altijd heel spannend
hoe een grap valt. Het is echt een genre
apart. Musicals als Diana en Evita zijn
toch meer beschouwend. Met comedy heb
je meer interactie met het publiek', aldus
Brigitte.
Voor Sanne is de voorstelling vooral flink
wisselen want zij speelt naast de eigenaresse van het datingbureau ook tal van
andere kleinere rollen. 'Dat is gelukkig wel
vrij simpel hoor met een bril, een haarlok
of een ander accent', vertelt Sanne. 'Maar
het wordt in ieder geval wel snel schakelen.'

Blind Date in Nieuwegein
Musicalcomedy is een genre dat niet
heel vaak ten tonele wordt gevoerd.
Daarom vinden Brigitte Heitzer, Freek
Bartels en Sanne Franssen het ook zo
enorm leuk om straks met Blind Date
de theaters in te gaan. Op zaterdag 22
oktober is de voorstelling te zien in DE
KOM.
'Blind Date is een nieuwe Nederlandse
musical en speciaal voor ons geschreven',
trapt Brigitte Heitzer af. 'Het is ook heerlijk
om samen met Freek, Sanne en regisseur
Joep Onderdelinden aan het stuk te sleutelen. We hebben echt een inbreng. Dat is
toch echt anders bij een stuk wat al helemaal vast staat of waaraan je niks meer
mag veranderen.' Freek vult aan: 'Ik sta dit
seizoen in Blind Date en Les Miserables.
Die afwisseling van een nieuw stuk en een
bestaande voorstelling vind ik erg fijn.'
Sanne is blij met deze werkwijze. 'Alles is
bespreekbaar. Het is heel tof en vernieuwend geschreven maar door onze

inbreng wordt deze voorstelling ook echt
van ons', zegt Sanne.
Blind Date gaat over Bob en Jenny. Ze
zijn al een tijdje single en het lukt maar
niet om iemand te vinden en daarom
schrijven ze zich bij het Datingbureau van
Roos dat Blind Dates organiseert. En dat
is natuurlijk hét ingrediënt voor allerlei hilarische ontwikkelingen.
Freek is erg te spreken over de muziek.
'Die past er echt enorm goed bij. Ontroerende ballads, up tempo nummer maar
ook mooie meerstemmige stukken', zegt
hij. 'En ik ben vooral heel blij dat de muziek live wordt gespeeld door een combo.
Dat is tegenwoordig echt niet altijd het
geval. Maar live muziek heeft zo’n meerwaarde.'
'Dat het comedy is maakt het natuurlijk
best spannend want hoe gaat het publiek
straks reageren', zegt Sanne. 'Dat weet je
pas als je het theater in gaat. En dan is er

Festival Op de Hoek
Kom je ook naar Festival Op de Hoek op zaterdag
15 oktober van 14.00 - 24.00 uur? Binnen, buiten,
voor jong en oud, er is voor iedereen iets te doen en
te beleven op de hoek van de Batauweg en de
Nedereindseweg.
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Bij een musical over daten en blind dates
valt natuurlijk de onvermijdelijke vraag of
ze zelf veel ervaring hebben met dates. 'Ik
ben al 15 jaar met Jordi en toen ik hem
zag, sloeg gelijk de vlam in de pan', vertelt
Brigitte. 'Toevallig had ik al wel een blind
date staan twee dagen later. Die date was
natuurlijk niets want ik kon alleen maar
aan Jordi denken.' Dat geldt ook voor
Sanne. 'Ik heb er eigenlijk vrij weinig ervaring mee en heb mijn vriend face to face
ontmoet.' Freek lacht: 'Ik heb weleens fases gehad dat ik via apps heb gedated
maar ik vind het toch wat ongemakkelijk.
Je komt toch liever in de kroeg iemand
tegen. Maar in de lock downs kon je niet
anders.'
Blind Date is van 16 september tot en met
23 december te zien in de Nederlandse
theaters. Op zaterdag 22 oktober is de
voorstelling te zien in DE KOM. De
voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten
via de website van Theater DE KOM.

Met Gonneke Prak kun je tekenen op afvalmateriaal.
Gonneke is heel veelzijdig. Ze maakt kunstwerken met
allerlei materialen. Die anders misschien in de prullenbak
belanden, maar ook met gips en klei. Daarnaast werkt ze
graag met Lego, ze geeft creatieve workshops en kunstlessen. Je kunt haar kennen van het project Nieuwegein 1
Groot Museum, een Lego-expositie bij KunstGein en het
Activiteitenplein bij Bouwgein. Grijp je kans om samen
met multitalent Gonneke, onder het motto Durf te Tekenen, aan de slag te gaan.
Meedoen is gratis. De organisatie ziet je graag op het
Festival. Het hele programma komt binnenkort op de
website.
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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 12 oktober
Maak je eigen boek!
Vanuit het thema van de kinderboekenweek 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, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.
Woensdag 19 oktober
Groeipoppetjes
We maken poppetjes waarbij we zaadjes 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, Hoveniersweide 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, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Studenten ROC
leren leerlingen
het plezier van sporten
ervaren
Studenten van ROC Midden
Nederland zijn vorige week
donderdag de hele dag op pad
geweest met leerlingen van basisscholen uit Nieuwegein om
hen bekend te maken met het
plezier van sporten. Erg belangrijk, zeker nu door de energiecrisis en hoge inflatie de sportles vaak als eerste wordt geschrapt. Dertig studenten bezochten daarom in totaal elf
basisscholen om samen met de
leerlingen lekker te bewegen.
Deze ‘Kids Day’ markeerde de
eindfase van de Nationale
Sportweek die vorige week
alom plaats vond.
Eerder kopte dagblad Trouw dat
sport- en muzieklessen vaak als
eerste worden geschrapt als het
leven duur is. Sportfonds Jeugd en
Cultuur luidde daarop de noodklok. Om kinderen en hun ouders
bewust te maken van het belang
van sport en bewegen, gingen
vorige week donderdag dertig studenten van ROC Midden Nederland belangeloos op pad om met
leerlingen uit Nieuwegein te
sporten.
4e-Jaars student Joran Ummels
van het Sport College van ROC
Midden Nederland: ‘Ik snap dat
inwoners van Nieuwegein kijken
waar ze snel op kunnen besparen,
maar lekker sporten en bewegen is
belangrijk voor je gezondheid. En
niet alleen voor die van van je kinderen!’
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Ook mascotte Joggy, een initiatief
van JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht) was tijdens de lessen van
de partij om leerlingen bewust te
maken van het belang van het
drinken van water.
Nationale Sportweek
in Nieuwegein
De Nationale Sportweek is een
landelijk sportevenement van de
NOC*NSF. Tijdens de sportweek
zetten sportverenigingen, sportclubs, sportbonden, bedrijven en
het onderwijs hun deuren open.
Ze organiseren clinics, toernooien
en demonstraties. Iedereen, jong
en oud, kon kennis maken met
(nieuwe) sporten. In Nieuwegein
werden vorige week onder meer
een wandeltocht georganiseerd en
konden inwoners kennismaken
met Raja yoga bij Fort Vreeswijk.
Ook werden er Oldlympic Games
georganiseerd voor 55-plussers op
sport- en evenementencomplex
Merwestein. Op de slotdag van de
Nationale Sportweek in Nieuwegein, was er nog een fietstocht,
een survivalrun parcours en een
urban beweeg festival.
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Maand
van de
Geschiedenis
Wat een ramp!
Bibliotheek De tweede verdieping herdenkt de hele maand oktober oktober,
tijdens de Maand van de Geschiedenis,
dat 350 jaar geleden het rampjaar 1672
was. In het rampjaar had de Republiek
aanvallen te verduren van Frankrijk,
Engeland en een paar Duitse bisdommen. De provincie Utrecht gaf zich over
aan de Fransen, tot groot ongenoegen
van de rest van de Republiek. Na het
vertrek van de Fransen heeft dit de
provincie nog lang opgebroken.
Er worden in dat kader verschillende
activiteiten georganiseerd.
Zo geeft historicus Leen Ouweneel op
donderdagavond 27 oktober een lezing
over wat er tijdens het rampjaar in Utrecht
en Vreeswijk gebeurde. Hij gaat in op de
oorlogsvoering langs de Lek, wat de bezetting van de Fransen betekende voor
Vreeswijk, en de vraag of de gaten in de
Lekdijk, die door de Fransen zijn gemaakt,
voordelig of nadelig zijn voor onze landsverdediging.
Expositie
Verder is er tot 21 oktober de expositie
Rampjaar 1672. Deze expositie is gratis te
bezichtigen tijdens openingsuren in de
bibliotheek. De expositie wordt geopend
op zaterdag 1 oktober om 14.00 uur door
verhalenverteller Bastiaan de Zwitser die
aan basisschoolkinderen en andere geïnteresseerden een verhaal vertelt dat zich
in die tijd afspeelt. De opening is mogelijk
door samenwerking met Platform Rampjaar Herdenking.

Vrijwel alle woningen in bovenstaande afbeelding zijn nu verdwenen. Op de achtergrond de toren van de Dorpskerk. Deze

Op donderdagavond 27 oktober geeft historicus Leen Ouweneel een lezing over
wat er tijdens het rampjaar in Utrecht en
Vreeswijk gebeurde. In Nieuwegein bleef
weinig over van de schans van Jutphaas
en de sluis bij Vreeswijk.
Aanmelden en informatie
Meer informatie en hoe aan te melden
voor bovenstaande activiteiten kan gevonden worden op de website van bibliotheek
De tweede verdieping.
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kerk is op 28 mei 1673 in gebruik genomen en is gebouwd op de fundamenten
van de in 1672 verwoeste kerk.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘We hebben allemaal wel kleding in onze kast die we eigenlijk nooit dragen. We weten het wel: je kan het doneren, of weggooien… maar misschien trek je het toch nog een keertje aan? Of: je kan het verkopen! Cityplaza organiseert een Closet Sale!
Voor een kleine bijdrage kun jij je kleding verkopen in ons prachtige winkelcentrum. Maar… niet gelijk weer uitgeven aan nieuwe
kleding… of, juist wel!’

Een tijdje geleden kregen we een ansichtkaart binnen van Jaap Boersema met enkele foto’s van het leven in en rond de sluis in
Vreeswijk. Op de ansichtkaart zien we de Koninginnensluis zoals toen zo omschreven.
Jaap over de kaart: ‘Het is 1900. We schutten in deze speciale aflevering van de rubriek ‘Prentbriefkaart van de week’ naar
buiten. Het is relatief rustig. Achterin wat klassieke schepen, waaronder een Overijsselse praam met turf. Voor datering wordt
steeds naar de bomen langs de Handelskade gekeken… moeten dus nog geplant worden.’
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In Nieuwegein
wordt straks
met drie leidingen
water gezuiverd
én hergebruikt
Om het dreigende drinkwatertekort aan te pakken, hebben ze in
Nieuwegein iets slims bedacht. In
het nieuwbouwplan City (in de
binnenstad) worden namelijk niet
één of twee, maar zelfs drie waterleidingen aangelegd om het water
te zuiveren én te hergebruiken.
Marieke Schouten, verantwoordelijk
wethouder in Nieuwegein, geeft aan
dat bedrijven al een tijdje aan de bel
trekken als het gaat om het dreigende
tekort aan drinkwater. 'Daarom proberen we in hier het schaarse water
goed te gebruiken. Maar dat kan alleen
als we met Vitens en andere kennisinstituten samenwerken en er op die manier voor zorgen dat het water veilig uit
de kraan komt.'

Horeca
& Toerisme College
gaat samenwerken
met Cosmo
Het Horeca & Toerisme College in
Nieuwegein, onderdeel van ROC
Midden Nederland, start het
schooljaar met een nieuwe samenwerking voor de opleidingen Leidinggevende Toerisme en Leidinggevende Recreatie. Het komende
jaar gaat het college een partnerschap aan met Cosmo, opleider
van professionals in de Toerisme,
Recreatie, Leisure en Hospitality
branche.
Cosmo is ruim tien jaar succesvol actief als opleider en werkt al samen
met andere ROC’s zoals het Koning
Willem 1 College in Den Bosch, het
Nova College in Haarlem en het
Friesland College in Heerenveen.
Gastvrijheid vormt de rode draad in
hun onderwijs, net zoals dat voor het
Horeca & Toerisme College geldt.
De samenwerking wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van
een jaar en behelst drie onderdelen.
Cosmo neemt een deel van de praktijklessen op zich en daarnaast wordt
samengewerkt bij de promotie en
werving voor de opleidingen. Ook
biedt Cosmo studenten de mogelijkheid om stage via hen te lopen.
Suzanne Staal, directeur van het
Horeca & Toerisme College: 'We zijn
heel blij met de samenwerking met
Cosmo. We hopen hiermee nog meer
aankomende studenten te enthousiasmeren voor de opleidingen Leidinggevende Toerisme en Leiding-

gevende Recreatie en een baan in
deze veelzijdige branche. Er is volop
werkgelegenheid en dat zien we onder andere terug aan de vele en zeer
diverse stagemogelijkheden die organisaties regionaal, landelijk en zelfs
internationaal aanbieden. Het is een
ontzettend leuk en dynamisch
werkveld'.
Isabelle van Aarle, directeur Cosmo
voegt toe: 'Onze praktijktrainers zijn
werkzaam in de branche en weten
exact wat er speelt. We leiden de studenten op tot jonge professionals die
assertiviteit met een glimlach weten
te combineren! Je ziet ook dat steeds
meer bedrijven zich focussen op een
positieve klantervaring. Hiervoor
vormt gastvriendelijkheid en het leren
van communicatieve en sociale skills
een perfecte basis. De opleidingen
Leidinggevende Recreatie en Leidinggevende Toerisme bieden zo een
uitgebreid profiel op de banenmarkt
voor mbo-ers'.
Dinsdag 18 oktober is de eerste open
avond van dit schooljaar. Studiekiezers en hun ouders zijn tussen 18.00
en 21.00 uur van harte welkom op de
Newtonbaan 12 in Nieuwegein. Er is
volop gelegenheid om het gebouw te
bekijken, sfeer te proeven en voorlichtingen van alle opleidingen te bezoeken. Meer informatie en aanmelden via www.rocmn.nl.

Met dat ‘veilig uit de kraan’ doelt de
wethouder op de ingenieuze manier
waarop de waterstromen zullen lopen. Vaak wordt het afvalwater in één
grote stroom uit een wijk of buurt
geleid. Maar in Nieuwegein wordt de
huishoudelijke stroom in drieën gesplitst. Projectleider Marco van Hedel
wil op die manier op een 'slimme
manier' met watergebruik omgaan.
'Het uiteindelijke doel is om regenwater, drinkwater en huishoudelijk afvalwater lokaal in de binnenstad te gaan
zuiveren en opnieuw te verspreiden.'
Een grijze leiding voert het doucheen badwater af, een zwarte voor het
meer vuile water uit het toilet en de
keuken. De derde stroming is blauw
en staat voor hemel- ofwel regenwater.
Voor die drie stromen zijn dus ook
drie leidingen nodig, één extra voor
het grijze water. En daarbij mag een
leiding met water van de badkamer of
het toilet beslist niet uitkomen op de
kraan van het drinkwater. Zoals
eerder bij een nieuwbouwwoning in
Leidsche Rijn gebeurde. Om die fout
te voorkomen, moeten die verschillen
duidelijk zijn. Van Hedel: 'Ook voor de
doe-het-zelver of de loodgieter die er
later mee aan de slag moet. Gelukkig is
er nu ook meer kennis in huis om het
gedegen aan te leggen.'
Het nieuwbouwproject City moet in
2028 klaar zijn, het gaat hierbij om
2300 nieuwbouwwoningen.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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vaststelling van het Mobiliteitsprogramma besloten een proef van een
jaar uit te voeren door de Batauweg
op een bepaald punt voor autoverkeer af te sluiten.
Op deze manier wordt autoverkeer
gestimuleerd om via de A.C. Verhoefweg te rijden.
Deze weg met 2×2 rijstroken (de zogenaamde hoofdstructuur) is er oorspronkelijk voor bedoeld om met de
auto snel van a naar b te komen,
ofwel van Nieuwegein noord richting
zuid en vice versa. Zo wil de gemeente samen met de stad onderzoeken of
de leefbaarheid van de wijk Batau
verbetert en de Batauweg veiliger
wordt voor voetgangers en fietsers,
onder meer schoolgaande kinderen.

Samen werken
aan een veilige Batauweg
Wat vind je van drie onderzochte
locaties om de Batauweg af te
sluiten voor autoverkeer en welke
aandachtspunten wil je aan de
gemeente meegeven? Dat is de
vraag die de gemeente voorlegt
aan jou als inwoner, ondernemer
of belanghebbende. De afsluiting
gebeurt door middel van een
verzinkbare paal. Graag nodigt de
gemeente Nieuwegein haar inwoners uit om hiervoor de digitale
enquête in te vullen of langs te
komen tijdens de inloopavond op
dinsdag 18 oktober van 18.30 tot
21.00 uur op het Stadshuis aan het
Stadsplein 1 in de binnenstad van
Nieuwegein.

De gemeente Nieuwegein heeft DTV
Consultants, als onafhankelijk verkeerskundig adviesbureau, gevraagd
om het proces rond de opzet van de
afsluiting te begeleiden en de gemeente te adviseren over de locatie
en vorm van de proefafsluiting. Ook
hebben zij onderzoek gedaan naar
drie mogelijke locaties voor de verzinkbare paal en de effecten (voor- en
nadelen) op een aantal belangrijke
criteria. Denk aan verkeersveiligheid
en het beoogde effect om verkeer
zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de A.C. Verhoefweg.
Samen met inwoners, ondernemers
en andere belanghebbenden zet de
gemeente zich al jaren in om de verkeersituatie op de Batauweg te verbeteren. Hier rijdt veel autoverkeer.
De conclusie is dat de verkeersmaatregelen, die door de jaren heen getroffen zijn op en rond de Batauweg,
niet het gewenste effect hebben gehad. De hoeveelheid autoverkeer
neemt niet af.
Fietsers en voetgangers voelen zich
niet altijd veilig op de Batauweg.
Daarom heeft de gemeenteraad bij de
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Geef je mening!
De gemeente heeft verkeerskundig
onderzoek laten doen om inzicht te
krijgen in de voor- en nadelen van
drie mogelijke locaties voor het plaatsen van een verzinkbare paal. De
verzinkbare paal staat op maandag
tot en met vrijdag (werkdagen) omhoog van 6 uur ’s ochtends tot 23 uur
’s avonds (06.00 - 23.00 uur). Hulpdiensten kunnen er gewoon langs.
Je kunt de locaties bekijken op deze
website. Graag wil de gemeente
Nieuwegein weten wat je van de drie
onderzochte locaties vindt en welke
aandachtspunten je aan de gemeente
wilt meegeven. Je kunt daarvoor op
de website de digitale enquête invullen.
Ook ben je van harte uitgenodigd om
langs te komen tijdens de inloopavond op dinsdag 18 oktober van
18.30 tot 21.00 uur op het Stadshuis
in Nieuwegein.
Hier is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en je mening te geven.
Je kunt je hiervoor aanmelden via de
website.
Wethouder Mobiliteit Ellie Eggengoor
zal tijdens de avond aanwezig zijn en
zal om circa 19.30 uur ook kort een
toelichting geven op het proces.
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De dag begon helaas regenachtig,
maar na het doorknippen van het lint
door de wethouder begon de zon te
schijnen. Er waren hapjes en drankjes in het prieel en er stond een pannenkoekenkraam waar de bewoners
kosteloos een heerlijke pannenkoek
van Bram konden eten. Verder werden er flesjes water met het logo van
‘Achtertuin Kokkebogaard’ uitgedeeld.
SportID verzorgde deze middag oud
Hollandse spelletjes en er werden
bloembollen geplant door de aanwezige kinderen onder leiding van
Wendy, één van de initiatiefnemers.
Nico en Ruud (de moestuincoördinatoren), vertelden- en gaven advies
over de moestuin en de bedoeling
hiervan.

Wethouder Guido Bamberg opent het park

Geslaagde opening van
‘Achtertuin
Park Kokkeboogaard’
Zaterdag 17 september was de
opening van de ‘Achtertuin Park
Kokkebogaard’. Onder grote belangstelling van bewoners, sponsoren en andere genodigden heeft
wethouder Guido Bamberg dit deel

van het park in de wijk Zuilenstein
geopend. Het idee voor ‘Achtertuin
Kokkebogaard’ is ongeveer anderhalf jaar geleden ontstaan vanuit
de visie op een positieve gezondheid.

Voor de Coronamaatregelen konden kinderen tot en met 11 jaar met hun ouders
mee om speelgoed uit te zoeken bij de
speelgoedbank aan de Vredebestlaan 23 in
Jutphaas/Wijkersloot. Het bestuur heeft
nu besloten om deze leeftijd te verlagen
naar 10 jaar. Niet uitgesloten is dat in de
toekomst de leeftijd naar 9 jaar zal gaan.

Speelgoedbank Nieuwegein
verlaagt
leeftijd voor kinderen

‘Een van de redenen is dat kinderen van 11
jaar en ouder bijna niet meer spelen met
speelgoed, die hebben liever een smartphone
of tablet’ aldus het bestuur.

Bij de Speelgoedbank Nieuwegein zijn
de meeste maatregelen om Corona besmetting te voorkomen inmiddels opgeheven. Dat betekent onder andere
dat kinderen samen met hun ouder(s)
of begeleiders weer naar binnen mogen. Een lange tijd was dat niet mogelijk.

Openingstijden
Naast de vrijdagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur is de speelgoedbank ook weer
open op maandagavond van 18.30 tot
20.00 uur. In verband met Sinterklaas is
nieuw speelgoed zeer welkom. Heb je
speelgoed over dan kan dat ingeleverd
worden tijdens de openingstijden.
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De afgelopen jaren heeft park de
Kokkebogaard al een aantal upgrades gehad. Zo is er grote speeltuin
voor de kinderen, kun je lekker sportief doen op het sportplein en is de
dierenweide opgeknapt.
Het pas geopende deel van het park
is vrij toegankelijk en er zijn voorzieningen gerealiseerd voor ouderen
en mensen met een beperking, met
als doel om meer buitenactiviteiten
zoals, (moes)tuinieren, het aanleggen
van bloementuinen, bewegen en ontmoeten te creëren in de buurt.
De initiatiefnemers kijken terug op
een geslaagde dag.

Speelgoed inzamelen
Het gebruikte speelgoed wordt verkregen
via particulieren die het bij de speelgoedbank inleveren. Al het speelgoed wordt
eerst door vrijwilligers gecontroleerd op
compleetheid en of het werkt. Als je
speelgoed brengt zoeken de vrijwilligers
het direct samen met je uit. Wat niet
bruikbaar is moet je weer mee terugnemen. Dus niet vies, kapot en/of oud. Elektrisch speelgoed controleren of het nog
werkt en of er geen lekkende batterijen in
zitten.
Er worden geen knuffels, babyspullen,
boeken en dvd’s/cd’s aangenomen, daar is
momenteel ruim voldoen voorraad van.
De Speelgoedbank Nieuwegein is een vrijwilligersorganisatie welke gebruikt en
nieuw speelgoed inzamelt en deze gratis
uitgeeft aan kinderen tot 10 jaar, waarvan
de ouders om financiële redenen of door
de thuissituatie geen speelgoed voor hun
kinderen kunnen kopen.
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Pétanque
Tête à tête
clubkampioenschap
Afgelopen zondag 25 september
organiseerde de PVN het Tête à tête
clubkampioenschap, een onderdeel
van de pétanque waarin de spelers
1 tegen 1 tegen elkaar spelen. Daar dit
onderdeel niet zo populair Is bij de
meeste leden was de opkomst van
40 deelnemers toch weer positief te
noemen.

Het weer zat behoorlijk mee dus werd er
buiten gespeeld. Winnaar werd Hans
Koolwijk die outsider Guus Rowaan wist te
verslaan met 13-8, De derde plek werd
veroververd door good old Kees Rose die
Hannie Krijnen wist te verslaan. Al met al
een geslaagde dag na afloop was er nog
een prima verzorgde maaltijd geregeld
door het team van de keuken La Mene.
En als klap op de vuurpeil was er nog live
muziek zodat het nog erg gezellig werd.
Het duo Karel en Stella speelde de sterren
van de hemel op hun accordeon.

De provincie Utrecht
bericht
Begroting 2023:
ruimte voor
provinciale ambities
(vervolg)
aal om verdere financiële kaders
te kunnen geven voor de periode
richting 2030 en verder.
Onzekerheden
voor inwoners en bedrijven
Het college van Gedeputeerde
Staten is zich bewust van de
onzekere tijden waarin we leven.
Gedeputeerde Robert Strijk: 'Die
onzekerheid wordt al langere tijd
veroorzaakt door corona en een
tekort op de woningmarkt. Sinds
dit jaar ook door zorgen over een
hoge energierekening en fors
oplopende prijzen voor producten
en diensten. De consequenties
hiervan voor de koopkracht van
onze inwoners zijn enorm. Ook
voor ondernemers is het een ingewikkeld vraagstuk hoe om te
gaan met gestegen prijzen voor
grondstoffen en energie. Sommigen moeten besluiten de productie
af te schalen of zelfs stil te leggen.
De oorlog in Oekraïne en oplopende spanningen tussen het
Westen en Rusland en ook China
geven onzekerheid, en internationale ontwikkelingen buiten onze
directe invloedssfeer leiden tot
hogere aantallen vluchtelingen,
ook naar onze provincie.'
'Daarbij zien we een vertraging
van de transitie naar duurzame
energie en flinke opgaven op de
verlaging van de CO2 uitstoot. Er
ligt ook nog een grote uitdaging
om anders om te gaan met grondstoffen en de noodzaak van natuurherstel, de transitie van de landbouw en de druk op het landelijk
gebied. De gevolgen van de kli-

Wil je lid worden van onze club kom
gerust is langs op de Galecopperzoom 1
of bel met Ineke van de Velden,
0628205879.
PR, Hans van de Velden
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maatverandering zijn steeds duidelijker. Al deze zaken vragen om
systeemveranderingen en dat is
onder normale omstandigheden al
heel ingewikkeld. In deze tijd kampen wij ook nog eens met een
tekort aan deskundigheid en arbeidspotentieel om al deze ambities en transities te begeleiden.'
Open oog en oor
'Bovendien leiden deze ontwikkelingen onder andere tot toenemende protesten van flinke groepen Nederlanders. Zij voelen zich
niet gesteund. Het gezag van de
overheid is niet voor iedereen
meer vanzelfsprekend. Het college is zich ervan bewust dat het
hier open oog en oor voor moet
houden en voortdurend de verbinding en het gesprek met de
Utrechtse samenleving moet blijven opzoeken. Een open manier
van samenwerken om zo samen
te bouwen aan een gezonde,
groene, duurzame en aantrekkelijke provincie voor inwoners en
bedrijven blijft dan ook onverkort
het uitgangspunt.'
Verantwoord
en financieel gezond
In deze begrotingsvoorstellen legt
het college voor hoe komend jaar
alle opgaven worden uitgevoerd.
Deze begroting is de laatste begroting van deze Statenperiode.
Volgend jaar treden de nieuwe
Provinciale Staten en een nieuw
college van Gedeputeerde Staten
aan. Zij zullen vanzelfsprekend
hun eigen koers bepalen. De begroting 2023-2026 biedt daarvoor
een goede financiële basis.
Provinciale Staten besluiten op 9
november 2022 over de begroting.
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Nieuwegeins Kamerkoor
viert 40-jarig bestaan
met uitvoering van ‘Ein deutsches Requiem’
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum voert het
Nieuwegeins Kamerkoor op 30 oktober aanstaande het stuk
‘Ein deutsches Requiem’ van Johannes Brahms uit. Anders
dan de naam suggereert is het geen uitvaartmis, maar een
troostend muziekstuk in 7 delen, gebaseerd op door Brahms
zelf gekozen bijbelteksten. De componist gaf het zelf de
ondertitel ‘Ein menschliches Requiem.’ Voor deze gelegenheid is het koor versterkt met een aantal projectzangers.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de leden en via de website van het
Nieuwegeins Kamerkoor. Op deze website is ook meer informatie te vinden over het 40-jarig jubileum.
Over het Nieuwegeins Kamerkoor
Het Nieuwegeins Kamerkoor is in 1982 opgericht en levert
sindsdien een bijdrage aan het vertolken van vocale kamermuziek. Er worden regelmatig concerten gegeven met
gevarieerde, meerstemmige werken van de late Middeleeuwen
tot en met de twintigste eeuw, al dan niet ondersteund door
ensembles of solisten.

Paul Kuipers van het Nieuwegeins Kamerkoor: ‘We voeren de
zogenaamde Londense versie uit, met begeleiding door quatremains piano. Deze bewerking is niet geschreven door een latere
uitvoerende of een muziekuitgever, maar is van de hand van de
meester zelf. De soli worden gezongen door Donij van Doorn
(sopraan) en Fabian Egli(bariton). Begeleid op piano door Ineke
Geleijns en René Maurer. De muzikale leiding is in handen van
onze dirigent Arno van Wijk.’

Tijdens de wekelijkse repetities wordt in een ontspannen sfeer
hard gewerkt om op de concerten zo goed mogelijk voor de dag
te kunnen komen.
Het NKK stond van 1986 tot 2000 onder leiding van Liesbeth
Muijs en van 2000 tot 2006 onder leiding van Marc Hoogsteden.
Van 2006 tot 2014 stond het koor onder leiding van Willeke
Smits. In 2014 nam Itamar Lapid het stokje over en gaf het in
2016 door aan Frank Hilberink. Sinds 2021 is Arno van Wijk
dirigent.

Het concert vindt plaats op zondag 30 oktober om 16.00 uur in
de Sint Nicolaaskerk. De toegang bedraagt € 20,00 aan de
ingang. In de voorverkoop (tot tot 28 oktober) kosten de kaarten
€ 18,50. Houders van de Nieuwegein Stadspas en kinderen tot
en met 12 jaar betalen € 10,00. Het programmaboekje en een
consumptie na afloop zijn inbegrepen.

Hier letten recruiters op
Als je carrière wilt maken is de Randstad één van de
meest geschikte gebieden om dit te doen. Het is het
kloppend hart van Nederland. Vrijwel alle grote
bedrijven zitten er. Het is dé plek om het te gaan
maken. Alleen, hoe zorg je dat je opvalt? Je bent
immers lang niet de enige die op een topbaan aast.
De kunst is om op de radar van recruiters te komen.
Dat doe je op deze manieren.
LinkedIn
LinkedIn biedt misschien wel de belangrijkste mogelijkheid om op te vallen. Door je pagina op LinkedIn regelmatig van goede updates te voorzien, weten recruiters dat
je lekker bezig bent. Zij kijken namelijk ook regelmatig op
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LinkedIn. Je kunt je pagina ook slim inrichten. Dat doe je
om te beginnen door niet te veel informatie over jezelf te
geven. Daarmee wordt niet bedoeld dat je zaken moet
verzwijgen, maar dat je echt alleen de meest relevante zaken, zeg maar de hoogtepunten, moet vermelden.
Daarnaast kun je de informatie aanpassen aan de baan die
je zoekt. Wil je bijvoorbeeld opvallen bij een headhunter
in Amsterdam, vermeld dan projecten die iets met
Amsterdam te maken hebben of die relevant zijn voor een
headhunter uit Amsterdam.
Laat jezelf fysiek zien
Je leeft in een digitale wereld en een van de belangrijkste
(verder lezen)
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aandacht er eigenlijk is voor deze
groep kinderen. En nou is het
natuurlijk een kleine groep maar
wel een groep waar in een groot
probleem ligt als het gaat om onderwijs. Wisten jullie dat er geen
enkele basisschool is in Nieuwegein die voltijd HB onderwijs aan
biedt? Of een praktijk die zich daar
op richt? Ondersteuning voor deze
kinderen in Nieuwegein? Ik heb
het nog niet kunnen vinden.
Omar zat eerst op De Lucas Galecop. Verder voor 'normale' kinderen een leuke school, overigens
ook mijn oude basisschool. Maar
Omar liep vast hier. Op 3 jarige
leeftijd was Omar een vrolijk en
zeer leergierig jongentje. Hij sprak
volle zinnen met anderhalf jaar oud
en op de leeftijd van 4 kon hij je
alle planeten op volgorde noemen
in het Nederlands maar ook in het
Engels. Ook kon hij benoemen wat
de weersomstandigheden op deze
planeten zijn hoeveel graden en
hoeveel manen ze hebben enzovoort. Een bijzonder jongetje met
erg veel kennis en wat ongewone
interesses. Hij kon niet wachten
om naar school te gaan... dacht hij.

In december vorig jaar berichtten we
over het stoppen van de
hoogbegaafden groep in basisschool
De Schouw in Nieuwegein.
Lezeres Shivanni Orie schreef ons de
onderstaande hartenkreet.

Passend onderwijs...
Passend onderwijs... een term die hier in
Nederland overal wordt geroepen en waar
we zogenaamd voor staan. Maar overal
zijn geluiden dat dit passend onderwijs
gigantisch faalt. Een overheid die dan
roept dat er een gigantisch probleem is
omdat er zoveel kinderen niet naar school
gaan. Dennis Wiersma minister van
Onderwijs die dan roept... we moeten de
absentie beter gaan controleren??? Alsof
daar het probleem ligt. In plaats van kijken
naar het daadwerkelijke probleem. Er zitten op dit moment ongeveer 15.000 hoogbegaafde kinderen thuis... deze kinderen
krijgen geen onderwijs, in een land waar
ieder kind recht heeft op onderwijs, zitten
er 15.000 HB kinderen thuis. Hoe kan dit
vroeg ik mij altijd af.
Maar nu komt ook mijn Omar(6) thuis te
zitten.
Als inwoners van Nieuwegein waren wij in
eerste instantie al verbaasd hoe weinig

Groep 1 ging redelijk, helaas
kwam corona om de hoek kijken
en kwam Omar veel thuis te zitten
net als alle kinderen. Vervelend
maar het was niet anders. Dit ging
prima tot ik wat schoolwerk mee
kreeg van groep 1...
Is dit wat je moet leren?? Vroeg ik
Omar (een blaadje met leren tellen
tot 10).
Omar kon ondertussen in 2 talen
tot 150 tellen.. eigenlijk ook wel
verder dan dat, maar hij telde
graag met een meetlint in zijn handen om zo de cijfers ook te kunnen
zien en die meetlint ging maar tot
150.
Hier kreeg ik wel door dat het aanbod op school misschien niet helemaal op het niveau lag waar Omar
cognitief was.
Er werd hier eigenlijk niet veel mee
gedaan. Omar was natuurlijk ook
gewoon een jongen van 4 die
graag speelde, lekker druk is en
vooral ondernemend. Niet het
makkelijkste jongentje in de klas.
En volgens school was hij er sociaal emotioneel helemaal niet aan
toe om moeilijker werk te doen.
Omar werd steeds lastiger in de
klas, deed weinig, wilde niet meer
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mee doen en rolde een beetje door
de klas de hele dag. Begon te klieren, aandacht te trekken en werd
gezien als een kind met lastig gedrag. Dit werd in groep 2 erger.
Alles werd erger tot op een gegeven moment Omar gedeeltelijk
thuis zat omdat het voor de leerkrachten niet meer te doen was
om Omar de hele dag in de klas te
hebben. Maar hij werd naar huis
gestuurd onder het mom van Omar
wilt hier niet zijn en heeft het moeilijk. De 2 leerkrachten, waar niks
op aan te merken valt want ze
hebben het top gedaan met Omar,
wisten ook niet meer zo goed wat
te doen. Het samenwerkingsverband (profi pendi) werd ingeschakeld voor 'hulp'. In een tijdsbestek van 6 maanden hebben wij
4 consulenten van profi pendi
gehad en niemand die daadwerkelijk heeft geholpen. Wij als ouders
hebben zelf een intelligentieonderzoek laten afnemen. Waaruit (zoals al gedacht) Omar hoogbegaafd
blijkt.
School geeft aan bar weinig in huis
te hebben als het gaat om deze
expertise. Dus wat doe je als ouders, je gaat kijken naar een
betere plek. Ondertussen zit Omar
in groep 2. Hij is 5 jaar nu en gaat
halve dagen naar school en de
woensdagen is hij thuis.
En als hij op school is doet hij niet
veel. Heeft geen zin meer en
verzet zich eigenlijk tegen alles
wat met leren te maken heeft.
Voltijd HB onderwijs
We vonden een school, de Spits in
Utrecht. Een goede school met
een goede intentie om Omar te
helpen. Maar om het allemaal voor
elkaar te krijgen, om Omar daar
naar toe te krijgen is niet makkelijk.
Allemaal regeltjes en afspraken
zijn er nodig om dit voor elkaar te
krijgen. En dit dan ook onder
bepaalde voorwaarden:
• Omar krijgt een proefperiode, een
proefperiode? Ja een proefperiode
zoals wij volwassenen die krijgen
bij je nieuwe baan.
Omar mag vanaf het nieuwe
schooljaar 2022 naar het voltijd HB
onderwijs op de Spits en tot aan
de herfstvakantie om te kijken of
dit onderwijs passend is voor
Omar.
(verder lezen)
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Leer gratis reanimeren
tijdens Restart a Heart Day in
het St. Antonius Ziekenhuis
De Reanimatiecommissie van het
St. Antonius Ziekenhuis organiseert
op 14 oktober de Restart A Heart Day.
Op deze dag staat het belang van
reanimatie centraal. In het ziekenhuis
in Nieuwegein kun je gratis een workshop ‘Leer reanimeren’ volgen.
Weet jij wat je moet doen
bij een hartstilstand?
Op 14 oktober organiseert de Reanimatiecommissie van het St. Antonius een aantal workshops waaraan je kunt meedoen.
Je krijgt een demo over reanimatie. Daarnaast geven instructeurs een basiscursus
reanimeren. Ook de burgerhulpverlening
Nieuwegein sluit aan.

Omar zit nu thuis...

Passend onderwijs...
(vervolg)

Aanmelden
Deze dag is bedoeld voor inwoners uit
Nieuwegein en omgeving. Aan elke workshop kunnen max. 15 mensen meedoen.
Wil je meedoen, geef je dan snel op via dit
aanmeldformulier. De workshops worden
gegeven in het auditorium in Nieuwegein.
In het ziekenhuis wijzen bordjes de weg.
Wist u dat…
bij een hartstilstand elke minuut telt. Snel
beginnen met reanimatie is van groot belang en kan levens redden, zo blijkt uit
ook uit onderstaande cijfers en feiten.
• In Nederland zijn er ongeveer 17.000
hartstilstanden per jaar.
• In Nederland vinden er per jaar 8.000
reanimaties buiten het ziekenhuis plaats.
• De gemiddelde leeftijd van iemand
met een hartstilstand is 67 jaar.
• De overlevingskans bij een hartstilstand
is gemiddeld 23%, in de jaren 90 was dit
9%.
• 70% van de reanimaties vind plaats in of
rondom het huis.
• Direct starten met reanimeren bij een
hartstilstand verdubbelt de kans op overleving.
• Ongeveer de helft van deze reanimaties
berust op een hartritmestoornis, die door
een elektrische schok van een AED hersteld kan worden (defibrilleren).
• Als defibrilleren snel plaatsvindt (binnen enkele minuten na een hartstilstand)
is de overlevingskans groot (50%). De kans
op succesvol defibrilleren daalt met bijna
10% bij elke minuut vertraging.
• Snel starten met reanimeren heeft in de
afgelopen 15 jaar gezorgd voor een stijging in de overlevingskans van 9 naar 23
procent.

Omar bloeit weer een beetje op..
het gaat in kleine stapjes vooruit.
Maar helaas... gisteren, 27 sept,
geeft de school in een MDO gesprek aan dat Omar op dit moment
niet geschikt is voor het HB onderwijs. Omar bezit geen schoolse
vaardigheden (niet zo gek natuurlijk als je amper naar school bent
geweest). Omar kan niet stil zitten,
heeft te veel behoefte aan 1 op 1
begeleiding. En kan moeilijk omgaan met uitgestelde aandacht.
Zijn autonomie behoeftes zijn te
veel aanwezig. Allemaal kenmerkende eigenschappen die kenmerkend zijn aan de HB kinderen,
maar goed toch passen deze
eigenschappen gek genoeg niet
binnen het HB onderwijs.
Zij zien nu op dit moment een jongen die iets anders nodig heeft
dan onderwijs... misschien een
zorgplek wordt er geroepen.
Verder wordt er dus niet over nagedacht dat ik mijn kind nu kan
vertellen dat ook deze school het
niet zit zitten met hem... net zoals
de oude school. Dit lijkt mij ook
niet helemaal goed voor zijn hele
welbevinden. Maar zogenaamd
handelen alle betrokkenen uit belang van het kind.
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En Nu?
Nu heeft Omar na de herfstvakantie officieel geen school, en komt
hij thuis te zitten. Weer een thuiszitter minister Wiersma!! Houdt u
maar even goed zijn absentie bij.
Als ouder wil je natuurlijk niet dat
je kind geen school heeft, en toch
weten de omliggende betrokken
partijen je het gevoel te geven dat
dit aan je kind ligt. En niet aan het
onderwijs.
Hoe nu verder weten wij zelf ook
nog niet. Wat ik wel weet is dat ik
mijn kleine jongen van 6 even rust
gun, en dat we daarna maar eens
even verder gaan kijken wat nou
wel goed voor hem is. Aankloppen
bij Geynwijs hebben we natuurlijk
al gedaan. Ik heb daar al 2 consulenten gehad en de 3e zijn ze
nog aan het zoeken omdat de andere 2 er niet meer werkzaam zijn.
Een ongeorganiseerd zooitje daar
naar mijn idee. Je moet er zelf
achter aan en krijgt eigenlijk geen
antwoorden.
Voor alle ouders die struggelen
met ongeveer dezelfde struggle
Wees sterk en geloof in je kind. Ga
achter je kind staan en wees als
ouders de veilige plek die jullie
kind nodig heeft. Want andere
gaan hem die plek niet geven. Net
als nog 15.000 andere hoogbegaafden komt nu ook Omar thuis
te zitten en ik zou willen dat er
door de wethouder onderwijs in
onze gemeente meer gekeken zou
worden naar dit probleem.
Shivanni Orie
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Theaterfeest MUK (2+)
Bel om kaarten voor voorstellingen te
reserveren naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar
kassa@dekom.nl.
www.dekom.nl

Zo 9 okt, 10.30 uur, € 12,50
Dalmatiërs worden spierwit geboren en krijgen pas later zwarte
stippen. Muk denk dat hij voor elke
heldendaad een extra stip krijgt en
droomt dat hij er zoveel verricht dat
er geen stip meer bij kan. ‘Muk’ is
een theaterfeestje op 9 oktober in
DE KOM voor de allerkleinsten,
gebaseerd op de succesvolle
kinderboekenserie van Mark...

Tribute aan Elton John
en Billy Joel
in Face To Face Tour
Di 11 okt, 20.15 uur, vanaf € 22,50
Met de dubbele headline ‘Face To
Face Tour’ toerden iconen Elton
John en Billy Joel in 1994 de hele
wereld over. ‘The Piano Man’ samen met ‘The Rocket Man’ bleek
een enorm succes. In 2018 kondigde Elton John zijn afscheid aan
van de internationale podia en...
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Soul met Shirma Rouse
Wo 12 okt, 20.15 uur, vanaf
€ 22,50
Shirma Rouse mag je met recht de
Nederlandse Queen of Soul noemen. Ze overtuigde als hartverwarmende finalist van The Voice of
Holland 2013, was backing vocalist
bij Anouk op het Eurovisie
Songfestival, speelde Maria in The
Passion, maakte diepe indruk met
haar weergaloze Tribute to Aretha
Franklin en was afgelopen zomer
als coach te zien in het...
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Première jeugdvoorstelling Richard III (10+)
Do 13 okt, 19.00 uur, € 15,00
Richard III kan er maar niet over uit
hoe hij door de beroemde Shakespeare wordt afgeschilderd in het
befaamde toneelstuk. "Dit is
belachelijk! Kijk nou wat hier staat:
‘Richard III was de grootste slechterik aller tijden’. Mijn moeder
draait zich om in haar graf. Als dat
waar was, dan zou ze me toch...

Deze is nog beter
Vr 14 okt, 20.30 uur, € 20,00
Veel mensen kennen Annick Boer
musical- en toneelproducties en
van televisieprogramma’s als
‘Kanniewaarzijn’, ‘Kopspijkers’ en
‘Cojones’. Maar ze is ook een
goede cabaretière, bleek na haar
eerste solo ‘Dat is goed gelukt!’. In
de opvolger ‘Deze is nog beter!’ op
14 oktober in DE KOM strooit ze
opnieuw met komische...
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Samin Amini
Cabaretsolo
Za 15 okt, 20.30 uur, € 19,00
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 waren, 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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