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NEDEREINDSEWEG

DEZE WEEK

• Agenda
•

Expositie oude schoolplaten Een proces van vallen en opstaan

• 5856 Euro voor Project Poldermolen

Win twee kaarten QMusic the Party

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Boomgaert, 48 nieuwe appartementen
• City Griezel Circus
• Heeft jouw leven genoeg glans?

• Ontdek het Taalfestival
• Hoe wordt City de meest duurzame

binnenstad
• Soroptomisten vieren jublieum
• Hier koop of krijg je een fiets
• Fokkesteef
• Lage opkomst lokale verkiezingen
• Creatief en schilderen bij Jut & Zo
• Hospitality studenten ontdekken

Utrechtse horeca
• e-Lekstroom zet zich actiever in

• Voortgang Vitale Wijken Aanpak
• 200 Koopwoningen aan de Kelvinbaan
• 30 Jaar Pétanque Vereniging N'gein
• Duurzame initiatieven beloond
• Vakantiegames in de herfstvakantie
• Robo Maestro Op de Hoek
• Huizenprijzen dalen ook in 2023
• Ad Visschers erelid Lokale vernieuwing
• Oplichters spelen in op energiecrisis
• Subsidie voor IJs op de Lek
• Het Vreeswijkse Schippershuis
• BovenbouwBSO Kidscafé wint Kwispel

• Repair Café Galecop: fietsverlichtingsactie

• Green Village wordt Winter Village

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


Mosselen met tomaat
en grookte paprika

Heerlijk, verse mosselen. Wij kunnen er
geen genoeg van krijgen hier op de
redactie. Vaak denken mensen dat je
mosselen kunt eten als de 'r in de maand'
is. Het mosselseizoen loopt echter van juli
tot en met half april in het jaar erop. Je
kunt dus beter onthouden dat mosselen
te krijgen zijn als de 'r in het seizoen' is:
zomer, herfst en winter. Hier vind je het
recept.

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 de Nedereindseweg
in de wijken jutphaas en Batau Noord.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

'De reacties en de steunbetuigingen die we kregen
zijn hartverwarmend'

Justin van Hooijdonk, directeur van het NBC Congrescentrum: 'Het
is alweer ruim een maand geleden dat het NBC werd getroffen door
een grote brand. Je hebt het al kunnen lezen: de schade is enorm en
daarom blijft onze locatie het komende jaar gesloten. De reacties en
steunbetuigingen die we daarop hebben gekregen zijn hartverwar-
mend. Namens de familie en alle collega's willen wij jullie daar
nogmaals voor bedanken. Dit geeft ons hele team veel energie!'

'We zijn met man en macht druk geweest met plannen, slopen, opruimen
en schoonmaken. Het grootste gedeelte van onze ruimtes is inmiddels
leeg en gestript van vloeren en plafonds. Het hele NBC team staat in de
startblokken om met de wederopbouw te beginnen. We kijken vooruit
naar het heropenen van een mooier, beter en sterker NBC Congres-
centrum in september 2023'.

Justin: 'De afgelopen weken hebben we diverse opdrachtgevers en
leveranciers uitgenodigd om binnen te kijken in ons pand. Zo konden zij
de impact van de brand zelf ervaren. Ben jij ook benieuwd hoe het er nu
voorstaat? RTV Utrecht is bij ons langs geweest om er een item over te
maken. Klik hier om op de website van RTV Utrecht het item te bekijken'.

Green Village wordt Winter Village
Justin van Hooijdonk vervolgt: 'Hoewel we ons realiseren dat we voor een
enorme uitdaging staan, blijven we positief! We kunnen je dan wel niet
ontvangen bij het NBC, maar gelukkig wel bij onze locatie Green Village.
Dat is dit najaar extra bijzonder, want we toveren Green Village om tot
Winter Village. Wat je hiervan kan verwachten en wat de mogelijkheden
zijn? Dat lees je in de factsheet! Neem daarvoor contact op met het
salesteam van Green Village via 0306039114 of per e-mail via
info@green-village.nl.
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Justin van Hooijdonk in een gestripte hal

Green Village

https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-mosselen-tomaat-en-gerookte-paprika
https://www.pen.nl/artikel/de-nedereindseweg
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3476367/streep-door-duizenden-evenementen-en-koks-die-klussen-binnenkijken-bij-congrescentrum-nieuwegein-na-grote-brand
0306039114
mailto:info@green-village.nl
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3476367/streep-door-duizenden-evenementen-en-koks-die-klussen-binnenkijken-bij-congrescentrum-nieuwegein-na-grote-brand
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AGENDA

• 14 okt: Gi ga groenfeest
• 15 okt: KOM dansen
• 15 okt: Creatief bij Jut & Zo
• 15 okt: Festival Op de Hoek
• 15 okt: We sluiten de Linies
• 15 okt: Repair Café Galecop
• 15 okt: We sluiten de Linies
• 15 okt; Doe Mee Markt
• 15 okt: Classic rockband Stick em Up
• 16 okt: Schilderen bij Jut & Zo
• 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
• 24 okt: Vakantiegames in de herfst-

vakantie
• 27 okt: Ruilfabriek te gast bij Lucky Life
• 27 okt: Lezing over rampjaar in Utrecht

en Vreeswijk
• 28 okt: Whiskyproeverij
• 29 okt: Knutselen voor Halloween
• 29 okt: Vogelexcursie Maashorst
• 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
• 6 nov: Hobby Creatief Beurs
• 12 nov: Intocht Sinterklaas
• 12 nov: KOM kunst maken
• 17 okt: Taalfestival
• 19 nov: KOM dansen
• 26 nov: KOM toneel spelen
• 27 nov: Fietsexcursie door de uiter-

waarden
• 3 dec: KOM kunst maken
• 9 dec: Op zoek naar bosuilen in

Nieuwegein
• 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
• 18 feb: KOM dansen
• 25 feb: KOM muziek maken
• 11 mrt: KOM kunst maken
• 18 mrt: KOM dansen

e-Lekstroom gaat zich actiever inzetten,
onder meer in Nieuwegein

Op de ledenvergadering van energiecoöperatie e-Lekstroom U.A. in
Nieuwegein werden onlangs het jaarverslag 2021 en de nieuwe
begroting door de leden goedgekeurd. ‘De elektriciteitsproductie
van het PCR zonneveld in de Galecopperzoom was vorig jaar
gemiddeld maar belooft met de zonnige zomer achter de rug dit jaar
ruim hoger uit te komen’ zo laat Jan Nuesink, de nieuwe voorzitter
van e-Lekstroom, onze redactie weten.

In de huidige situatie op de energiemarkt en met de alom gehoorde roep
om versnelling van de energietransitie wil de coöperatie zich actiever
gaan inzetten. Bijvoorbeeld door met samenwerkingspartners projecten
in de regio van de grond te krijgen en zo bij te dragen aan de duurzame
lokale energievoorziening in de regio. ‘Dat past helemaal bij de missie
van de coöperatie om de energie in het werkgebied lokaal op te wekken
met zo min mogelijk impact op landschap en natuur’ aldus Nuesink.

Lopende initiatieven
Lopende initiatieven waar de coöperatie bij betrokken is zijn bijvoorbeeld
het geplande zonneveld op de geluidswal langs de A2 bij de Meern en de
voorstellen voor drijvende zonnepanelen op de Nedereindse Plas. Verder
loopt het onderzoek naar de mogelijkheden om de waterkrachtcentrale in
de stuw bij Hagestein weer nieuw leven in te blazen. ‘Ideeën of
voorstellen uit de samenleving voor andere duurzame energieprojecten in
de regio waarin leden en burgers (ook financieel) kunnen participeren zijn
welkom.’

Nieuwe leden en ideeën
De coöperatie wordt ook blij van nieuwe leden die zich willen inzetten
voor een duurzame lokale energievoorziening in de regio. Voor ideeën en
aanmeldingen kunnen geïnteresseerden een e-mailtje sturen naar:
info@e-lekstroom.nl. Op de website van e-Lekstroom is meer informatie
te vinden over de coöperatie, de activiteiten en de projecten.

De Digitale Nieuwegeiner

De voorzitter Jan Nuesink. Nuesink werkte tot november 2021 als
consultant milieu & ruimtelijke ordening bij RoyalHaskoning DHV en
woont in Batau Noord

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/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/lichtprojecties-zetten-waterliniesluizen-in-nieuwegein-en-wijk-bij-duurstede-in-de-schijnwerpers
https://www.pen.nl/artikel/de-doe-mee-markt-de-plek-met-informatie-over-meedoen-in-nieuwegein
https://www.facebook.com/DePartnerNieuwegein/photos/a.1500037826992318/3183188602010557/
https://www.facebook.com/KunstGein-278044538962038/
https://www.pen.nl/artikel/horeca-toerisme-college-gaat-samenwerken-met-cosmo
https://www.pen.nl/artikel/horeca-toerisme-college-gaat-samenwerken-met-cosmo
https://www.pen.nl/artikel/samen-werken-aan-een-veilige-batauweg
https://www.pen.nl/artikel/inschrijven-voor-de-beursvloer-weer-mogelijk
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/vakantie-games-in-de-herfstvakantie-met-sportid-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/vakantie-games-in-de-herfstvakantie-met-sportid-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/ruilfabriek-te-gast-bij-lucky-life
https://www.pen.nl/artikel/maand-van-de-geschiedenis-wat-een-ramp
https://www.pen.nl/artikel/maand-van-de-geschiedenis-wat-een-ramp
https://www.pen.nl/artikel/whisky-proeverij-nieuwegein-met-ronald-anneveldt
https://www.pen.nl/artikel/je-eigen-boot-maken-tijdens-zomeractiviteit-bij-hornbach-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeins-kamerkoor-viert-40-jarig-bestaan-met-uitvoering-van-ein-deutsches-requiem
https://www.pen.nl/artikel/halloween-in-fokkesteeg-2
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/op-zoek-naar-uilen-in-park-oudegein
https://www.pen.nl/artikel/op-zoek-naar-uilen-in-park-oudegein
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://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://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://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/grootste-zonnepark-van-midden-nederland-geopend-in-nieuwegein
mailto:info@e-lekstroom.nl
https://e-lekstroom.com/
https://moenmakelaars.nl
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Tentoonstelling ‘IJs op de
Lek’ krijgt subsidie van het
Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Utrecht heeft in het derde kwartaal van
2022 voor € 103.838 bijgedragen aan
43 bijzondere uiteenlopende cultuur-
projecten binnen de provincie Utrecht.
Eén van die projecten komt uit Nieuwe-
gein. Het gaat om de tentoonstelling
‘IJs op de Lek’ die vanaf 19 december
getoond wordt in Museum Warsen-
hoeck in het Natuurkwartier.

De Historische Kring Nieuwegein heeft
een aantal documenten en ook fotomate-
riaal dat in deze expositie past, gedeel-
telijk ook afkomstig uit het opgeheven
Museum Vreeswijk. Dat materiaal wordt
op dit moment geïnventariseerd. De ten-
toonstelling zal meer informatie geven
over de jaren dat mensen de dichtgevro-
ren Lek konden oversteken en de schip-
brug in de haven lag. En ook over de rol
van sleepboten en ijsbrekers in het be-
vaarbaar houden van de Lek. Binnenkort
zal hierover meer te lezen zijn op De Digi-
tale Stad Nieuwegein en in De Digitale
Nieuwegeiner.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt
mensen, werelden en ideeën samen om
cultuur te laten leven. Dankzij hun bijdra
gen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe
culturele initiatieven en wordt cultureel erf-
goed behouden. Dat doet het fonds met
schenkers en makers, liefhebbers en ex-
perts, bedenkers en beschermers. Met bij-
drages van de VriendenLoterij, de Neder-
landse Loterij en van alle donateurs. Het
Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht is
een van de twaalf provinciale afdelingen.

Het is elk kwartaal mogelijk om een aan-
vraag voor een financiële bijdrage aan
een project in te dienen.
De criteria waar een aanvraag aan moet
voldoen, zijn te vinden op de website van
het Cultuurfonds.
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https://www.cultuurfonds.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://filmscanning.nl
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Maak kans op 2 kaarten
voor Qmusic the Party
in het Fletcher Hotel

Fletcher Events organiseert
sinds 2014 de leukste
evenementen van Qmusic the
Party - 4uur FOUT! tot aan Wibi
Soerjadi. Op een jaarbasis
worden er 80 evenementen
georganiseerd door de team
medewerkers op het hoofd-
kantoor en een groep collega’s
die in de weekenden op locatie
werken.

Van jazz tot pop en van klassiek
tot happy hardcore niks is het
team te gek. De grote namen
komen voorbij van Ruth Jacott,
Wibi Soerjadi, Willeke Alberti,
DJ Paul Elstak en ga zo maar door.
De tribute avonden zijn ook erg
populair. Er wordt dan gefeest op
de beste nummers van ABBA, The
Beatles, Queen en Elvis.

Op vrijdag 21 oktober strijken de
DJ’s van Qmusic neer in Nieuwe-
gein om de foutste hits te gehore

te brengen. 4 uur lang zullen
mensen dansen, zingen en een
geweldige tijd hebben in de meest
uitgedoste superhelden outfits.
Van Batman outfits tot kittige cat-
suits alles komt voorbij.

Wil jij kans maken op twee gratis
entreekaarten voor Qmusic the
Party - 4uur FOUT op vrijdag 21
oktober in Fletcher Hotel-Restau-
rant Nieuwegein-Utrecht?
Beantwoord dan alle vragen juist
en wie weet! Meedoen met de
prijsvraag kan tot donderdag
20 oktober aanstaande.
De winnaars krijgen donderdag-
middag 20 oktober bericht via de
email. Ga hier naar de prijsvraag.
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Robo Maestro Op de Hoek

Robo Maestro, een uniek optreden van
Joost van Dongen morgen, zaterdag 15
oktober, om 21.00 uur tijdens Festival
Op de Hoek.

Je hoort duetten tussen een cello en een
Artificial Intelligence. Robo Maestro is een
kunstmatige intelligentie die ter plekke
muziek componeert! Joost improviseert
over de live gegenereerde muziek heen
en jij kunt, als publiek, Robo Maestro
opdrachten geven en zo de muziek
sturen. En daar moet de cellist dan weer
op reageren!

Een leuke, verrassende uitdaging. Ben je
er bij? Er is morgen nog veel meer te
beleven van 14.00-24.00 uur. Entree is
gratis. Kijk hier voor meer informatie.

OMKIJKEN

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

Oktober 2011

Daar, waar ooit woningen stonden, die werden
gesloopt om plaats te maken voor een nauwelijks
gebruikt (tijdelijk...) parkeerterrein, daar waar nu
bouwwerkzaamheden plaatsvinden, daar vond elke
zaterdag de City Weekmarkt plaats.
De foto werd genomen vanaf de opgang naar de (nu
tijdelijk... afgelsoten) voetgangersbrug tussen de
Weverstede en de Rietgors.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/prijsvraag
https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
http://www.departnernieuwegein.nl/festival-op-de-hoek
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Duurzame initiatieven
St. Antonius Ziekenhuis
beloond met zilveren certificaat

Het St. Antonius Ziekenhuis, met onder andere een vestiging
in Nieuwegein, heeft sinds begin deze week het zilveren
certificaat voor duurzaamheid. Dat is een initiatief van de
Milieuthermometer Zorg en de Stichting Milieu Keur (SMK)
om de zorg te verduurzamen. Het ziekenhuis behoort nu tot
een selecte groep van tien ziekenhuizen in Nederland die dit
certificaat behaalden. Omdat de provincie Utrecht deelname
van zorginstellingen stimuleert, was gedeputeerde Huib van
Essen van de provincie Utrecht bij de uitreiking aanwezig.
Door verschillende wethouders uit de regio werden in totaal
5 certificaten uitgereikt, gevolgd door een rondleiding. Op
het dak van locatie Utrecht werden de zonnepanelen
bewonderd.

Met bijna 4800 zonnepanelen op de daken van de
ziekenhuislocaties, is het St. Antonius al jaren koploper op het
gebied van energietransitie. En het ziekenhuis doet veel meer
dan energiebesparen alleen om een bijdrage te leveren aan een
gezonde leefomgeving. Zo worden ook eisen gesteld aan
toeleveranciers om producten zo duurzaam mogelijk te
produceren. Onder de noemer ‘Duurzaam Antonius’ daagt het
St. Antonius haar medewerkers uit om met ideeën te komen hoe
afval te verminderen, verspilling te voorkomen en CO2-uitstoot te
verlagen.

Zo bezorgt het ziekenhuis sinds kort in de stad Utrecht medicatie
op de fiets bij mensen thuis. Dat is niet alleen een mooie service
voor patiënten, maar scheelt ook CO2-uitstoot. Patiënten hoeven
nu niet naar de apotheek van het ziekenhuis te komen om
medicijnen op te halen.

Coördinator duurzaamheid in het St. Antonius, Magda
Barnhoorn: 'Binnen het St. Antonius is veel enthousiasme voor
duurzame initiatieven. Steeds meer afdelingen en medewerkers
willen graag bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Niet
alleen thuis maar ook vanaf hun werkplek.'

Groene OK/IC
Onder de noemer Groene OK/IC zijn medewerkers erin geslaagd
de hoeveelheid wegwerpmaterialen en daarmee de afvalstroom
flink te beperken. Teamhoofd IC en verpleegkundig onderzoeker
Ineke van der Pol: 'We waren gewend infuus- en
drukmeetsystemen elke vier dagen te vervangen. Uit nog te
publiceren onderzoek blijkt dat eens per week ook voldoende is,
zonder nadelige effecten voor de gezondheid van patiënten.
Door deze wijziging gebruiken we nog maar één derde van de
hoeveelheid infuus- en drukmeetsystemen, vloeistofzakken,
verbandmaterialen en aansluitmiddelen in de bijbehorende
verpakkingen.'

Gedeputeerde Energietransitie Huib van Essen onderstreept het
belang om juist zorginstellingen te verduurzamen: 'Omdat
ziekenhuizen 24 uur per dag zorg leveren, hebben ze
automatisch hoge energierekeningen: verlichting en verwarming
staan 24 uur per dag aan. Investeren in energiebesparende
maatregelen loont meer dan ooit, gezien de snel stijgende
energieprijzen. Heel goed dus, dat het St. Antonius al flink op
weg is, want de terugverdientijd is ineens een stuk korter.'

Magda Barnhoorn: 'We zijn erg blij met het certificaat zilver en
gaan zéker door voor goud!'

Op het dak van het St. Antonius in Nieuwegein
liggen maar liefst 3284 zonnepanelen. Deze wekken
op jaarbasis ca. 840.000 kWh aan elektriciteit op

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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BovenbouwBSO
Kidscafé wint Kwispel

De open middag van de splinternieuwe
BovenbouwBSO Kidscafé in Dalton-
school De Meander in Nieuwegein
kreeg afgelopen dinsdag een extra
feestelijk tintje door de uitreiking van
Kwispel, de innovatieprijs van Stichting
Robijn. Het gezamenlijke initiatief van
basisscholen De Meander en De Veld-
rakker, in samenwerking met Naschool-
enzo, won de Kwispel dit jaar vanwege
het innovatieve en sociale karakter van
het project.

Het Kidscafé combineert lekker ontspan-
nen na schooltijd, met leerzame activitei-
ten voor leerlingen van groep 7 en 8,
tegen zeer beperkte kosten. 'Zo zorgen
we ervoor dat alle leerlingen de mogelijk-
heid krijgen om op een leuke manier leef-
tijdsgenoten te ontmoeten extra te oefe-
nen met leeractiviteiten', zegt Annemieke
Verweij, directeur van De Meander,
'ongeacht hun thuissituatie.'

Met het bedrag van € 2.500,- dat bij het
winnen van Kwispel hoort, kan het Kid-
scafé mooie dingen doen. 'Dit gun je alle
kinderen.'

Marko Hermeler, interim bestuurder van
Stichting Robijn, genoot zichtbaar van de
interactie met de leerlingen tijdens de
uitreiking van de innovatieprijs. 'Het Kids-
café is een plek om samen plezier te ma-
ken en vaardigheden op te doen die je
straks een extra goede start geven in het
voortgezet onderwijs. Een initiatief zoals
dit heb ik nog niet eerder gezien.'

Esther Wagenmakers van Naschoolenzo
nam het initiatief voor het opzetten van het
Kidscafé. Zij verzorgt de inhoudelijke in-
vulling van de middagen. 'We gaan op een
persoonlijke, leerzame en creatieve ma-
nier aan de slag met wat de leerlingen op
school geleerd hebben. Daarnaast berei-
den we ze in kleine groepjes voor op het

voortgezet onderwijs, door ze te leren
plannen, te leren leren en verantwoorde-
lijkheid te leren nemen voor hun eigen
werk.'

Het Kidscafé is nu nog speciaal voor leer-
lingen uit groep 7 en 8 van De Meander
en De Veldrakker, maar een uitbreiding is
in de toekomst zeker denkbaar. 'Het zou
mooi zijn als we het Kidscafé in de toe-
komst kunnen openstellen voor boven-
bouwleerlingen van meer basisscholen,'
vindt ook Eelco Dam, directeur van De
Veldrakker, 'want ieder kind verdient de
beste kans op een goede start in het
voortgezet onderwijs' voegt Esther
Wagenmakers toe.

Vrijdag 14 oktober
klaverjassen bij
de SSPNN aan
de Galecopperzoom

Dan begint alweer de derde
ronde van het nieuwe sei-
zoen. De avond begint om

19.30 uur en duurt meestal
tot 23.00 uur.
Vooraf graag aanmelden op
telefoonnummer: 0622414051
of 0620420947. Inschrijven die
dag vanaf 18.45 uur. De kosten
voor deelname zijn 4,00 euro
per persoon.

Ook wordt er iedere donder-
dagmiddag geklaverjast in het
Petanque Centrum. Deze mid-
dagen beginnen om 13.30 uur.
de zaal gaat open vanaf 13.00
uur en de kosten voor deel-
name bedraagt 4.00 euro p.p.
De prijzen op deze middagen

zijn geldprijzen. Er worden
drie ronden gespeeld en een
middag duurt tot ongeveer
16.00 uur.

Let op, je kunt alleen met de
pin betalen in het Petanque
Centrum Nieuwegein.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
0622414051
0620420947
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Heeft jouw leven
genoeg glans?

Mis je soms mensen en gezel-
ligheid om je heen? Kan je ken-
nissenkring wel wat uitgebrei-
der? Of wil je wel iets onderne-
men, maar stel je het steeds
uit? In de cursus Grip & Glans
leer je om initiatief te nemen,
positief te denken en doelen te
stellen.

De groepscursus Grip & Glans is
voor mensen vanaf 55 jaar, die
door veranderingen en verliezen
ervaren dat hun leven te weinig
glans heeft. De cursus leert je hoe
je actief je eigen welbevinden kun
verbeteren en meer grip op je lev-
en kunt krijgen.

GLANS Schijf van Vijf
In 6 wekelijkse bijeenkomsten
gaan de deelnemers aan de slag.
Groepen bestaan uit 8 tot 12 deel-
nemers en worden geleid door
2 getrainde docenten. Elke bij-
eenkomst bevat, naast informatie
en uitleg, oefeningen over het
werken met de GLANS Schijf van
Vijf: Gemak en gezondheid,
Lichamelijke en leuke bezigheden,

Affectie, Netwerk en nuttig voelen
en Sterke punten.

Wat leer je
In de cursus leer je om initiatief te
nemen, positief te zijn, hoe je
meer zelfvertrouwen krijgt en doe-
len stelt. Deelnemers voelen zich
na afloop veelal beter en minder
eenzaam

Waar en wanneer
21 en 28 oktober, 4, 11, 18 en 25
november. Elke bijeenkomst duurt
van 10.00 tot 12.00 uur en vindt
plaats in Buurtplein Zuid aan de
Ratelaar 37 in Nieuwegein Zuid.

Kosten en aanmelden
De kosten bedragen 15 euro per
persoon voor 6 bijeenkomsten,
inclusief cursusmap en consump-
tie. Is deze cursus iets voor jou?
Meld je dan snel aan, er zijn nog
enkele plekken beschikbaar.
Aanmelden en meer informatie bij
Carin van Meegen via cvanmee-
gen@movactor.nl of bel naar:
0625645837.

Altijd leuk, die wegwijzerfoutjes. Zoals
deze, die we ontvingen van Eeke van der
Veen. Eeke: 'Wat 1 letter verschil vermag'.

Want wie wil er nou naar de teef van
Fokke?

FOTO VAN DE WEEK

Afgelopen zaterdag. De Doorslag met links het
bouwterrein voor de nieuwbouw van City Oost, achter
het hek. Rechts Merwestein met de Zavelwal. Over
de betonnen walkant wandelen twee dames. Fiets
aan de hand. Stapvoets door het natte zand. Voor-
zichtig, opdat zij niet struikelend in het water belan-
den.
Clarion Wegeriff: 'Deze foto geeft misschien nog wel
het beste de totale verwarring over de fietsomleiding
bij het Brugpad in @Gem_Nieuwegein weer: lopend
met je fiets langs het water omdat je niet weet hoe je
naar de andere kant komt...'

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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Geslaagde feestavond
30-jarig lustrum
Petanque Vereniging
Nieuwegein

Afgelopen zaterdagavond 8 oktober
werd een feestavond georganiseerd
voor de leden en partners van de
Petanque Vereniging Nieuwegein
(PVN). Dit omdat de vereniging dertig
jaar bestaat.

Bijna 100 leden vierden het feestje mee in
de petanquehal aan de Galecopperzoom
in Galecop. Bij binnenkomst werd men
getrakteerd op koffie met een gebakje.
De hele avond was er muziek van het
muzikale duo G & P Entertainment die de
leden regelmatig op de dansvloer kregen.

De avond kon niet zonder potje boulen.
De leden moesten allemaal een bal gooien
naar het ‘butje’ en wie uiteindelijk het

dichtste bij was werd winnaar.
Wedstrijdleider Herman van Gennip no-
teerde uiteindelijk Gerda Oskam als win-
naar die Arno Siegrist met een paar mil-
limeter wist te verslaan.

Ook was er een groots opgezette loterij
waarin mooie prijzen waren te winnen
met als hoofdprijs een leuke dinerbon. De
organisatie kijkt terug op een geslaagde
feestelijke avond.

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 niet zien van beestjes in het buitengebeuren is in de winter heel
gewoon, maar in de rest van het jaar vrijwel onmogelijk. En als je dan
beestjes ziet, (en je bent niet stomdronken) dan vraag je je ook nog af "wat
is dat voor iets?". Als het een vlinder of een libelle is: okay, geen probleem,
maar voor de rest varieert het met misschien lastig, schadelijk, gevaarlijk!

(kan mogelijk steken of bijten) en dergelijke overwegingen en soms zelfs "wat is het, welke soort". Snel een foto maken…?'

'In het laatste geval herken je het beestje alsnog of je gaat zoeken in een gids (Fanatiek hoor, en niet altijd met succes). Nog
fanatieker: je raadpleegt Waarneming.nl op het internet. En ja hoor, je laad je foto op en krijgt direct een of meer suggesties
van wat het zou kunnen zijn, mèt een percentage hoeveel kans er is dat de suggestie juist is. Bij een wat laag percentage zijn
er zelfs foto's beschikbaar zodat je zelf ook nog kunt vergelijken met jouw vondst.
Appeltje, eitje dus? Lang niet altijd, het kunnen ook knollen voor citroenen zijn…
Daar gaan we deze keer even op door. Op de foto zijn twee beestjes te zien. Iets wat misschien een bladluis is of zo en een
harig rupsje van een eh, ?.vlinder. Bij Waarneming.nl kon er geen chocola van worden gemaakt. Wat nu?'

'Tsja, maar wat wil je? De hele wereld barst van de soorten insecten, spinnen, veelpoten, zwammen, planten en ook mensen,
enzovoort. Van mensen bestaat maar één soort, vrijwel alle andere soorten zitten met meerdere soorten in een familie.
Miljoenen soorten zijn er, ook al zijn er vele uitgeroeid.
En in Nieuwegein? Duizenden. Tweeduizend? Vierduizend? Kan allebei. Zeggen ze.'

'Het blijft dus spannend. Wat is dat nu weer? Ook in de komende jaren is dat de vraag en daar is niet altijd een goed antwoord
op.'

De Digitale Nieuwegeiner
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Hier koop of krijg je
een fiets in Nieuwegein

Je bent toe aan een nieuwe fiets. Je
hebt even een fiets nodig voor het
eerste of laatste stuk van je reis. Of je
kind groeit zo hard dat ‘ie alweer aan
een grotere fiets toe is. Wat is wijsheid:
kopen, huren, of misschien wel leasen?
Nieuwegein fietst zet alle mogelijkhe-
den in Nieuwegein voor je op een rij.

Koop lokaal met korting
Of je nu een racefiets, e-bike, driewielfiets
of kinderfiets zoekt; een nieuwe fiets koop
je bij één van de maar liefst acht fietsen-
winkels die Nieuwegein telt. Je vindt ze
allemaal op nieuwegeinfietst.nl/fietsen/fi-
etspartners. Lokaal kopen is handig als je
zelf niet zo handig bent, je loopt snel even
binnen als er iets mis is of als je fiets een
onderhoudsbeurt nodig heeft. Ook leuk:
koop je vóór november een nieuwe fiets in
onze provincie, dan krijg je via Ikfiets.nl
€ 100,- terug!

Koopjes scoren
Vind je een nieuwe fiets te duur? De loka-
le fietsenwinkels hebben allemaal wel een
aantal opgeknapte fietsen staan. Of kijk
eens bij kringloopwinkels Noppes, Nieuwe
Vorm, Rataplan of StekUp of daar iets van
je gading te vinden is. Ga je liever online
op koopjesjacht in de buurt? Op Markt-
plaats vind je genoeg aanbod aan ge-
bruikte fietsen in Nieuwegein en omge-
ving. En op Facebook heb je veel keuze in
diverse lokale koopjesgroepen zoals
‘Koopjeshoek Nieuwegein/IJsselstein eo’.

Gratis en voor niks
Kun je geen nieuwe fiets voor je kind be-
talen? Dan biedt Stichting Leergeld
Nieuwegein uitkomst. Verdien je tot 120%
van het minimumloon, dan kun je een
beroep doen op deze fietsregeling van de

gemeente. Je mag twee keer een nieuwe
fiets uitzoeken voor je kind: tijdens de ba-
sisschoolperiode en op het middelbaar on-
derwijs. Voor jezelf een gratis fiets rege-
len? Hou de ‘gratis af te halen’ adverten-
ties op Marktplaats in de gaten of beproef
je geluk bij lokale Facebook groepen zoals
‘Gratis af te halen of ruilen in Nieuwegein
eo‘.

Fietsabonnement
We zijn steeds meer gewend om te beta-
len voor gebruik in plaats van bezit. Kijk
maar naar het succes van online strea-
mingdiensten zoals Netflix en Spotify. Ook
een fiets kun je huren. Kopen heeft als
voordeel dat je fiets echt van jou is, en je
bent vaak goedkoper uit dan wanneer je
een fiets voor langere tijd huurt. Voordeel
van huren is dan weer dat je geen hoge
aanschafkosten hebt en dat je geen extra
kosten maakt voor bijvoorbeeld verzeke-
ring, onderhoud en reparatie. In Nieuwe-
gein huur je een Swapfiets (die met de
bekende blauwe voorband) vanaf €18,90
per maand. Via het Maarssense bedrijf
BikeFlip kun je zelfs een duurzaam kinder-
fietsabonnement afsluiten. Dat betekent
dat je voor een maandelijks bedrag vanaf
€5,- onbeperkt steeds grotere opgeknapte
kinderfietsen kunt lenen.

Huren of leasen?
De verschillen tussen het huren van een
fiets en er eentje leasen zijn niet zo heel
groot. Een belangrijk verschil is wel dat je
een fietsabonnement vaak maandelijks op
kunt zeggen en dat je aan een fietslease-
contract veel langer vastzit. Bij ANWB Fi-
ets Lease is dat bijvoorbeeld drie jaar.

Een ander verschil is dat je, als je dat wil,
ook eigenaar van je leasefiets kunt wor-

den. Bij een fietsabonnement is dat niet
mogelijk. Verder heb je bij leasen vaak
meer keuze in fietsen en gaat het vaak om
duurdere (elektrische)fietsen. Reken voor
het leasen van een fiets als particulier op
minimaal € 50,- per maand. Een aantal
Nieuwegeinse fietsenwinkels bieden ook
de optie aan om een fiets te leasen.

Deelfiets voor korte ritjes
Even een deelfiets huren kan handig zijn.
Bijvoorbeeld als je eigen fiets kapot is of
om het laatste stukje tussen OV-halte en
je bestemming af te leggen. Er staan rode
Hello-Bike deelfietsen voor je klaar bij City
Plaza: bij het busstation en in de fietsen-
stallingen De Fietspomp en De Snelbin-
der. Binnenkort vind je ze ook bij tramhal-
te Zuilenstein en bedrijventerrein de Lies-
bosch. Een Hello-Bike kost € 1 voor de
eerste twintig minuten. Daarna betaal je
€ 0,05 per minuut of € 9,- per 24 uur.

Geef je oude fiets een nieuw leven
Natuurlijk kun je je oude fiets doorverko-
pen of inruilen bij de fietsenmaker. Een
heel sympathiek alternatief is om je nog
goede stalen ros een mooi nieuw leven te
geven als vervoermiddel voor Nieuwe-
geinse statushouders, vluchtelingen of in-
woners met een kleine beurs.

• Kringloop Nieuwe Vorm zet zich met
tientallen vrijwilligers in voor mensen die
het minder hebben en kwetsbaar zijn. Zij
repareren fietsen en verkopen deze voor
een kleine prijs door aan statushouders en
mensen met een kleine beurs. Fiets over?
Breng ‘m langs op Drenthehaven 2, dins-
dag t/m vrijdag tussen 09.00 en 13.00
(0308783123).

• In de werkplaats van WIJ3.0 repareren
mensen met een psychische kwetsbaar-
heid ingeleverde fietsen. Als ze rijklaar
zijn, kan een vluchteling of statushouder
‘m via Steunpunt Vluchtelingen Nieuwe-
gein komen ophalen. Kun jij een fiets mis-
sen die in -bijna- goede staat is? Lever ‘m
in op Nijverheidsweg 9E, maandag tot en
met donderdag tussen 9.00 en 15.00
(0303039987).

Heb je zelf een goede lokale fietstip?
Geef ‘m door aan Linda Blankenstein,
info@nieuwegeinfietst.nl.
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Werkzaamheden 
CityPromenade
City Nieuwegein vernieuwt. Langs het kanaal de 
Doorslag gaat de bouw van CityPromenade van 
start. Er komen vier duurzame woongebouwen met 
452 huur- en koopwoningen. Deze zijn in 2025 klaar. 
Om veilig te kunnen bouwen en overlast te 
verminderen hebben we maatregelen 
genomen. We beschrijven ze 
voor je op deze plaat. 

De doorgang voor de 
scheepvaart in de Doorslag 
is smaller. Schepen kunnen 
elkaar niet passeren. Boeien 
in het water geven dit aan.

Het bouwterrein heeft een 
eigen in- en uitrit. 
Een portier zorgt ervoor dat 
het bouwtransport snel door 
kan rijden.

De markt blijft op het 
Stadsplein. Maar schuift 
wel een stukje op naar het 
politiebureau. Zo gaan 
bouwen en boodschappen 
doen goed samen.

Markt blijft op het plein  

Smallere vaarroute Duidelijk bouwterrein

Het Brugpad is afgesloten. 
Om City en de omgeving 
goed bereikbaar te houden 
zijn er veilige en prettige 
fi etsomleidingsroutes.

Omleiding voor fi etsers

1

4

Een bu! er tussen het heiblok 
en de heipaal, die ook over 
de paal valt, vermindert 
de geluidsoverlast tijdens 
het heien. Net als een 
geluidsscherm.

Heioverlast beperken

2

6

Er zijn crashdecks. 
Dat zijn overkappingen tegen 
vallende voorwerpen. 
Deze beschermen  
voetgangers, fi etser en 
automobilisten rond de 
bouwplaats en de expeditie 
voor theater De KOM.

Crashdecks

5

3

Heb je vragen of meldingen 
over de bouw? Kijk dan op
www.city-nieuwegein.nl

Vragen of meldingen?

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Nieuwegein wil ruim
200 koopwoningen
bouwen
aan de Kelvinbaan

De gemeente Nieuwegein is
voornemens om ruim 200 koop-
woningen te bouwen aan de
Kelvinbaan. Deze moeten ko-
men rondom het kantoorge-
bouw op nummer 16 en op het
voormalig SKF-terrein. Het ge-
bied om te bouwen heeft de
naam Rijndael gekregen. In
2019 is lager-producent SKF al
verhuisd van Nieuwegein naar
Houten om plaats te maken
voor deze woningbouw.

Momenteel is de gemeente
Nieuwegein druk met woning-
bouw in dit gebied. Door het vrij-
komen van het pand van SKF, dat
inmiddels is gesloopt, is een groot
stuk gebied vrijgekomen voor wo-
ningbouw. BAM zal hier binnen

afzienbare tijd beginnen met de
bouw van woningen. Tot 10 no-
vember is er een mogelijkheid om
zienswijzen op de ontwerpvergun-
ning in te dienen.

Rijndael
In Rijndael woon je in een groene
woonomgeving, met de histori-
sche elementen van kastelen en
forten, pal aan het Merwedeka-
naal. Om de hoek zijn fort Jut-
phaas en kasteel Rijnhuizen en
binnen een half uur sta je in
Utrecht.

In Rijndael komen vier verschil-
lende deelgebieden, ieder met zijn
eigen karakter. Zoek je een groene
omgeving uit de drukte maar met
alle voorzieningen dichtbij? Maak
kennis met nieuwbouwplan Rijn-
dael. In deze weelderige groene
omgeving vlak bij het water, heb
je alle ruimte in een woning waar
stijl en luxe hand in hand gaan.

Ontdek het Taalfestival!

Op maandag 17 oktober vieren we het
eerste Nieuwegeinse Taalfestival! Een
feestelijke middag vol leuke en
leerzame activiteiten over taal voor
kinderen tot 12 jaar, ouders en profes-
sionals. Vanaf 14.30 uur bent je van
harte welkom op boerderij De Midden-
hof, Duetlaan 1. Het festival start om
15.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Geniet van een poppentheater voorstel-
ling, versier een pannenkoek of doe mee
met leuke taalspelletjes of workshops!
Krijg ideeën aangereikt hoe je met jonge
kinderen de wereld van het lezen kan ont-
dekken. Of doe mee met de workshop
‘omgaan met meertaligheid’.

Bij de taalmarkt informeert bibliotheek De
Tweede Verdieping je over taalactiviteiten
op de bibliotheek en doet het jeugdwerk
van Movactor leuke spelletjes. Ook gaan
we bewegen, want SportID neemt be-
weegmatten mee waarbij kinderen spelen-
derwijs met taal oefenen.
Kinderboekenschrijver Erik van Os opent
het festival met zijn grappige versjes over
bananen.

De toegang is gratis, aanmelden kan tot
14 oktober via taalfestival@nieuwegein.nl.

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: 'Het is even wennen om fietsend vanaf de zuidkant van
Cityplaza de zaterdagmarkt te bereiken door al die afsluitingen
en omleidingen. Ben je gewend je fiets in fietsenstalling De
Fietspomp naast het Stadshuis te zetten? Dan heb je nu op
zaterdag een makkelijker bereikbaar alternatief: deze tijdelijke
stalling direct naast de markt. Bewaakt én gratis, net als De
Fietspomp en De Snelbinder (die ene tussen de ING en het
casino).’

De Digitale Nieuwegeiner

Op de impressie van de nieuwe buurt zijn vrijstaande woningen, twee-
onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen te zien. De uitstraling lijkt
nieuw, met veel steen en hout, maar ook groen
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https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:taalfestival@nieuwegein.nl
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
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Lage opkomst
bij lokale verkiezingen
structureel probleem

De historisch lage opkomst bij
de gemeenteraadsverkiezingen
van maart dit jaar (51 procent)
valt niet heel eenduidig te ver-
klaren. Het opkomstpercentage
bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen in Nieuwegein was
42,5 procent, lager dan ooit en
opnieuw het laagste van de
provincie Utrecht.

Coronabesmettingen hebben de
opkomst mogelijk 'wat gedempt'
en door de oorlog in Oekraïne
hadden de media minder aandacht
voor de verkiezingen, stellen on-
derzoekers die de lage opkomst in
opdracht van het kabinet hebben
geanalyseerd. Wat ze vooral zien,
zijn structurele factoren: mensen
die niet gaan stemmen omdat ze
vaak weinig vertrouwen in de
lokale politiek hebben en zich er
nauwelijks voor interesseren.

Onderzoekers van diverse univer-
siteiten, waaronder die van
Utrecht en Amsterdam, leverden
een bijdrage aan het onderzoek.
Ze gingen specifiek op zoek naar
mensen die niet hadden gestemd
en ondervroegen die over hun be-
weegredenen. Die zijn zeer divers,
zoals ook al bekend was uit eerde-
re onderzoeken. Naast een al jaren
dalend gebrek aan belangstelling
voor de lokale politiek hoorden de
onderzoekers dat veel mensen het
'ontzettend moeilijk vinden om een
keuze te maken tussen partijen'.
Niet-stemmers voelden zich niet
goed geïnformeerd over de
verkiezingen.

De onderzoekers merken op dat
de media in aanloop naar de
verkiezingen veel aandacht had-

den voor de Russische inval in
Oekraïne, die begon op 24 februa-
ri. Daardoor raakten de verkiezin-
gen wat ondergesneeuwd als on-
derwerp.

Vrouwen, jongeren, mensen met
een praktische opleiding en men-
sen met een migratieachtergrond
lieten de gemeenteraadsverkie-
zingen relatief vaak aan zich voor-
bijgaan, schrijven de onderzoek-
ers. Dat de opkomst maar net
boven de 50 procent lag, vinden
ze zorgwekkend. 'Een opkomst
van minder dan de helft van de kies-
gerechtigde inwoners wordt vaak als
kritische ondergrens gezien voor de
legitimiteit van het gemeentebe-
stuur', merken ze op. Vier jaar
eerder lag de opkomst met 55 pro-
cent ook bepaald niet hoog.

Reden tot zorg
Minister van Binnenlandse Zaken
Hanke Bruins Slot concludeert in
een begeleidende brief aan de
Tweede Kamer dat het onderzoek
aantoont dat een lage opkomst bij
lokale verkiezingen 'een structu-
reel probleem is'. Ook zij vindt dat
'een reden tot zorg'.

De onderzoekers raden politici
aan vooral te streven naar een
'betere relatie tussen kiesgerechtig-
den en de politiek'. Dat is beter dan
puur streven naar een hoger op-
komstpercentage, vinden ze.
Bruins Slot is dat met ze eens. In
aanloop naar de verkiezingen voor
Provinciale Staten en de water-
schappen, op 15 maart volgend
jaar, wil de minister burgers in
een campagne ook nog eens wij-
zen op 'het belang van deze verte-
genwoordigende organen'.

Boomgaert,
start verkoop eind oktober

Midden in de nieuwe woonwijk Rijn-
huizen worden 48 twee- en driekamer-
appartementen gebouwd. Alle apparte-
menten hebben een mooie buiten-
ruimte, er is een lichte binnentuin en
het project is centraal gelegen ten
opzichte van Utrecht en overige grote
steden. Een aantal appartementen
vallen onder de NHG-grens, dat bete-
kent een rentekorting op de hypotheek.

Wonen, werken
en genieten van het leven
Op deze locatie lag vroeger een boom-
gaard. Deze historie komt terug in de
naam en op subtiele wijze in de lichte bin-
nentuin, waar de wanden bekleed zijn met
frisgroene beplanting. Voor een aantrek-
kelijk beeld en een aangenaam leefkli-
maat.

Met het oog op de toekomst
en respect voor de natuur
Het dak is voor het grootste deel bedekt
met zonnepanelen voor energievoorzie-
ning. Ook ligt er deels een sedumdak. Een
sedumdak heeft in de zomer een koelend
en effect en houdt in de winter warmte
vast. Dit sluit aan bij de hoogstaande wijze
van isoleren van de appartementen.
Verder komen er warmtepompen in het
gebouw dat volledig gasloos is.

Bekijk het woningaanbod
De 48 appartementen zijn onderverdeeld
in zes verschillende typen. Allemaal met
eigen onderscheidende kenmerken. Alle
appartementen hebben bijvoorbeeld een
eigen buitenruimte. Maar gaat jouw voor-
keur uit naar een balkon of een Loggia?
Meer details per woningtype vind je in de
woningkiezer.
De definitieve koopsommen worden bin-
nenkort bekend gemaakt, maar zullen
waarschijnlijk variëren tussen de €
312.500 en € 395.000 v.o.n.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.wonenindeboomgaert.nl/
https://www.wonenindeboomgaert.nl/
https://www.gall.nl
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Voortgang Vitale Wijken Aanpak

Er wordt hard gewerkt aan de wijken Overvecht in Utrecht,
Batau in Nieuwegein, Vollenhove in Zeist en Soesterkwartier
in Amersfoort, zodat inwoners, ondernemers en bezoekers
daar nóg prettiger wonen, werken en verblijven. De
gemeentelijke wijkaanpakken in de regio Utrecht krijgen
extra inzet vanuit de ‘Regio Deal vitale wijken’. De aanpak
bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen
op het gebied van gezondheid, onderwijs, participatie en
armoede, veiligheid en ondermijning en wonen, gezonde
leefomgeving, groen en duurzaamheid. Het RIVM,
Universiteit Utrecht (UU) en GGD Regio Utrecht (GGDrU)
volgen deze aanpak voor een periode van vier jaar.

Regiodeal
Op 15 juli 2020 sloten de gemeente Utrecht, gemeente
Nieuwegein, gemeente Zeist, provincie Utrecht en de ministeries
LNV, BZK, SZW, VWS, J&V en OCW de Regio Deal vitale wijken
Overvecht, Batau en Vollenhove. Met de Regio Deal vitale wijken
Overvecht, Batau en Vollenhove werken partijen gezamenlijk aan
leefbare, veilige, groene en gezonde wijken met gelijke kansen
voor iedereen.

Vitale wijken aanpak
Op 15 juli 2020 heeft PS ingestemd met de hoofdlijn en
uitgangspunten van de Vitale Wijken aanpak en besloten
hiervoor in totaal acht miljoen euro ter beschikking te stellen.
De provincie Utrecht is één van de partners in de Regio Deal
Vitale Wijken. Deze Regio Deal richt zich op de aanpak van de
wijken Overvecht in Utrecht, Batau in Nieuwegein en Vollenhove
in Zeist.

De provincie vindt het van belang dat het thema Vitale Wijken
provinciebreed aandacht krijgt en heeft daarom samen met
de gemeente Amersfoort ook een plan ontwikkeld voor de wijk
Soesterkwartier/ Langs Eem en Spoor in Amersfoort,
gefinancierd door gemeente en provincie. De ervaring en lessen
die we opdoen met deze aanpak gebruiken we om in de gehele
provincie toe te passen. We leren van elkaar wat werkt en
kunnen zo onze regio toekomstbestendig maken.

Kennis- en monitoringsprogramma
Partners van deze Regio Deal Vitale Wijken hebben aan het
RIVM en de Universiteit Utrecht gevraagd om samen met de
GGD regio Utrecht (GGDrU) de resultaten van de Vitale Wijken
aanpak te monitoren. Binnen dit programma trekken de drie
gemeenten uit de Regio Deal samen op met de gemeente
Amersfoort.

Het is van belang dat er een stevig kennis- en
monitoringsprogramma wordt neergezet zodat kan worden
geleerd welke activiteiten en interventies resultaat opleveren en
er in de aanpak tijdig kan worden bijgestuurd. Daarnaast kunnen
gemeenten van elkaar leren welke interventies succesvol zijn en
waar verbeterpunten liggen. Met de Monitor Regio Deal Vitale
Wijken worden systematisch gegevens verzameld en geduid in
de vier gemeenten van 2021-2024.

De Digitale Nieuwegeiner
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Repair Café Nieuwegein
ook
voor je fietsverlichting

Morgen, zaterdag 15 oktober
wordt weer het maandelijkse
Repair Café in Galecop gehou-
den. Inwoners van Nieuwegein
kunnen dan van 11.00 tot 14.00
uur in buurtplein Galecop aan
het Thorbeckepark 183 hun
kapotte spulletjes laten repa-
reren. Deze keer wordt extra
aandacht besteed aan de ver-
lichting van je fiets.

Het Repair Café is een initiatief
van vrijwilligers die repareren
promoten als alternatief voor
weggooien. Samen met repara-
tiedeskundigen wordt geprobeerd
spullen te herstellen. Repair Café
repareert kleding, apparaten, fiet-
sen en meubels. Informatie:
repaircafegalecop@gmail.com.

Zaterdag 15 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 fietsverlich-
ting?

Kom zaterdag 15 oktober naar Re-
pair Café Galecop om gratis je
fietsverlichting in orde te maken.
Vrijwilligers staan dan klaar om
mankementen aan je fietsverlich-
ting te repareren. Ook kunnen ze
je fiets controleren: werken de
remmen nog goed, zijn de banden
nog op spanning, loopt de ketting
nog lekker. Let op, dit geld niet
voor elektrische fietsen!

Ook reparatie
van huishoudelijke artikelen
en kleding
Naast de fietsverlichtingsactie
biedt het Repair Café Nieuwegein
zoals gewoonlijk ook hulp bij
reparatie van kleding, huishoude-
lijke apparaten, speelgoed, meu-
bels, enzovoort.

City Griezel Circus
op Cityplaza

Het Spooky season is officieel begon-
nen! Niet alleen komen de pompoenen
en spinnenwebben langzaam tevoor-
schijn, ook de monsters en enge
clowns loeren weer om het hoekje.
Klinkt dit jou als muziek in de oren?
Dan is er goed nieuws! Je kunt een
kijkje nemen in het mysterieuze Griezel
Circus in Cityplaza.

Sinds 8 oktober kun je iedere zaterdag en
zondag een gratis bezoekje brengen aan
het enige echte Griezel Circus. Treed
tussen 12.00 en 17.00 uur binnen en krijg
een griezelige rondleiding door het circus,
onder het genot van de spannendste
spookverhalen. Maak je geen zorgen, als
het goed is sta je binnen 10 minuten weer
veilig in je favoriete winkel… als het goed
is dan! Durf jij het aan?

Extra vaak open in de herfstvakantie
In de herfstvakantie (24 t/m 30 oktober)
zijn de spoken éxtra actief en is het
Griezel Circus elke dag geopend. Geloof
ons, dat is net zo griezelig als het klinkt!
Je vindt het Griezel Circus op de Binnen-
stede 13.

Het Griezel Circus is geschikt voor
kinderen vanaf 6 jaar (ook is een eigen
inschatting gewenst). Kinderen onder de
12 jaar mogen niet zonder begeleiding
naar binnen. Tickets voor toegang zijn
hier te verkrijgen.

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.

Op de ansicht zie je de Oude Sluis met de Kleine Brug,
gezien in noordelijke richting. Op de achtergrond de loods
van de scheepswerf Buitenweg in Vreeswijk. De kaart in
het archief van deze week komt uit 1904. De uitgever van
de kaart was C. Ket uit Vreeswijk. De drukker is onbe-
kend. De kaart is gedrukt in bruin/zwart.

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

De Digitale Nieuwegeiner
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'De vraag die ik vaak krijg is:
‘Wat voor werk doe je dan?’
En elke keer als ik deze vraag
krijg dan denk ik: ‘Hoe ga ik dit
duidelijk uitleggen?’
Ik begin vaak met: ‘Ik ben
buurtsportcoach in de
gemeente Nieuwegein’.
Met daarop volgend de reactie:
‘Buurt wat??’

'Als buurtsportcoach in de
gemeente Nieuwegein is mijn
doel om alle inwoners structureel
in beweging te brengen. ‘Maar
wat doe je dan precies? Geef je
sportlessen?’ Dit is vaak het
eerste beeld wat de meeste
mensen hebben: een uitvoerende
buurtsportcoach. Dat is niet het
geval binnen het team van
SportID. Bij SportID hebben we
één uitvoerende buurtsportcoach
die lessen geeft. Verder is mijn
werk en dat van mijn collega’s
vooral coördineren, verbinden en
organiseren op het gebied van
sport en bewegen. De meeste
mensen begrijpen het na deze
uitleg beter, maar voor sommigen
blijft het een beetje vaag.'

'Wat we doen is heel breed. Zo
organiseren we met verschillende
partners sportactiviteiten, brengen
we sport en bewegen onder de
aandacht en kunnen de inwoners
kennismaken met de sport-
verenigingen die de activiteiten
aanbieden. We fungeren dus als
verbinder tussen inwoners,
sportaanbieders en andere
partners (bijvoorbeeld ook uit de
welzijn-, onderwijs-, zorg- en
cultuursectoren). Dit doen we voor
jong en oud(er). Daarnaast zijn er
buurtsportcoaches die actief zijn in
de wijken en goed op de hoogte
zijn van wat er speelt op het
gebied van sport en bewegen
(denk aan buurtpleinen, ver-
enigingen, zorg, welzijn, etc.).'

'Alle buurtsportcoaches hebben
een eigen specialiteit waar we
activiteiten voor organiseren,
ondersteunen, initiëren en

innoveren. Mijn doelgroep zijn
kinderen van 0-12 jaar. Ik houd
me bezig met bijvoorbeeld
naschoolse sportlessen, kennis-
makingslessen van verenigingen
tijdens schooltijd en het nieuwe
project Swim-Gym.'

'Ook ben ik actief betrokken bij het
platform mijnSportID waar al het
sport- en beweegaanbod uit
Nieuwegein te vinden is. Mocht je
benieuwd zijn welke sportvereni-
gingen, sportaanbieders en acti-
viteiten er o.a. zijn in Nieuwegein,
kijk dan op www.mijnsportid.nl.
Probeer ook de sportwijzer-test
als je nog opzoek bent naar de
juiste sport voor jou.'

'Staat jouw sportvereniging of club
hier nog niet tussen, stuur me dan
een mail via b.dijkhorst@merwest-
ein.nl. Heb je nog andere vragen
over sport en bewegen in
Nieuwegein? Bel, app of mail het
SportID team via 0657452896 of
info@sportidnieuwegein.nl.

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 Bo
Dijkhorst, buurtsportcoach voor de
doelgroep 0-12 jaar:

Wat doet een
buurtsportcoach
van SportID Nieuwegein
nou eigenlijk?
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Hospitality
studenten
ROC
Midden Nederland
ontdekken
Utrechtse horeca
op bijzondere wijze

De Utrechtse horeca presenteerde zich
op 10 oktober op wel heel bijzondere
wijze aan zijn toekomstige medewer-
kers. Een groep uitverkoren studenten
van het Horeca & Toerisme College van
ROC Midden Nederland uit Nieuwegein
bezocht gedurende deze dag, tijdens
een wandeltocht door het centrum, tien
uiteenlopende toonaangevende
Utrechtse horecaondernemers.

De deelnemende ondernemers kregen tij-
dens deze 10e van de 10e Tour de tijd om
de studenten te laten ruiken, proeven en
meemaken hoe het is om in hun bedrijf te
werken. Een mooie kans om deze toe-
komstige medewerkers met opleidingen
als Manager/Ondernemer Horeca, Lei-
dinggevende Toerisme, Leidinggevende
Recreatie en Event Manager enthousiast
te maken voor het werken in de Utrechtse
binnenstad, waar ze staan te springen om
goed personeel. En voor de studenten om
in de praktijk de diversiteit aan bedrijven
en functies beter te leren kennen.

'Voor de horeca in Utrecht een mooie
kans om de veelzijdigheid te laten zien
aan deze groep ambassadeurs. Een mooi
initiatief waarmee we, samen met ROC
Midden Nederland, de praktijk weer een
stukje dichterbij kunnen brengen', onder-
schrijft Jeanne Kroon van Koninklijke

Horeca Nederland. 'Onze opleidingen zijn
erg praktijkgericht en we zijn altijd op zoek
naar nieuwe samenwerkingen om aan te
sluiten op de behoefte van de studenten.
Door deze tocht willen we onze studenten
laten zien hoe mooi en divers het aanbod
in Utrecht is, dat er volop mogelijkheden
zijn. Maar laten we niet vergeten: de tocht
staat zeker ook in het teken van leren van
elkaar, hoe leuk leren kan zijn en natuur-
lijk lekker eten en drinken met elkaar', vult
Suzanne Staal, directeur van het Horeca
& Toerisme College ROC Midden Neder-
land aan.

Bij elke stop
een andere horeca-ervaring
'Tijdens de Tour wandelden we naar 10
verschillende horecagelegenheden in de

Utrechtse binnenstad. Bij elke stop kregen
we kort wat achtergrondinformatie, proef-
den we uit de keuken en was er ruimte
voor vragen. Op deze manier maakten we
kennis met de mogelijkheden die er alle-
maal zijn in ons werkveld. Zo hebben we
een goed beeld gekregen voor als we
straks hier aan de slag willen. Of dit nu
voor stage of een vaste baan is', legt een
van de deelnemende studenten uit.

De deelnemende bedrijven zijn, in volg-
orde van bezoek, Cupp, Karel V,
Restaurant Blauw, Dapp frietwinkel,
Pand 33, The Nox Hotel + Hemel en
Aarde, Ruby Rose, Café Carel en
Restaurant Maeve. De organisatie van de
tour was in handen van het eventbureau
Eventory.
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Vakantie Games in de herfstvakantie
met SportID Nieuwegein

De herfstvakantie komt eraan. Dat betekent dat het
tijd is voor de Vakantie Games van SportID Nieuwe-
gein! Deze keer organiseren de buurtsportcoaches
diverse sportactiviteiten voor kinderen van 1,5 tot 14
jaar oud. Beweeg jij met de buurtsportcoaches mee?
Aanmelden voor de Vakantie Games kan op
www.mijnsportid.nl.

Op maandag 24 oktober organiseren de buurtsport-
coaches in samenwerking met Dansstudio Gerda Kagie
twee dansactiviteiten. Van 10.30 tot 11.15 uur kunnen
de peuters tot 4 jaar swingen en springen op de beste
peutermuziek. Daarna is het de beurt aan de 4 tot 8
jarigen om van 11.30 tot 12.15 uur nieuwe dansmoves
te leren.

Ben je 8 jaar of ouder? Meld je dan aan voor ‘Fortnite Real
Life’ op woensdag 26 oktober van 10.00 tot 11.30 uur.
Fortnite Real Life is een variant van trefbal waarbij je
goed moet samenwerken met je teamgenoten om alle
spelers van het andere team uit te schakelen. Een
jeugdwerker van MOvactor besteed tijdens de activiteit
ook aandacht aan schermtijd en de gevaren van gamen.

https://www.pen.nl/artikel/sneltram-tussen-utrecht-nieuwegein-en-ijssesltein-sunij-rijdt-weer
http://www.mijnsportid.nl/
https://mijnsportid.nl/sportactiviteit-detail?id=432720
https://mijnsportid.nl/sportactiviteit-detail?id=432724
https://mijnsportid.nl/sportactiviteit-detail?id=432724
https://mijnsportid.nl/sportactiviteit-detail?id=432031
https://mijnsportid.nl/sportactiviteit-detail?id=432031
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Expositie

Oude schoolplaten
in
Museum Warsenhoeck

Wie door de oude fotoalbums
van zijn familie bladert, komt
ze altijd wel tegen: de school-
foto van vroeger, van vader,
van moeder, van oom of tante.
Of een foto van een hele
schoolklas. Ook dan altijd met
op de achtergrond één of twee
van de bekende oude school-
platen van Koekkoek, Jetses of
Isings.

De schoolplaten uit de twee opge-
heven scholen in Vreeswijk ston-
den in kisten in het onlangs opge-
heven Museum Vreeswijk en zijn
nu in het bezit van Museum
Warsenhoeck gekomen. Reden om
ze te laten zien, te vertellen hoe
ze werden gebruikt en waardoor
dat gebruik aan het eind van de
jaren ’50 van de vorige eeuw op-
hield. Behalve voor het maken van

schoolfoto’s natuurlijk, dat ge-
bruik is veel langer gebleven.

Dus maakt MuseumWarsenhoeck
aan Geinoord 11 in Nieuwegein
dat ook nu weer mogelijk: in deze
expositie schoolfoto’s (laten)
maken. En wat zou het mooi zijn
in het familiealbum, een foto van
grootouders met (klein)kinderen
alsof het weer 1955 is.

Deze expositie in Museum
Warsenhoeck wordt op woensdag
12 oktober 2022 feestelijk ge-
opend en is te zien tot en met
4 december 2022.
MuseumWarsenhoeck is geopend
op woensdag, zaterdag en zondag
van 14.00 tot 17.00 uur. Van 1 no-
vember tot 1 maart is het museum
geopend tot 16.00 uur.

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!

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?

Woensdag 26 oktober
Halloween bij Bouwgein
We gaan Halloween kaarsjes gieten en
Halloween versieringen maken.

Woensdag 2 november
Fantasierobot
We maken robots met kosteloze materi-
alen en aluminiumfolie.

Zaterdag 12 november
Borstelrobotbeesten
Maak je eigen robotbeest die met een
motortje zelf kan bewegen!

Woensdag 23 november
Herfstpotjes
Maak in een glazen potje een herfst-
wereld en laat de herfstblaadjes vrolijk
dwarrelen.

Woensdag 30 november
Herfstpotjes
Open atelier
Er staat allerlei materiaal klaar waar je
zelf mee aan de slag kan! Geen inspi-
ratie? Geen punt, daar zorgen wij voor.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
https://www.bouwgein.nl/
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Hoe wordt City
de meest duurzame
binnenstad
van Nederland?

De vernieuwing van het centrum van
Nieuwegein, onder de naam City, won
eerder dit jaar de SKG Publieksprijs
voor duurzame gebiedsontwikkeling.
Maar hoe wordt City de meest duur-
zame binnenstad van Nieuwegein. Op
donderdag 3 november om 19.30 uur
zal over dit onderwerp een lezing wor-
den gehouden in bibliotheek De tweede
verdieping. De lezing wordt verzorgd
door twee sprekers: Marco van Hedel
en Gijs Meijer. Geïnteresseerd? Meld je
voor 29 oktober aan via de website van
de bibliotheek.

Aan de realisatie van nieuwe gebouwen
worden hoge duurzaamheidseisen ge-
steld. Daarnaast komt er een circulair wa-
tersysteem dat er voor zorgt dat al het wa-
ter wat in het gebied valt of wordt gebruikt
binnen het gebied blijft. Ook komt er een
integraal warmtekoudesysteem en wordt
er circulair gebouwd. Maar wat betekent
dat nu precies en wat kunnen we met
deze kennis in onze eigen omgeving?

Daarover gaat de lezing die Samen
Duurzaam Nieuwegein samen met de
bibliotheek organiseert.

Over de sprekers
• Marco van Hedel is projectleider City bij
de gemeente Nieuwegein. Hij zal tijdens
de lezing een toelichting geven op de
duurzaamheidsplannen voor City, de
duurzaamste binnenstad van Nederland.
Hoe gaan we om met schaars drinkwater,
waarmee verwarmen en koelen we in de
toekomst de woningen?
• Gijs Meijer is adviseur biodiversiteit en
natuur inclusief ontwerp bij Sweco. Zijn
bijdrage heeft als titel: ‘Geen duurzaam-
heid zonder biodiversiteit.’ Vanuit een
ecologische visie worden concrete richtlij-
nen en tips gegeven om biodiversiteit in
Nieuwegein te verhogen en de verbinding
tussen mens en natuur te versterken.

Soroptimistclub
Utrecht-Nedersticht
viert lustrum

In oktober viert Soroptimistclub
Utrecht-Nedersticht een bijzondere
lustrum. De club bestaat in 2022
30 jaar! Al die jaren komen enthou-
siaste vakvrouwen in en om Nieuwe-
gein, IJsselstein en Vijfheerenlanden
bijeen om zich in te zetten voor de
rechten, de positie en het leven van
meisjes en vrouwen. Wereldwijd, lan-
delijk en lokaal.

De naam Soroptimist komt uit het Latijn:
sorores (zusters) die het optimum (beste)
nastreven. Je kunt dit uitleggen als ‘het

beste voor vrouwen.’ De club doet dit met
acties en activiteiten en het ondersteunen
van projecten.

Oude & nieuwe leden
Het lustrum werd ook gevierd samen met
de leden van de Sensorclub. Dit zijn voor-
malig leden die zich tot op hoge leeftijd
bruisend van energie inzetten voor de
missie van de Soroptimisten. Nieuwe
leden zijn trouwens van harte welkom.
Naast dat je bijdraagt aan de positieverbe-
tering van vrouwen en meisjes, leer je via
de club nieuwe mensen kennen, breid je je
netwerk uit en maak je kennis met andere
beroepen. Bovendien wordt je lid van de
grootste serviceorganisatie van vakvrou-
wen ter wereld. Wil jij ook iets betekenen

Creatief bij Jut
Dit keer maken we vissen en kippen. Beschilderen, propjes crêpepapier plakken,
stukjes stof, kralen of mos steken, chic of lekker gek, bedenk het maar! We hebben
diverse materialen waarmee je kunt werken. Maak een item voor jezelf of geef het
cadeau.
Zaterdag, 15 oktober, 13.00 uur - 15.30 uur, kleine bijdrage van €5,-.
Wil je zeker zijn van een plekje? Meld je aan via jutenzonieuwegein@gmail.com.

Schilderen bij Jut
En niet zeggen 'dat kan ik niet', iedereen kan schilderen, echt! Schuif gezellig aan!
Materialen zijn aanwezig.
Zondag, 16 oktober, 13.30 uur - 16.00 uur, gratis.
Wil je zeker zijn van een plekje? Meld je aan via schilderenbijjut@gmail.com.
Écht geen creatieve zin? Kom dan gewoon voor de gezelligheid. Kom genieten, je bent
van harte welkom!
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donderdag 13 oktober 2022

Gemeentenieuws
Gemeentenieuws is een uitgave 
van de gemeente Nieuwegein,
Team Communicatie.
mail: redactie@nieuwegein.nl

Bezoekadres: Stadsplein 1
Postadres: Postbus 1, 3430 AA
Telefoon: 14 030

Donderdag 20 oktober begint de nieuwe 
vergadercyclus. Er wordt dan gepraat over 
de financiën van de stad in aanloop naar de 
Begrotingsraad van 3 november. Vorige week 
vrijdag (7 oktober) presenteerde het college de 
Programmabegroting 2023-2026. Uiteraard 
komt deze begroting uitgebreid ter sprake, voor-
dat hij definitief vastgesteld wordt. U bent van 
harte welkom om deze avond te volgen vanaf de 
publieke tribune in onze Raadzaal.

• Rondvraag
 De rondvraag is het vaste moment waar-

op raadsleden vragen kunnen stellen over 
onderwerpen die niet op de agenda staan. 
De wethouder die over het onderwerp van de 
vraag gaat, moet dan een antwoord geven. 
Inwoners die een probleem willen aankaarten, 
kunnen hierover natuurlijk contact zoeken 
met een van de fracties in de raad. Wie weet 
komt uw onderwerp dan aan bod tijdens de 
rondvraag!

• Begroting gemeente Nieuwegein 2023
 Tijdens de Raadsvergadering van 3 november 

– de zogeheten Begrotingsraad – zal de ge-
meenteraad gevraagd worden de Programma-
begroting 2023-2026 vast te stellen. Met deze 
meerjarenbegroting zorgt de gemeente voor 
een degelijke financiële huishouding. In deze 
tijd is dat natuurlijk een behoorlijke uitdaging. 
Voor de komende drie jaar is het gelukt een 
sluitende begroting op te stellen, maar voor 
2026 is dat nog niet gelukt, mede door terug-
lopende inkomsten vanuit de Rijksoverheid.

 Tijdens dit raadsvoorbereidend onderdeel, 
waarvoor twee uur staat gepland, krijgen alle 
fracties de gelegenheid om hun mening te 
geven over de gemaakte keuzes, om politiek 
gemotiveerde vragen te stellen aan wethouder 
Ellie Eggengoor en om onderling te debatteren 
over het beleid.

• Horecabeleid 2023
 De Nieuwegeinse stand van zaken op het 

gebied van horeca wordt tijdens dit onderdeel 
besproken. Het uiteindelijke doel is om het ho-
recabeleid te evalueren en een nieuwe impuls 
te geven. Dat moet gebeuren in samenspraak 
met Nieuwegeinse inwoners, ondernemers 
en volksvertegenwoordigers. Dit onderdeel 
is de start van het hele proces. De raadsleden 
krijgen een presentatie te zien over de huidige 
stand van zaken. Daarnaast krijgen ze de 
gelegenheid om te reageren op de startnotitie 
die in dit kader is opgesteld.

Tot slot
De raad dankt u voor uw interesse in het 
raadswerk en heet u van harte welkom op het 
Stadshuis. Kijk voor meer informatie en de 
livestream op NieuwegeinseRaad.live/Stream1. ●

Blijf op de hoogte via: 
Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad) 
Twitter (@raadngein) 
website: www.nieuwegein.nl

Of neem contact op met de griffie: 
telefoonnummer 14 030 
emailadres: griffie@nieuwegein.nl

Avond voor de Stad  
Donderdag 20 oktober 2022

Investeren in gezonde, leefbare 
en duurzame wijken

De nadere invulling en keuzes van het college 
staan gepresenteerd in de Programma-
begroting 2023 – 2026, die in lijn is met het 
nieuwe coalitieakkoord: ‘Meer voor elkaar’. 
Op 6 oktober heeft het college deze ter 
besluitvorming voorgelegd aan de gemeente-
raad. De raad zal de begroting op 20 oktober 
bespreken tijdens een Avond voor de Stad en 
op 3 november vindt besluitvorming plaats in 
de raadsvergadering.

Investeren en zo nodig bijsturen 
in onzekere tijden 
Wethouder Financiën Ellie Eggengoor: “Ver-
sterken wat we al doen en investeren op dat 

Nieuwegein blijft ook de komende jaren 
flink investeren in betaalbare woningen, 
vergroening, maatschappelijke voor-
zieningen, duurzame mobiliteit en de 
veiligheid en leefbaarheid van buurten. 
Door de solide financiële uitgangspositie 
is het mogelijk om voor bijna alle jaren 
een sluitende begroting aan te bieden. 
Alleen voor 2026 is nu geen sprake van 
een sluitende begroting. Dit wordt ver-
oorzaakt door een sterke afname van de 
inkomsten vanuit het Rijk.

wat nodig is om een leefbare, gezonde en 
duurzame stad te zijn én te blijven. Daar-
voor zet het college van B&W de komende 
jaren onder meer in op nieuwe betaalbare 
woningen - binnen de mogelijkheden van 
wat de stad aankan - met goede, bijpassende 
voorzieningen. Daarvoor zoekt het college 
continu naar de balans tussen groeien én 
behoud van een gezond en groen stadsleven 
met goede voorzieningen.” 

Bij het opstellen van deze begroting voelt 
ook het college de gevolgen van de oorlog in 
Oekraïne, zoals hoge inflatie, stijgende ener-
gieprijzen en toenemende armoede. “Maar, 
je voelt het ook in de stad”, weet Eggengoor. 
“Voor veel inwoners leidt dit tot onzekerheid 
over wat dit voor hen betekent, en of zij 
voldoende financiële middelen hebben om te 
voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Wij 
zetten ons, samen met onze partners in de 
stad, waaronder WIL, extra in om inwoners 
te ondersteunen waar mogelijk.” Daarnaast 
stelt de gemeente in 2023 een deltaplan 
laaggeletterdheid op voor mensen die moeite 
hebben met lezen, schrijven, rekenen en 
werken met de computer. Zo wil het college 
de maatschappelijke positie van deze inwo-

Op de Batauweg rijdt veel autoverkeer. 
Het gevolg is dat fietsers en voetgan-
gers zich niet altijd veilig voelen op 

deze weg. De gemeente zet zich samen met 
bewoners, ondernemers en andere partijen 
al jaren in om de verkeerssituatie te verbe-
teren. Nu heeft de gemeenteraad besloten 
een proef van een jaar uit te voeren om de 
Batauweg vanaf één bepaald punt voor 
autoverkeer af te sluiten en dit autoverkeer 
te leiden naar de A.C. Verhoefweg. Deze 
tweebaansweg is ingericht om snel van a 
naar b te komen. Zo willen we samen met de 
stad onderzoeken of de Batauweg veiliger 
wordt voor voetgangers en fietsers en of 
de leefbaarheid van de wijk Batau verbetert 
wanneer er minder auto’s doorheen rijden. 

ners versterken door hun kansen te vergro-
ten. Ook wil het college meer inzetten op 
het voorkomen dat jongeren door verkeerde 
keuzes in de criminaliteit belanden. 

Nu extra reden om verder te 
verduurzamen
Met de stijgende energieprijzen is er een 
extra reden bijgekomen om vaart te maken 
met de energietransitie naar duurzame 
bronnen, zodat we niet meer afhankelijk 
zijn van (buitenlandse) olie, gas en kolen. 
In de komende jaren zet de gemeente hier 
fors op in. Zo voert de gemeente samen met 
de stad de eerder vastgestelde wijkaanpak 
voor aardgasvrije wijken uit, te beginnen in 
Gebouwendriften. Ook maken we samen 
met bedrijven een plan van aanpak voor 
stimulering van grootschalige opwek van 
energie via zon op dak. Daarnaast zetten 
we actief in op energiebesparing, zodat dit 
voor zoveel mogelijk inwoners en bedrijven 
haalbaar wordt. Daarvoor stellen we extra 
subsidies beschikbaar voor verduurzamings- 
en energiebesparende maatregelen. Ook 
helpen we specifiek huishoudens met een 
kleine beurs met energiebesparing (aanpak 
energiearmoede).  ●

We nodigen u uit om hierover mee te den-
ken. We hebben drie mogelijke locaties op 
de Batauweg onderzocht voor een afsluiting 
en horen graag uw aandachtspunten per 
locatie. Het college van B&W zal op basis van 
de aandachtspunten van onder andere  
bewoners, ondernemers en het onafhan-
kelijke verkeersonderzoek een afweging 
maken om te komen tot een besluit voor de 
definitieve locatie. 

Denk met ons mee
Vul de digitale vragenlijst in en/of meld u 
aan voor de inloopavond op dinsdag 
18 oktober van 18:30 – 21:00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.ikbennieuwegein.nl/veiligebatauweg ●

Samen werken aan een veilige Batauweg

Vanaf 17 oktober staan er 
heiwerkzaamheden gepland 
in verband met de start van 
de nieuwbouw van de 
voetbalaccommodatie gelegen 
op Sportpark Parkhout, 
adres Parkhout 1. 

Het bouwverkeer vindt plaats 
vanaf de Parkhoutseweg naar 
de bouwlocatie Parkhout 1. 

Bewoners in de buurt zijn 
persoonlijk geïnformeerd.  

Heiwerkzaamheden 
Sportpark Parkhout
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JSV JO10-1 -
Montfoort JO10-1

‘...een proces van vallen
en opstaan’

Afgelopen zaterdag werd de laat-
ste wedstrijd in de 1e fase van
dit seizoen gespeeld door het
team van JSV O10 jaar. De KNVB
registreert tot en met de O10 op
de achtergrond wel een ranglijst,
maar deze wordt niet getoond
aan de clubs zodat het voor alle
spelers iedere week weer een
nieuwe wedstrijd is zonder aller-
lei verwachtingen.

‘JSV O10-1 speelt 1e klasse en dat
is tot op heden goed gegaan. Uit-
slagen zijn dan onbelangrijk, het is
meer het spel wat ertoe doet en of
ze zichzelf (met tips van) steeds
nieuwe voetbaleigenschappen kun-
nen aanleren. Veel plezier hebben
staat voorop, willen leren en leren
is de volgende stap’ aldus de trai-
ner.

Zoals iedere week werd er zater-
dag weer volop pressievoetbal ge-
speeld, druk op de tegenstander
en daardoor fouten en kansen af-
dwingen. ‘Wel een flink verschil
was dat we wel tot kansen kwamen
maar dat waren allemaal afstands-
schoten. En jawel, de factor pech
speelde ook een rol. De 1e 6 scho-
ten waren paal, keeper, lat, paal,
keeper, paal en nog steeds 0-0. De
jongens spelen 4 x 12,5 minuten
en pas in minuut 12 kwam Mont-
foort, dat fysiek allemaal een tand-
je groter was, voor het eerst voor
onze goal met een mooie redding
tot gevolg. Tussendoor was schot

7 eindelijk wel raak geweest. Een
1e tussenstand van 4 à 5 tegen 0
was niet raar geweest’ zegt trainer
Lex van der Veldt.

Montfoort kwam vanaf de 2e pe-
riode beter in de duels, speelde
vooral de lange bal en daar kregen
de voetballertjes van JSV O10 het
moeilijk mee. En natuurlijk nu wel
kansen voor de tegenstander die
vrij snel 1-1 en in het 3e kwart 1-2
wisten te maken. JSV moest nu
volop aan de bak, voor het leerpro-
ces heel goed. ‘Gelukkig kwamen
we snel langszij door een mooie
pass door het midden die heel su-
bliem en rustig in de hoek werd
geschoten. Tja, het schieten in de
1e periode was nog steeds erg
goed geweest, de resterende
schoten waren vaak wild, ongedul-
dig en ruim mis zodat de keeper
van de tegenstander nauwelijks
meer in actie hoefde te komen.’

Aan de andere zijde was het in-
eens 2-3 door een fraaie aanval
van Montfoort. Pech en geluk gaan
vaak niet samen, maar JSV O10
wist via een onbedoelde hoge bal
op doel toch plots weer terug te
komen van een achterstand en de
stand op 3-3 te zetten. Daarna ga-
ven de jongens alles om de winst
te behalen en kregen zij in de laat-
ste seconden alsnog ‘de deksel op
de neus’ uit een counter en bleef
het team uit Nieuwegein steken op
een kleine nederlaag. Een neder-
laag met heel veel leermomenten.

Teleurstelling was er uiteraard en
ook wel weer snel verdwenen want
er was goed gevoetbald en het kan
ook tegenzitten.
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Sportief Dagboek (6)

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op, op De Digi-
tale Stad Nieuwegein. Hans is een
getogen Vreeswijker en houdt van
voetballen, houdt van sport. Schreef
jaren lang voor het Utrechts Nieuws-
blad. Ieder weekend vind je hem langs
de sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en De
Digitale Nieuwegeiner.

Hans: 'Aan het begin van dit seizoen keken
de supporters van Geinoord met enige zorg
naar de promotie- en degradatieregeling in
de nieuwe competitie. Een plek bij de
laatste vier zou vermeden moeten worden
om niet in de problemen te komen. Met FC
Parkhout in aantocht, zou dat extra
vervelend zijn.’
‘Na drie competitiewedstrijden staat
Geinoord op de vierde plek van onderin en
dat is nu juist een klassering die vermeden
zal moeten worden. Tegen Victoria werd
afgelopen zaterdag met 3-1 verloren,
ondanks de openingstreffer van Miquel
Brown binnen een kwartier. Daarna nam de
thuisclub de regie over en werd Geinoord
naar een nederlaag gespeeld.’
‘Trainer Gerrit Plomp toonde zich na afloop
alleen tevreden over het eerste half uur.
‘Daarna kwamen we overal een stapje te
laat. Victoria heeft een goed elftal en
daarom hebben we verdiend verloren.’
Komende zaterdag komt promovendus EDO
op bezoek, die ploeg heeft al zes punten
veroverd en maakt tot nu toe een goede
indruk, al werd afgelopen zaterdag voor het
eerst verloren, tegen stadgenoot Desto.’
‘Het probleem zal dit seizoen vrijwel zeker
het scorend vermogen van Geinoord blijken
te zijn. Na het wegvallen van topscorer
Daniel Kops zal het maken van doelpunten
beduidend moeizamer zijn dan afgelopen
seizoen. De goaltjesdief speelt nu in het
tweede elftal en blinkt daarin wekelijks uit,
afgelopen zaterdag werd nog met 3-1 de
derby tegen JSV 3 gewonnen. De toekomst
zal uitwijzen of mogelijk toch weer een
beroep op Kops gedaan zal worden, wan-
neer de situatie op de ranglijst daartoe
aanleiding geeft.’

Daniel Kops juicht na een van zijn drie treffers in de
wedstrijd Nita-Geinoord van zaterdag, uitslag 2-3

Op de foto een mooie’ no-look pass’ van Jayden Mossink
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Project Poldermolen
Oudegein sleept
5856 euro in de wacht

Afgelopen dinsdagmiddag is de
winnaar bekend gemaakt van de
VriendenLoterij Molenprijs. Tij-
dens deze feestelijke middag, in
de overvolle molen ‘De Ster’ in
Utrecht, mocht de winnaar, de
Molenstichting Midden- en Oost
Groningen, maar liefst 75.000,-
euro in ontvangst nemen. Stich-
ting Poldermolen Oudegein uit
Nieuwegein werd met 5856
stemmen uiteindelijk tweede.
De winnaar kreeg ruim drie keer
zoveel stemmen.

De vier genomineerden, herbouw
wipkorenmolen Vianen, Backhuijs
Voorste Molen in Hellouw, restau-
ratie De Noordstar in Noordbroek
en de Speel- & leer minipolder
Oudegein, hadden allemaal een
projectplan ingediend. Het plan
van de Stichting Poldermolen
Oudegein is om kinderen te laten
zien en ervaren om het water op
het juiste peil te houden om droge
voeten te houden. Met de uitein-
delijke tweede plek voor de stich-
ting uit Nieuwegein wonnen zij
5856 euro, wat een mooi bedrag
is om het plan een eerste aanzet
te geven.

Projectplan Speelpolder
van Poldermolen Oudegein
In de speelpolder kunnen kinderen
straks door het zelf te doen erva-

ren, hoe belangrijk de techniek is
om het waterpeil met een molen-
rad en sluisje te regelen. ‘Wie de
jeugd heeft, heeft de toekomst. En
juist daarom is het zo belangrijk
om ook de nieuwe generaties te
laten zien dat ze trots kunnen zijn
op onze molens als bijzonder his-
torische erfgoed’ aldus de Stich-
ting Poldermolen Oudegein.

Het project komt tot stand in nau-
we samenwerking met de ge-
meente Nieuwegein en de part-
ners van het Natuurkwartier met
het regionale project Buitenwijs
(buitenlessen voor de basis-
school) en de provinciale erf-
goedinstellingen, het Regionaal
Opleidings Centrum (ROC) Mid-
den-Nederland, en leerlingen van
het Cals College.

Over
de VriendenLoterij Molenprijs
De VriendenLoterij Molenprijs is
ingesteld door De Hollandsche
Molen in samenwerking met de
VriendenLoterij. Met deze pu-
blieksprijs willen deze organisaties
laten zien dat molens een onmis-
baar en belangrijk onderdeel zijn
van het Nederlands cultureel erf-
goed. De prijs stelt ieder jaar een
moleneigenaar in staat een molen
te verfraaien, herstellen of een
project te ontwikkelen dat iets
toevoegd aan de molen, zoals het
projectplan Speelpolder.

De Doe Mee Markt,
dé plek met informatie over
meedoen in Nieuwegein

Steeds meer mensen zien de rekenin-
gen steeds verder oplopen, terwijl hun
inkomen gelijk blijft. Vooral voor men-
sen met een krappe beurs wordt het
steeds moeilijker om rond te komen.
Daarom wil de gemeente Nieuwegein
inwoners informeren over de verschil-
lende regelingen die er zijn als je geld-
zorgen hebt. Op zaterdag 15 oktober
kunnen inwoners van 11.00 tot 14.00
uur terecht tijdens de Doe Mee Markt
op het Muntplein.

Op de Doe Mee Markt kunnen inwoners
informatie krijgen over zaken als het
Energieloket, de Stadspas, Schuldhulpver-
lening en het Servicepunt. Stel je vragen
over allerlei zaken op de informatiemarkt.
Gemeente Nieuwegein, Stadspas, energie-
coaches, Werk en Inkomen Lekstroom,
Santé Partners, Movactor, positieve

(verder lezen)

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: ‘‘Er is genoeg te doen in Nieuwegein. 17 Oktober wordt het eerste Taalfestival in Nieuwegein (De Middenhof) gehouden en
Cityplaza heeft een Griezelcircus georganiseerd. Eén van die twee is echt wat voor mij. Kun jij raden welke van de twee?’

De Digitale Nieuwegeiner
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Informatief

Oplichters spelen in
op energiecrisis

De politie en organisaties als de Fraudehelpdesk, de
Consumentenbond en het tv-programma Meldpunt van
Omroep MAX ontvangen de laatste tijd veel meldingen over
oplichting rond de aankoop van hout. Door de forse stijging
van de gasprijs steeg de vraag naar houtpellets en
haardhout. Oplichters zien daar een verdienmodel in en
bieden zogenaamd hout te koop aan. Er zijn nu ruim
60 malafide webshops actief, de politie heeft al meer dan
500 aangiftes ontvangen.

Wie op zoek is naar een alternatief voor stoken op gas, zoals een
pelletkachel of open haard, kan bedrogen uitkomen bij de
aankoop van hout. Vaak bestellen en betalen slachtoffers via een
website haardhout, maar krijgen uiteindelijk niets geleverd.
Sommige gedupeerden hebben via een verkoopsite contact met
een particulier die hout aanbiedt, maar uiteindelijk zijn belofte
niet nakomt.

Oplichters maken ook misbruik van bedrijfsnamen. Sommige
ondernemingen verkopen wel echt haardhout, maar hebben zelf
geen website. Kwaadwillenden richten dan een website op met
dezelfde bedrijfsnaam, waarop ze haardhout of pelletkorrels
‘aanbieden’. Gijs van der Linden, teamleider bij het Landelijk
Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), zegt: ‘Sommige sites zijn
erbarmelijk slecht vertaald, waardoor niet bestaande houtsoorten
worden vermeld zoals ‘gecomprimeerd logboek’, ‘samengeperst
houten logboeken’, ‘verdichte nachtstammen’ en ‘lang houdbaar
nachthout’. Dit soort taalgebruik alleen al zou consumenten moeten
waarschuwen om alert te zijn.’

Schadebedrag
In het algemeen schieten malafide webwinkels, ook wel
nepshops genoemd, de laatste jaren als paddenstoelen uit de
grond. De politie registreerde in 2020 zo’n 6.400 aangiften over
malafide webshops, in 2021 verdubbelde dat aantal naar
ruim13.000. De teller stond begin september dit jaar al op 8.300
aangiften. Het gemiddelde schadebedrag is ook gestegen: van
150 euro in 2021 naar 330 euro per gedupeerde in het eerste half
jaar van 2022.

De politie publiceert hier een dagelijks bijgewerkte lijst van zo’n
150 websites waarover meldingen zijn binnengekomen. Bij de
eerste vijftien stonden meerdere nepshops die inspelen op de
energiecrisis, zoals ab-brandhout.com, brandhoutenpellets.nl,
brandhouthuis.com en bouwinradiatoren.nl en
blokjeskopen.com. Deze sites zijn inmiddels uit de lucht gehaald,
of daar wordt nog aan gewerkt.

Van der Linden zegt: ‘Criminelen volgen de seizoenen en spelen in
op de actualiteit. In de zomer proberen ze BBQ’s te slijten. Nu de
koude dagen zijn aangebroken en de energieprijzen gestegen zijn,
spelen ze in op die behoefte.’

Buitenlandse rekeningnummers
Malafide webwinkels laten betalingen vaak lopen naar
rekeningnummers in het buitenland. Veel nepshops beweren dat
je via iDEAL kunt betalen. Ze bieden dan echter een simpele
betaallink (die verwarrend genoeg soms ook iDEAL heet). Deze
leidt naar het overmaken naar een IBAN-rekening van een
consument. Vaak iemand in het buitenland; het IBAN-
banknummer begint dan bijvoorbeeld met FR, in plaats van NL.
Van der Linden: ‘Veel nepshops, ook met .nl-webadressen, zijn van
criminelen in het buitenland. Dat maakt het opsporen en vervolgen
van verdachten lastig.’

De politie adviseert altijd om te controleren of een webshop
betrouwbaar is voordat u een online een bestelling doet. Op de
website van de winkel kun je controleren waar het bedrijf is
gevestigd en of de webshop telefonisch bereikbaar is. En wat is
het beleid met betrekking tot het retourneren van producten?
Kun je daar op de website niets over vinden? Dan is het
verstandiger om bij een andere winkel te kopen. Consumenten
kunnen hier controleren of een site van een malafide handelaar
is.

Ben je opgelicht door een nepshop?
Doe aangifte bij de politie. Alleen bij aangiften kan de politie de
website uit de lucht laten halen om toekomstige oplichting te
voorkomen. Ga naar politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

Toen & Nu (laatste pagina)

Het Schippershuis
in Vreeswijk

Een foto ergens midden jaren ’60
vorige eeuw. Gemaakt op de hoek van
de Molenstraat met de Dorpsstraat in
Vreeswijk. Onze fotograaf Jordi Jupijn
ging naar deze plek en maakte aan de
hand van de foto van Toen de foto van
Nu.

Het aparte gebouw was vroeger het
‘Schippershuis’ en is gebouwd op een ge-
deelte van het erf van de in het Rampjaar
1672 in brand gestoken en verwoeste her-
berg ‘De Koning der Moren’. De bouw zal
ergens tussen 1675 en 1680 hebben
plaatsgevonden. Het is van oudsher een
herberg en logement geweest met stalling
voor 12 paarden. In de Resolutieboeken
van Vreeswijk wordt in 1749 Geurt van
Lexmont als hospes van het Schippers-
huis genoemd. Hij verschijnt dan voor het
gerecht omdat hij een arme vrouw voor
zijn deur in de kou heeft laten overlijden.

Er is niet veel veranderd. Zie je het hekje
langs het huis? Toen stond het er al en Nu
nog. Nu zijn er paaltjes geplaatst langs de
kant van de weg. Toen kon je er nog par-
keren met je mooie bolide of met je Puch
of Solex.De daken hebben geen ramen
meer, die zijn zin de loop der tijd verdwe-
nen. Het is net of de tijd heeft stil gestaan.
Zie je de voordeur van het ‘Schippers-
huis’? Als je door Vreeswijk loopt over de
Dorpsstraat en naar dit pand aan de
Molenstraat 1-3-5 kijkt, denk dan eens dat
hier meer dan 100 jaar geleden mannen
hebben gelopen op zoek naar werk.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/bekende-malafide-handelspartijen.html
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/bekende-malafide-handelspartijen.html
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen
https://www.pen.nl/artikel/het-schippershuis-in-vreeswijk
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ABN AMRO verwacht dat de
huizenprijzen volgend jaar
met 2,5% zullen gaan dalen.
Dat staat in de nieuwste
woningmarktmonitor, een
rapport van ABN AMRO over
de woningmarkt. Dat komt
door een daling van de
koopkracht, een hogere
hypotheekrente en de
economische teruggang.

Eerder ging ABN AMRO nog
uit van een stijging van 2,5%.
'Er is een kentering zichtbaar
op de woningmarkt. Het aantal
woningaankopen daalt, er
staan meer woningen te koop
en alles wijst erop dat de
huizenprijzen na jaren van
prijsstijgingen, volgend jaar
gaan dalen', aldus Philip
Bokeloh, senior econoom bij
het Economisch Bureau van
ABN AMRO.

Huizenkopers
kunnen minder lenen
Niet alleen de huizenprijzen
dalen in verband met de stij-
gende energie- en voedsel-
prijzen. Ook het maximaal te
lenen hypotheekbedrag zal
dalen, het is namelijk lastiger
voor huishoudens om de
maandelijkse hypotheeklasten
te betalen wanneer alles
duurder wordt. Het berekenen
van de maximale hypotheek
wordt, onder andere, gedaan
door te kijken naar de huidige
hypotheekrente, het inkomen
en de Nibud-leennorm. De
Nibud-leennorm geeft aan welk
percentage van het inkomen
maximaal gebruikt kan worden
voor een hypotheek. Nu de
energie- en voedselprijzen
stijgen verwacht ABN AMRO
dat deze norm mogelijk kan
dalen waardoor de maximale

hypotheek zal dalen en poten-
tiële kopers dus minder voor
hun droomhuis kunnen bieden.

Hypotheekrente stijgt
nauwelijks meer verder
Waar de hypotheekrente in het
verleden steeg bij financiële
crisissen is dat bij de huidige
economische recessie niet het
geval omdat deze nauwelijks
impact heeft op de woning-
markt. Dat wordt veroorzaakt
door de nog steeds historisch
lage hypotheekrente waarvan
ABN AMRO verwacht wordt
dat deze niet veel verder meer
zal stijgen. Daarnaast is de
woonvoorkeur vanwege het
thuiswerken toegenomen, wat
samen met het woningtekort
ervoor zal zorgen dat de
huizenprijzen niet veel zullen
dalen.

Huiseigenaren zijn weerbaar
Doordat de huizenprijzen de
afgelopen jaren sterk gestegen
zijn, hebben de meeste
woningeigenaren de afgelopen
jaren veel overwaarde
opgebouwd. Aangezien de
overheid ook de woning-
eigenaren steunt om de
huidige hoge energielasten
beheersbaar te houden, zijn
veel gezinnen dan ook
weerbaar voor een eventuele
verdere daling van de
woningprijzen. Tijdens de
kredietcrisis, die duurde van
2008 tot 2013, gingen de
huizenprijzen hard omlaag en
kwamen veel huiseigenaren in
de problemen. ABN AMRO
verwacht dat nu minder
woningbezitters met een
restschuld blijven zitten als
gevolg van de huidige
prijsdalingen.

Ad Visschers
benoemd tot erelid
van Lokale
Vernieuwing

De algemene ledenverga-
dering van de lokale
politieke partij Lokale
Vernieuwing heeft besloten
om de heer Ad Visschers te
benoemen tot erelid. Dit is
gevierd met een gezellig
diner, waarbij de nodige
dankwoorden zijn gespro-
ken.

Ad Visschers is een vertrouwd
gezicht, in zowel Nieuwegein
als in het politieke landschap.
Zo heeft Ad jaren in de
gemeenteraad gezeten en is hij
één van de oprichters van
Lokale Vernieuwing. Na zijn
vertrek uit de politiek, onder
het motto dat ‘het tijd is voor
de jongere mensen’, is Ad
actief gebleven. Zo is hij nog
altijd een fanatieke, betrokken

en initiatiefrijke inwoner die
ook nog wekelijks op de
buurtbus rijdt.

John van Engelen, wethouder
en lid van de partij: ‘Het is
prachtig om te zien wat Ad heeft
bereikt, wat wij aan hem te
danken hebben en hoe actief hij
nog altijd is. Daar kunnen we
allemaal een voorbeeld aan
nemen!’

Heleen Peters, fractie-
voorzitter van Lokale Ver-
nieuwing, onderschrijft de
enthousiaste woorden van
John van Engelen en voegt
daaraan toe dat zij met
dezelfde bevlogenheid het
stokje van Ad (alweer enige
jaren) heeft overgenomen,
onder dankzegging voor zijn
niet-aflatende inzet: ‘Onze
dank is groot!’.

ABN AMRO

Huizenprijzen
zullen ook in 2023 dalen
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Links John van Engelen en rechts Ad Visschers

Whisky proeverij met Ronald Anneveldt

Whisky expert Ronald Anneveldt zal je vrijdag 28 oktober
meenemen in de intrigerende wijde wereld van whisky.
Tijdens deze proeverij, die gehouden wordt in het Petanque
Centrum Nieuwegein aan de Galecopperzoom, zullen de
deelnemers een scala aan whisky’s proeven die afkomstig
zijn uit verschillende delen van de wereld.

Anneveldt is een ware professional, die je meeneemt op een
inspirerende wereldreis langs verschillende whisky distilleer-
derijen. Op zijn eigen originele wijze entertaint Ronald iedereen,
zodat je met een glimlach om de mond zult vertrekken.
De kosten voor deelname is € 30,00 per persoon. Kaarten voor
de avond zijn hier te bestellen. De avond begint om 19.30 uur en

(verder lezen)
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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

Konijntje Bing is jarig
(1+)
Zo 23 okt, 14.00 en 16.00 uur,
€ 18,50
Konijntje Bing is jarig en dat gaat
hij vieren met een vrolijke
voorstelling vol nieuwe liedjes op
23 oktober in DE KOM. Alle
kinderen (1+) zijn uitgenodigd en
mogen als verrassing voor Bing
verkleed naar het theater komen...

Theatercollege over en
met muziek van Bach
Zo 23 okt, 15.00 uur, € 22,00
Onder de titel ‘Elke dag een beetje
Bach’ zet Jan-Willem Rozenboom
elke dag een filmpje online over de
muziek, het leven en de uitvoering
van composities van Johann Se-
bastian Bach. Maar live is natuurlijk
veel leuker. ‘Elke dag een beetje
Bach’: een theatercollege op 23
oktober in DE KOM met veel...

Komische en poëtische
voorstelling Pareidolia
(5+)
Wo 26 okt, 15.00 uur, vanaf
€ 30,50
Pareidolia is het vermogen van de
geest om concrete figuren in ab-
stracte vormen te herkennen, zoals
wanneer we naar wolken, vlekken
op de muur of houtnerf kijken.
Pareidolia is wanneer dingen niet
zijn wat ze lijken. Kijk maar, je ziet
niet wat je ziet! Een jas wordt een
zanger, een tutu, een struisvogel...

Nieuwe musical #Los
met Cystine Carreon
Wo 26 okt, 20.30 uur, € 20,00
Op een dag krijgt zangeres Ellen
een onweerstaanbaar aanbod: zou
ze met behulp van de meest mo-
derne technologie een digitaal
evenbeeld willen creëren? Ellen
zegt direct ‘ja’. Want dan kan ze
dankzij haar digitale evenbeeld to-
tale perfectie bereiken in haar car-
rière en kan ze alles tegelijk zijn...

Dutch Eagles met New
Horizon
Do 27 okt, 20.15 uur, vanaf € 27,50
In ‘New Horizon’ maken de Dutch
Eagles met weergaloze gitaar-
solo’s en meerstemmige zang hits
en vergeten parels van toen weer
helemaal van nu. De zes bevlogen
muzikanten delen al ruim vijftien
jaar hun passie voor muziek uit de
jaren zeventig met het theaterpu-
bliek. Of het gaat om ‘Lyin’ Eyes’...

Quinteto Respiro speelt
tango's van Piazzola
Do 27 okt, 20.30 uur, € 21,00
Het Franse Quinteto Respiro won
afgelopen jaar de eerste prijs voor
Best Ensemble 2021 tijdens de
Piazzolla Music Competition. Ze
komen nu voor het eerst naar
Nederland en staan op 27 oktober
in DE KOM, met ‘Piazzolla meets
Beytelmann’, een ontmoeting
tussen twee van de grootste tango-
componisten. De vijf musici spelen
de tango in een moderne variant...
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Het Schippershuis, Vreeswijk


