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NEDERHOEVE

DEZE WEEK

• Agenda
•

Sinterklaas in Nieuwegein Jan Naezer, boek, tentoonstelling

Koken met de (klein)kinderen

Burgemeester Backhuijs:
'Aantal hackinincidenten bij
gemeenten is verdubbeld'

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• Trio Troost in Vreeswijk
• Workshop Herfstbloemstuk maken
• Groenste, duurzaamste parkeergarage

• DE KOM groen verlicht
• Warmtetransitie van start in Batau Zuid
• Jongerendag Schisis Nederland
• Oefenduels kunnen heel spannend zijn
• Nostalgie voor Gerrit Plomp
• Snelheidsduivels raken rijbewijs kwijt
• Kinderboekenweekfeest in de bieb
• Geslaagde veiligheidsdag
• Sinterklaasactie bij Speelgoedbank
• Vrouw met scootmobiel te water
• De nieuwe wijkkrant HZL is uit

• Bladcampagne weer van start
• Fietser ernstig gewond
• Licht op Noorderveld
• Taakstraf voor roekeloze automobilist
• Maak kennis met Joggy
• Voor een glimlach
• Een knip in de Batauweg, denk mee
• Herfstvakantie Bij de Fortwachter
• Sintfeest op Buurtplein Zuid
• Heerlijk Nieuwegein over gezonde

en duuzame voeding
• Theatervoorstelling Dood(s)bang
• Accoord vluchtelingen opvangschip
• Gestolen sieraden aangetroffen

• Anna van Rijnpenning voor Monique Laurier

• Laten we ons samen verzetten tegen de heftigheid
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• Doe mee aan de Natuurwerkdag

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


Een herfstig appeltaartje

Als de zomer voorbij is en het buiten
kouder wordt, dan is het tijd voor lekkere
herfstrecepten. Denk daarbij aan stamp-
potten, stoofvlees, een herfstig appel-
taartje als toetje of gewoon als lekker
tussendoortje.

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat
dies meer zij, vastgelegd volgens een
vast stramien: ter hoogte van het pand
met huisnummer 1, midden op de weg,
fietspad of trottoir de straat in gefoto-
grafeerd.
Deze week het Nederhoeve in de
wijk Blokhoeve.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Akkoord opvangschip voor vluchtelingen
in Merwedekanaal

Het college van burgemeester en wethouders stemde op 19 oktober
2022 in met de komst van het opvangschip voor vluchtelingen in het
Merwedekanaal. Het college is van mening dat het opvangschip
verantwoord kan aanmeren bij de Vreeswijksestraatweg. Daarmee is
de omgevingsvergunning verleend. Het gaat om maximaal 98 vluch-
telingen. De gemeente verwacht hen vanaf 9 november 2022 te
kunnen opvangen in het cruiseschip, tot 1 maart 2023.

Opvangschip voor vluchtelingen
De gemeente Nieuwegein heeft besloten om een opvangschip voor
vluchtelingen voor vier maanden (tot 1 maart 2023) af te laten meren in
het Merwedekanaal. De ligplaats is bij de Vreeswijksestraatweg, ten
zuiden van het Vreeswijkserijpad in de wijk Merwestein. De gemeente
doet dit mede op dringend verzoek van het Rijk en de Veiligheidsregio
Utrecht en levert daarmee haar bijdrage om de schrijnende situatie in Ter
Apel op te lossen en vluchtelingen een goede opvangplek bieden.

Een ander schip
Op 9 november 2022 meert het schip de MS Princess aan. Dit is een
ander schip dan eerder gecommuniceerd, omdat dat niet beschikbaar
was. De Princess lijkt op het vorige schip. Het is 80 meter lang en 9,5
meter breed. Op het schip is plek voor maximaal 98 vluchtelingen.

Start voorbereidingen
De gemeente is gestart met de voorbereidingen om het schip te kunnen
aanmeren en de opvang te openen vanaf 9 november. Momenteel
worden de elektriciteitskabels en waterleidingen aangelegd. Vanaf 24
oktober wordt de ondergrond verhard om te kunnen laden en lossen en
om fietsen te kunnen stallen. Ook komen er hekken tussen het schip en
het fietspad en het aangrenzende appartementencomplex. Vanaf
maandag 7 november worden er verkeersdrempels aangelegd voor de
verkeersveiligheid.

Bezwaar
De omgevingsvergunning is verleend en treedt ook gelijk in werking. De
vergunning wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De
exacte link naar deze publicatie kun je hier vinden. Maar de vergunning
is nog niet definitief (onherroepelijk). Belanghebbenden kunnen namelijk
nog bezwaar maken als zij het niet eens zijn met de vergunning. Bezwaar
maken kan tot en met 29 november 2022.
Daarnaast is een ligplaatsontheffing nodig om het schip te kunnen
afmeren. Rijkswaterstaat zal deze afgeven. Zodra de ontheffing
afgegeven is, wordt deze ook gepubliceerd. Tegen deze ontheffing kan
ook bezwaar worden gemaakt.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/de-nederhoeve
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-470553.html
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/voortgang-formatie-advies-verkenner-na-eerste-gespreksronde
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AGENDA

• 22 okt: KOM toneel spelen
• 22 okt: Knutselworkshop
• 22 okt: Plofsluis fietstocht
• 23 okt: Knutselworkshop
• 23 okt: Rondje Rijnhuizen
• 24 okt: Vakantiegames in de herfst-

vakantie
• 24 okt: Kinderactiviteit: Theater
• 24 okt: Herfstcreaties
• 25, 26 en 27 okt: Herfstvakantieactivi-

teiten Natuurkwartier
• 25 okt: Voorleesmiddag
• 25 okt: Knutselworkshop
• 25 okt: Spoken word
• 25 okt: Muziek en bewegen
• 26 okt: Woordkunst
• 26 okt: Creatieve volksmuziek
• 26 okt: Fornite Real Life
• 26 okt: Poffertjes voor de deur
• 26 okt Halloween bij Bouwgein
• 26 okt: Herfstbloemstuk maken
• 27 okt: Voorleesmiddag
• 27 okt: Poppentheater
• 27 okt: Ruilfabriek te gast bij Lucky Life

en Vreeswijk
• 27 okt: Vleermuiswandeling
• 28 okt: Stop motion film
• 28 okt: Kinderactiviteit: Theater
• 28 okt: Dansworkshop
• 28 okt: Mega BBQ Festijn
• 28 okt: Whiskyproeverij
• 29 okt: Knutselen voor Halloween
• 29 okt: Knutselworkshop
• 29 okt: Vogelexcursie Maashorst
• 29 okt: Jan Naezer, boekpresentatie en

opening tentoonstelling
• 29 okt: Vleermuiswandeling
• 30 okt: Trio Troost
• 30 okt: Kleurfeest
• 30 okt: Knutselworkshop
• 30 okt: Rondje Rijnhuizen
• 30 okt: Ein Deutsches Requiem
• 31 okt: Start lessenreeks Poppen-

theater
• 31 okt: Halloween in Fokkesteeg
• 1 nov: Bijeenkomst Heerlijk Nieuwegein
• 2 nov: Fantasierobot maken
• 3 nov: Mas Markt Oosterlicht College
• 5 nov: KOM muziek maken
• 5 nov: Repair Café Doorslag
• 5 nov: Schisis Nederland Jongerendag
• 6 nov: Snoeigroep Galecop
• 6 nov: Hobby Creatief Beurs
• 11 nov: Licht op Noorderveld
• 12 nov: KOM kunst maken

Afgelopen vrijdagavond werd voor de zesde keer 'De Burgemeester
Kookt' gehouden. Een benefietdiner dat ik samen met enige hulp kook
voor het goede doel. Mede dankzij de geweldige inzet van twee heren,
hebben we vrijdag en diner bereid voor 75 betalende gasten. De
opbrengst van de avond ging naar Theater Totaal. Dat is een muziek- en
theaterwerkplaats voor artiesten met een verstandelijke beperking. Zij
oefenen vrijwel dagelijks in ons Nieuwegeinse theater De Kom. Acteurs
en muzikanten studeren nieuwe producties in en bereiden zich voor op
optredens. Ik vind het prachtig te zien dat mensen met een beperking hun
talenten inzetten om het publiek een mooie avond te laten beleven. Zij
leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving door optredens
waar iedereen van kan genieten. Ik had vrijdagavond een top-avond, net
zoals mijn gasten en de artiesten. Als dit in ons land en in onze stad
allemaal kan, dan mag iedereen daar trots op zijn.

Tegelijk zie ik dat mensen zich zorgen maken over oplopende kosten
voor energie en levensonderhoud, als gevolg van de oorlog in de
Oekraïne. Er ontstaat onzekerheid, waardoor het moeilijker is om de
dingen positief te zien. Ik ben bezorgd als ik zie hoe mensen soms met
elkaar om gaan. In naam van vrije meningsuiting wordt er van alles tegen
elkaar gezegd. Mensen kunnen dan heel ver gaan en soms ook té ver.
Als het intimiderend en bedreigend wordt en het fatsoen is verdwenen,
dan kan ik niet meer trots zijn als dat ook bij ons gebeurt.
Samen moeten we deze ontwikkeling tegen gaan. Voor mij als
burgemeester, de politiek en de overheid ligt hier een belangrijke taak.

Hoe fijn kan het zijn als iedereen de mooie en goede dingen in onze
samenleving meer gaat waarderen en we ons samen verzetten tegen de
heftigheid die ontstaan is.

De Digitale Nieuwegeiner

Burgemeester Frans Backhuijs

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://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/workshop-herfstbloemstuk-maken
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/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/overzichtstentoonstelling-en-boekpresentatie-van-nieuwegeinse-kunstenaar-jan-naezer
https://www.pen.nl/artikel/overzichtstentoonstelling-en-boekpresentatie-van-nieuwegeinse-kunstenaar-jan-naezer
https://www.pen.nl/artikel/optreden-trio-troost-in-dorpshuis-fort-vreeswijk
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https://www.pen.nl/artikel/halloween-in-fokkesteeg-2
https://www.pen.nl/artikel/heerlijk-nieuwegein-over-gezonde-en-duurzame-voeding
https://www.pen.nl/artikel/stageplekken-gezocht-voor-mas-in-de-klas
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
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Koken met DDN

Een herfstig appeltaartje

De zomer ligt weer achter ons en de
herfst heeft zijn intrede gedaan. Als de
zomer voorbij is en het buiten kouder
wordt, dan is het tijd voor lekkere
herfstrecepten. Denk daarbij aan
stamppotten, stoofvlees, een herfstig
appeltaartje als toetje of gewoon als
lekker tussendoortje. Niets is leuker
om zo'n taartje te maken met de
kinderen, alleen mag natuurlijk ook.
Deze week maken we een herfstig
appeltaartje samen met de kleinkin-
deren. Een leuk tijdverdrijf en een
mooie gelegenheid om ze van de spel-
computer weg te lokken.

Benodigdheden
• Bakblik (springvorm)
• Oven
• Mengkom groot
• Mixer
• Olijfolie om de randen in te vetten of
• boter

Ingrediënten
• 125 gram ongezouten roomboter
• 125 gram plantaardige margarine
• 200 gram kristalsuiker
• gram vanillesuiker
• 1 mespunt zout
• 2 middelgrote eieren
• 400 gram zelfrijzend bakmeel
• 1 eetlepel kaneel
• 1.3 kg jonagold appels
• Rozijnen

Bereidingswijze
• Laat de boter op kamertemperatuur
komen.
• Verwarm de oven voor op 180 °C.
• Klop in een beslagkom de boter, mar-
garine, suiker, vanillesuiker en het zout
met een mixer tot een luchtige massa.
• Voeg de helft van de eieren toe en klop
tot een egaal beslag.
• Voeg het bakmeel toe en klop tot het
een samenhangend deeg vormt.
• Vet de springvorm in met olie of boter.
• Bekleed de springvorm met het deeg.
• Schil de appels, verwijder het klokhuis,
snijd ze in kleine stukjes.
• Meng de appels in een kom met de
rozijnen, kaneel en suiker.
• Doe de appelvullig in de springvorm en
vouw de randen iets naar binnen over de
vulling.
• Bak de taart in ongeveer 60 - 75 minu-
ten in het midden van de oven goudbruin
en gaar.
• De laatste 10 minuten strooi je de
koekkruimels over de bovenkant. Wij ge-
bruikten stroopwafel kruimels en hagel-
slag.
• Laat de taart een uur afkoelen voor je
hem uit de de springvorm haalt en top
hem af met fruit naar keuze! Wij deden dat
met wat bramen.
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Bladcampagne
begin november
weer van start

Begin november wordt er weer
gestart met de bladcampagne in
de gemeente Nieuwegein. Eerst
worden alle hotspots gedaan,
dit zijn plekken op doorgaande
wegen met veel blad. Daarna
worden alle doorgaande wegen
gedaan.

Er rijden 2 grote veegwagens en
een kleine veegwagen die onder
andere op de fietspaden en in de
tunnels kan vegen. Als al het blad
gevallen is, maken de beheerders
wijk voor wijk schoon. Er is onder-
steuning van bladblazers. Om zo
efficiënt mogelijk te werken, wordt
steeds een aaneengesloten ge-
bied schoongemaakt. Het is niet
mogelijk om even een hoopje in
een andere wijk mee te nemen in
verband met reistijd.

Bladkorven
Verdeeld over de wijken zullen
binnenkort ook bladkorven ge-
plaatst worden. Hier mag je het
blad van de stoep en straat in-
gooien, ook blad van de tuin mag

erbij, het overige groenafval gooi
je in de groene kliko. Ieder jaar
worden de aantallen en locaties
opnieuw vastgesteld in de herfst.
De gemeente kijkt dan wel of het
veilig is en of de bladkorf goed
bereikbaar is. Je kunt wel alvast
voor volgend jaar een aanvraag
doen voor een bladkorf in jouw
straat. Dit is echter geen garantie
dat deze geplaatst gaat worden.
Op dit moment is het maximum
bereikt.

Medewerkers van de gemeente
voeren de bladcampagne uit. Om
zo efficiënt mogelijk te werken,
worden op centrale locaties tijde-
lijke bladinzameldepots opgezet.
RMN komt die geregeld legen met
een vrachtwagen met autolaad-
kraan.

Foto’s
Heb je leuke foto’s met betrekking
tot de herfst? Stuur deze dan naar
onze redactie, dan maken wij zo-
als ieder jaar weer een leuke col-
lage in deze Digitale Nieuwegei-
ner. Foto’s met een regel tekst
mogen naar redactie@pen.nl.
Doe je mee?
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Fietser ernstig gewond
na botsing met bestelbus

Een fietser is in de nacht van dinsdag
op woensdag ernstig gewond geraakt
bij een aanrijding met een bestelbus.
Het slachtoffer werd op de kruising van
de Structuurbaan met de Utrechtse-
straatweg, ter hoogte van de Blauwe
Brug, over het hoofd gezien door de
bestuurder van een bestelbus. Het on-
geluk gebeurde rond 04.30 uur.

Meerdere ambulances kwamen naar de
plek van het ongeval en er werden hulp-
verleners van het Mobiel Medisch Team
(MMT) uit Amsterdam opgeroepen voor
assistentie. Het slachtoffer is daarna met
spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De voorruit van de bestelbus was door de
klap met de fietser flink beschadigd. De
kruising was enige tijd afgesloten wegens
onderzoek door de Verkeers Ongevallen
Analyse (VOA) van de politie. Over de
oorzaak is nog niets bekend.

OMKIJKEN

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

Oktober 2017

Het Hof van Plettenburg. Zo ongeveer de eerste
huizen in de nieuwbouwwijk Plettenburg in aanbouw.
Nog even en ze zullen worden opgeleverd.
Nu, in 2023, komen er steeds meer woningen
beschikbaar in Plettenburg. Ooit een kantoor- en
kleine-industriewijk. Naar verluid is het er uitstekend
wonen.

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:redactie@pen.nl
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De Digitale Nieuwegeiner

7

Anna van Rijn-penning
uitgereikt aan Monique Laurier

Burgemeester Frans Backhuijs heeft Monique Laurier
verrast met de uitreiking van de Anna van Rijn-penning. Dit
gebeurde tijdens haar afscheid als directeur bij de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein (AHN) op donderdag 13 oktober.
Monique heeft deze penning ontvangen als blijk van
waardering van de gemeente voor haar verdiensten in
Nieuwegein.

Al jaren zet Monique Laurier zich met hart en ziel in als vrijwilliger
voor de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN). Zij begon in
2008 als vrijwilliger en werkte vanaf 2017 als betaald directeur.
Daarnaast was Monique van 2005 tot 2020 lid van de ledenraad
Mantelzorg NL.

'Ik ben helemaal verrast en onder de indruk. Normaal weet ik
altijd wat ik moet zeggen maar nu even niet. Deze erkenning is
niet alleen mijn verdienste maar ook van alle andere
medewerkers en vrijwilligers van de AHN.' Zo klonk de reactie
van Monique Laurier.

Professionele vrijwilligersorganisatie neergezet
Met een bevlogenheid vanuit het hart en met veel energie en
passie heeft Monique er mede voor gezorgd dat er vandaag een
professionele vrijwilligersorganisatie staat. De AHN heeft onder
leiding van Monique nieuwe activiteiten opgezet die de participa-
tie van kwetsbare inwoners bevorderen. Dit resulteerde in een
uitbreiding van het activiteitenaanbod. Met in 2021 bijna 1000
geslaagde koppelingen tussen hulpvragers en vrijwilligers is de

AHN vandaag de dag de grootste speler op het gebied van de
informele zorg en welzijn in Nieuwegein.

'Daar ben ik uiteraard best trots op. Maar trotser ben ik op het feit
dat onze vrijwillige hulpverlening in samenwerking met tientallen
maatschappelijke partners, werkt aan een betaalbaar en duur-
zaam sociaal vangnet voor inwoners die in een kwetsbare situa-
tie zitten of daarin terecht dreigen te komen' aldus Monique
Laurier, waarzij vervolgt 'Ik heb in mijn (lange) werkzame leven
nergens met zoveel voldoening gewerkt als bij de AHN. Door dit
werk is mijn blik op de samenleving verbreed en werd ik me
bewust van de kwetsbaarheden onder inwoners, waar ik anders
niet mee in aanraking zou zijn gekomen. Verder ben ik er trots op
dat inwoners bij onze Hulpdienst verantwoordelijkheid nemen
voor elkaar en zo naar vermogen bijdragen aan een sociale
leefomgeving.'

Afscheid als directeur
Op donderdag 13 oktober nam Monique Laurier afscheid als
directeur van AHN. Om haar te bedanken voor haar jarenlange
inzet, heeft het college besloten om haar te onderscheiden met
de Anna van Rijnpenning voor haar verdiensten voor de
stad. Tijdens een drukbezochte receptie werden vele handjes
geschud en klonken mooie woorden. Haar warme hart blijft
kloppen voor Nieuwegein in het vertrouwen dat het waardevolle
AHN netwerk van, voor en door inwoners uit Nieuwegein van
betekenis mag blijven voor een duurzaam sociaal Nieuwegein!
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Warmtetransitie Nieuwegein
uit de startblokken

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte
Nieuwegein vastgesteld. De Gebouwendriften (Batau-Zuid) is
de eerste buurt waar de gemeente Nieuwegein samen met
bewoners en andere betrokkenen een plan voor een
aardgasvrije buurt maakt. Dat staat beschreven in de
Startnotitie Gebouwendriften aardgasvrij die vorige week
werd vastgesteld door het college. De warmtetransitie
Nieuwegein is daarmee officieel uit de startblokken.

Warmtetransitie
In Nieuwegein maken de meeste mensen gebruik van aardgas
om hun huis te verwarmen en te koken. Dat gaat veranderen. In
de komende 20 jaar komt er in Nieuwegein een andere
warmtevoorziening waarbij we uiteindelijk geen aardgas meer
gebruiken. Dat is onderdeel van de landelijke afspraak: heel
Nederland stapt over op schone energie.

Transitievisie Warmte
In de Transitievisie Warmte Nieuwegein laat de gemeente zien
hoe we de aardgasvrije warmtevoorziening in onze woningen
kunnen realiseren. De Transitievisie Warmte is het vertrekpunt
voor de gesprekken van de gemeente met inwoners en andere
belanghebbenden. Met een wijkgerichte aanpak gaan we per
gebied, wijk of buurt een plan opstellen. De Gebouwendriften is
de eerste buurt waar we in co-creatie met inwoners, Jutphaas
Wonen en andere betrokkenen aan de slag gaan.

De Gebouwendriften
De Gebouwendriften is een buurt in de wijk Batau-Zuid gebouwd
tussen 1975 en 1976. De Gebouwendriften is een Betere Buurt *.
Dat betekent dat de komende jaren de fysieke en sociale
leefomgeving wordt verbeterd. De buurt telt 529 woningen,
waarvan een groot deel in bezit is van woningcorporatie
Jutphaas Wonen.

Startnotitie
Afgelopen maanden was de gemeente al volop aanwezig en
zichtbaar in de buurt, onder andere met buurtbijeenkomsten en
een glazen kas waar bewoners kunnen binnenlopen met vragen.
De startnotitie die werd vastgesteld is mede tot stand gekomen
op basis van gesprekken met bewoners. In deze notitie staat
beschreven hoe de gemeente in een gezamenlijk traject met
bewoners, Jutphaas Wonen en andere betrokkenen gaat
bepalen wat de beste aardgasvrije warmteoplossing is voor de
buurt. De torenhoge energieprijzen en toenemende
energiearmoede zorgen voor extra urgentie om energie te
besparen en aan de slag te gaan met een duurzame
warmteoplossing.

Samen met bewoners
Elke bewoner krijgt de kans om mee te doen en mee te denken.
We werken daarbij nauw samen met een buurtgroep waarin
buurtbewoners vertegenwoordigd zijn. Zo verwachten we tot het
beste plan voor de buurt te komen.

Wijkuitvoeringsplan
De uitvoering van de transitie naar een aardgasvrije buurt wordt
beschreven in het wijkuitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan biedt
een totaaloverzicht van de stappen die door diverse partijen
gezet worden om een gekozen alternatief voor aardgas voor een
buurt te realiseren. De verwachting is dat het wijkuitvoeringsplan
voor de Gebouwendriften in 2024 klaar is. Dit uitvoeringsplan
wordt vastgesteld door de gemeenteraad. In 2032 moet de
Gebouwendriften volledig aardgasvrij zijn.
____________
* Betere Buurten is een project waarvan de buurt opknapt. Dat
doen we door de straten, het groen, de bankjes en
speeltoestellen op te knappen en door samen aan de slag te
gaan om gezonder en sterker te worden. We doen het samen
met de inwoners, zodat zij straks in een buurt wonen die bij hun
past, nu en in de toekomst.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/betere-buurten-start-in-de-gebouwendriften
https://www.pen.nl/pdffiles/Transitievisie_Warmte_Nieuwegein.pdf


10

OM eist taakstraf
tegen automobilist
die hard over de drukke
dinsdagmarkt
op het Muntplein reed

Het OM vindt dat de man die
twee jaar geleden met zijn auto
met hoge snelheid over de
drukke dinsdagmarkt op het
Muntplein reed een taakstraf
en een ontzegging van zijn rij-
bewijs moet krijgen. De uit-
spraak van de rechtbank volgt
over twee weken.

De specifieke eis van de officier
van justitie komt neer op een
taakstraf van 80 uur, zonder voor-
waarden. De ontzegging van de
rijbevoegdheid moet voor een half
jaar gelden.

Roekeloos
Het betreffende incident vond
25 augustus 2020 plaats. De ver-
dachte stuurde, na gebruik van
cannabis, zijn auto met hoge snel-
heid over de markt in Batau
Noord. Wonderwel raakte bij die
roekeloze actie niemand gewond.
De man reed zich, na het verlaten
van de markt, klem op een pilaar
en een muur aan de Florijnburg,
waarna hij kon worden aange-
houden.
Volgens de politie was de bestuur-
der even daarvoor verwikkeld in
een verkeersconflict met twee an-
dere automobilisten op de A.C.
Verhoefweg. Hij zou voor zijn
eigen veiligheid zijn gevlucht.

Voor een glimlach

Het loopt weer tegen december, de
maand van de presentjes. Het zijn
moeilijke tijden en je zoekt je suf naar
cadeautjes die passend zijn voor je
portemonnee. Het handzame boekje
‘Voor een Glimlach’ biedt bij je zoek-
tocht uitkomst want het is afgeprijsd!

In de bundel staan 24 gedichten met illus-
traties over het wel en wee van bewoners
in Zorgcentrum Vreeswijk. Voor wie is de
bundel geschikt? Voor (groot)ouders, be-
woners van een zorgcentrum, kinderen
maar ook voor zorginstellingen, thera-
peuten en zorgmedewerkers. Want de
grappige, lieve, gekke gedichtjes toveren
een glimlach op ieders gezicht.

Prijzen
Harde kaft van € 20,- naar € 15,-
Zachte kaft van € 14,50 naar € 10,-
Ga snel op www.pen.nl naar de Winkel en
bestel een exemplaar. De opbrengst van
de bundel schenk ik volgens de wens van
mijn overleden zwager Willem Bavinck
aan de PHLT (Patiëntenorganisatie Hart &
LongTransplantatie).

FOTO VAN DE WEEK

Tegengekomen op linkedin. Een foto met een tekst
van het, zo zwaar door brand getroffen, NBC Congres-
centrum:
'Stapels lieve kaarten, kilo’s chocolade, potten snoep
en drop, zelfgebakken taarten, uitnodigingen voor
teamuitjes en een geluksboom. Nog iedere dag
ontvangen wij dit soort hartverwarmende
steunbetuigingen. Namens de familie en het hele
NBC-team: BEDANKT!'
Wat gaaf!

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

De Digitale Nieuwegeiner

De man werd direct gearresteerd nadat hij zich klem had gereden

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bestuurder-rijdt-met-auto-over-drukke-markt-in-nieuwegein-geen-gewonden
https://www.pen.nl/winkel/
https://www.pen.nl/winkel/
mailto:redactie@pen.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Gestolen sieraden
aangetroffen
bij inbreker uit Nieuwegein

Eind september heeft de politie een in-
breker uit Nieuwegein aangehouden.
Tijdens de doorzoeking van zijn huis,
troffen de agenten allerlei sieraden
aan. Zij zijn nu op zoek naar de recht-
matige eigenaar hiervan.

Toen een gezin op vakantie was tussen
15 en 25 juli, is er ingebroken in hun huis
in Vleuten. De inbreker heeft hierbij een
schroevendraaier gebruikt. Die is aange-
troffen door de recherche. De Forensische
Opsporing heeft de schroevendraaier on-
derzocht op sporen. Er bleken DNA sporen
op te zitten van een 34-jarige verdachte
die vervolgens eind september in zijn huis
in Nieuwegein kon worden aangehouden.

Sieraden
In de woning van de verdachte vond de
politie een hoop sieraden. Sommige zijn
van de inbraak in Vleuten, maar van an-
dere is nog onduidelijk wie de eigenaar is.
Zijn dit uw sieraden of weet u van wie ze
zijn? Laat het dan weten via 08006070.

Hoe bereid je je voor
op die geweldige reis naar Australië?

Het is zover; je hebt je reis naar Aus-
tralië geboekt. Of het nou een impul-
sieve actie was of iets wat al jaren op je
bucketlist staat, je hebt een indrukwek-
kende reis voor de boeg. Ook wanneer
je op zakenreis gaat is het toch echt de
moeite waard om een poging tot sight-
seeing te doen want werk is belangrijk,
maar genieten ook!

Australië is een enorm veelzijdig landwaar
je je nooit zult vervelen tijdens je vakantie
of zakenreis. Of je van avontuur houdt,
een kick krijgt van indrukwekkend grote
steden, Australia’s got it. Welke plekken
mag je niet missen en hoe bereid je je
goed voor op grote reis, want zonder bij-
voorbeeld een visum voor Australië ben je
nergens!

Wat moet je zien in Australië?
Als je uit bent op een avontuurlijke reis
dan moet je zeker een bezoek brengen
aan de Outback van Australië. Laat je
meenemen door de een gids en neem in
kijkje in de indrukwekkende wereld van de
Aboriginals. Een wereld vol watervallen,
prachtige rotsformaties en ongerepte
wildernis. Zowel op vakantie als op zaken-
reis heb je de mogelijkheid om je te ver-
gapen aan de dynamische steden
Sydney, Melbourne of Brisbane. Het
makkelijkste is om op de fiets te stappen
en je rond te laten leiden door locals.

Ook de surffanaten zijn op hun plek; be-
zoek Bondi Beach voor de surfervaring

(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: ‘De bladeren vallen weer van de bomen… het is herfst! Wie heeft zijn straatje al schoongeveegd? Dit jaar ben ik weer eens
geveld door een ouderwetse verkoudheid. Ik was vergeten hoe vermoeiend het was! Maar, de Pen-i wordt getekend, met of zon-
der nies!’

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
08006070
https://visumbuitenland.nl/australie
https://www.pen.nl/artikel/hoe-bereid-je-je-voor-op-die-geweldige-reis-naar-australie
http://www.keep-in-mind.nl
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Licht op Noorderveld

Op vrijdag 11 november wordt van
19.00 tot 20.30 uur voor de zesde keer
Licht op Noorderveld gehouden. Be-
graafplaats Noorderveld aan de Struc-
tuurbaan wordt deze avond verlicht
met fakkels en vuurschalen. Bezoekers
kunnen er rondlopen, stil zijn, tot
bezinning komen en op de diverse
grafvelden luisteren naar muziek. De
avond is vrij toegankelijk voor ieder-
een (geen aanmelding nodig), jong en
oud en ongeacht geloof of levensbe-
schouwing. Dus ook voor nabestaan-
den van wie de dierbaren elders gecre-
meerd of begraven zijn.

Programma
Bezoekers zijn vanaf 19.00 uur welkom
om te komen luisteren naar (doorlopende)
muzikale optredens. Op het kinderveld
staat verhalenverteller Roelof Speelman
en bij het Tripoli monument zal vrouwen-
koor De Dolle Diva’s uit Nieuwegein
diverse luisterliedjes vertolken. De avond
start en eindigt met de klanken van doe-
delzakspeler Johan Terlouw.

Er worden kaarsen uitgedeeld en nabe-
staanden kunnen een steen/plankje hout
beschrijven om op het graf te plaatsen
(stenen of plankjes die op het strooiveld
worden geplaatst, worden begin januari
verwijderd). Gastvrouwen en -heren (met

een witte sjaal) lopen rond voor vragen en
informatie. Ook is het mogelijk om te
praten met vrijwilligers van rouwgroep
Nieuwegein, zij staan bij het crematorium.

Bereikbaarheid
Door de te verwachte drukte worden be-
zoekers aangeraden om zoveel mogelijk
op de fiets te komen. De stalling is bij de
ingang, aan de buitenzijde van de begraaf-
plaats. Voor parkeren volg je de aanwij-
zingen in de omgeving van Noorderveld
en de Structuurbaan. Er zijn invalide par-
keerplaatsen direct aan de overzijde van
de begraafplaats. Let op: er zijn geen rol-
stoelen aanwezig, hier dienen bezoekers
zelf voor te zorgen. Vergeet niet bij slecht

weer een paraplu mee te nemen (even-
tueel een zaklantaarn) en kleed je warm.

Vragen
Voor vragen over deze avond of als je in-
teresse heeft om de editie van 2023 te
sponsoren kun je contact opnemen via
j.deckers@nieuwegein.nl. De avond wordt
georganiseerd door de gemeente Nieuwe-
gein in samenwerking met crematorium
Noorderveld-Monuta en rouwgroep Nieu-
wegein. Financieële ondersteun door Bas
Poelstra Uitvaarten, Uitvaartzorg van
David, Martin Hendericks Uitvaartver-
zorging, Hendrik-Jan Uitvaart, Amenti
uitvaartverzorging, Barbara Uitvaartver-
zorging & PCB Uitvaartverzorging.

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: 'Zeggen zijn op grassen gelijkende planten die in grootte variëren van
een minipolletje tot planten die in de waterkant nog anderhalve meter
daarboven verschijnen. De meeste zeggen zijn planten die in ondiep water,
dus aan de kant of op de kant gedijen. Drassig mag ook en sommige
kunnen ook op droge plekken groeien, meestal wel armetierig. Zeggen
bloeien met aren.'

'Ooit werd er in een bosje in Galecop wat hangende zegge gezien… totdat
er in een aantal plantsoenen ineens hele veldjes pollen hangende zeggen
werden geplant. Die zeggen verwilderden nogal en dat was waarschijnlijk

niet netjes van ze dus werden ze na enige tijd vervangen door andere planten.

Die zeggen hadden zich inmiddels uitgezaaid. En dat doen ze nog steeds. Ze hangen ook nog steeds. Als een zaadje van die
hangende zegge in een tuin terecht kwam leek het op een of ander grasje, tot dat het na terugkomst van vakantie ineens een
flinke pol was geworden, die zich ook weer uitzaaide en zo verder.
Begin mei van dit jaar bleek er een flinke pol hangende zegge te staan aan de rand van de Kromme IJssel. Daar had die zegge
een hangplek gerealiseerd. Hoog tijd voor wat foto’s. Bij deze.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/monument-onthuld-ter-nagedachtenis-ramp-lybie
mailto:j.deckers@nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Overzichts-
tentoonstelling
en boekpresentatie
van Nieuwegeinse
kunstenaar Jan Naezer

Zaterdag 29 oktober opent om
16.00 uur in de Weissenbruch-
zaal van Pulchri Studio te Den
Haag de overzichtstentoon-
stelling Jan Naezer, een leven
lang doorbijten. De expositie
geeft een overzicht van de peri-
ode 1973 - 2022 en toont de
ontwikkeling van de figuratieve
schilder tot de etser met de
non-figuratieve beeldtaal die
Naezer nu is. Jan Naezer woont
in Nieuwegein.

Jan Naezer
Jan Naezer is, zowel in Nederland
als daarbuiten, een bekende naam
in de grafische wereld. Als actief
lid van Pulchri Studio en door zijn
lesinstituut heeft Naezer zich een
prominente plaats verworven in
de Haagse kunstwereld. Hij werd
in 2020 benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau voor zijn
buitengewone verdiensten als
beeldend kunstenaar en daaraan
gerelateerde activiteiten.

De beeldtaal van Jan Naezer
Naezer is niet de kunstenaar van
het grote gebaar. Het opgaan in de
stilte van het atelier, de intimiteit
van de etsplaat of het drogen van
het water op een aquarel maakt
dat zijn werk het best kan worden
omschreven als de kamermuziek
binnen de beeldende kunst.

Publicatie
Bij de tentoonstelling hoort de
monografie Jan Naezer, een leven
lang doorbijten, onder redactie
van Yvonne Riphagen, Deze
monografie met bijbehorende ets
wordt tijdens de opening van de
expositie aangeboden aan Frans
Backhuijs, burgemeester van
Nieuwegein, de woonplaats van
Jan Naezer. Het boek is deel 32 uit
de serie Haags Palet en wordt uit-
gegeven door de Stichting Haagse
Beeldende Kunst en Kunstnijver-
heid.

Waar en wanneer
De opening van de expositie is op
29 oktober om 16.00 uur. De ex-
positie is te zien tot en met 27 no-
vember 2022 in de Weissenbruch-
zaal van het Schilderkunstig
Genootschap Pulchri Studio aan
de Lange Voorhout 15, Den Haag.
Openingstijden: 12.00 - 17.00 uur.
Op zaterdagen en zondagen is de
kunstenaar aanwezig

FIETSFOTO VAN DE WEEK

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

Clarion: ‘De gemeente Nieuwegein vraagt inwoners om een
vragenlijst in te vullen over de beste plek voor een knip in de
Batauweg. Fietsersbond Nieuwegein vindt een knip ter hoogte
van de Nedereindseweg de beste keuze. Want die is het meest
effectief èn zorgt dat fietsers ‘in de luwte van de knip’ de
Batauweg veilig kunnen oversteken. Lees er meer over op onze
website en vul de enquête in!

De Digitale Nieuwegeiner

Vrouw met scootmobiel
rijdt water in
bij Fort Jutphaas

Een vrouw op een scootmobiel is afge-
lopen zondag rond halfdrie met haar
voertuig het water ingereden. Het on-
geluk gebeurde op Rond het Fort bij
Fort Jutphaas.

Omstanders die het ongeluk hebben zien
gebeuren, hebben de hulpdiensten direct
gebeld en laten weten dat de vrouw met
haar wielen in de berm terecht kwam en
de controle over haar scootmobiel verloor.

De hulpdiensten waren snel ter plekke en
verleendeN de nodige hulp. Nadat zij uit
het water was gehaald werd zij gecon-
troleerd door het ambulancepersoneel en
meegenomen naar het ziekenhuis voor
verdere controle.
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http://jannaezer.nl/
https://www.pen.nl/artikel/drie-nieuwegeiners-benoemd-in-de-orde-van-oranje-nassau
https://www.pen.nl/artikel/drie-nieuwegeiners-benoemd-in-de-orde-van-oranje-nassau
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/2022/10/07/fietsersbond-knip-bij-nedereindseweg-beste-keuze/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/2022/10/07/fietsersbond-knip-bij-nedereindseweg-beste-keuze/
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://filmscanning.nl


16

Nog een klein maandje
en dan
komt Sinterklaas
naar Nieuwegein

Zet zaterdag 12 november alle-
maal maar in de agenda, want
dan zal Sinterklaas met de
Pieten weer voet aan wal zetten
in Vreeswijk! Dit heeft de hof-
houding van Sinterklaas aan
onze redactie laten weten. Of
alles goed gaat en ze wel echt
aankomen… dat blijft altijd
spannend!

Het programma
• 12.00 uur, Sinterklaasmarkt,
begin Dorpsstraat in Vreeswijk
• 13.00 uur, voorprogramma met
Pieten en een dansgoep
• 13.45 uur, de boot van Sinter-
klaas passeert de Amaliabrug
• 14.00 uur, Sinterklaas komt met
zijn Pieten aan in de Oude Sluis
en wordt hartelijk welkom gehe-
ten door de Burgemeester
• 14.15 uur, Sinterklaas start zijn
rondrit in een authentieke auto!
• 15.00 uur, Sinterklaas op de
troon voor de prijsuitreiking van
de bouwplaat
• 15.30 uur, einde intocht.

Je kunt op de fotomet Stelt-Piet
of één van de andere Pieten en
natuurlijk kun je weer kijken naar
de kunsten van Fly-Piet!

Doe mee
aan de grote Sinterklaas
bouw-kleurwedstrijd!
Bouw en kleur de Sinterklaas
schoorsteen en maak kans op
leuke prijzen of een mooie kinder-
fiets van Happy Bike!

Bouwplaat
Voor de herfstvakantie wordt de
bouwplaat uitgedeeld op de scho-
len. Je kunt de bouwplaat ook
halen bij Broodje Vreeswijk, Knus
bij Ann, Slagerij Koekman of Pick
Up & Go Banketbakkerij Tammin-
ga en Verweij.

Wat moet je doen?
Kleur het dak, de schoorsteen,
Sint en Pieten van de bouwplaat
zo mooi mogelijk in. Knip de on-
derdelen uit en lijm alles in el-
kaar. En vergeet ook de Sint niet
op het dak te lijmen! Breng je
schoorsteen vóór woensdag 9 no-
vember naar Broodje Vreeswijk,
Knus bij Ann, Slagerij Koekman of
Pick Up & Go Banketbakkerij
Tamminga en Verweij.

Als hoofdprijs is er
een kinderfiets van Happy Bike
Er zijn drie leeftijdscategorieën
(1/tm 3 jaar, 4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9
jaar en 10 t/m 12 jaar) in iedere
categorie twee prijzen en voor de
aller… allermooiste een fiets. Bij
inlevering ontvangen de kinderen
een zakje pepernoten. Sinterklaas
zal zaterdag 12 november na zijn
rondrit door Vreeswijk de win-
naars bekend maken.

Stadstheater
en kunstencentrum DE KOM
in het groen
om Iraanse vrouwen
te steunen

Stadstheater en kunstencentrum DE
KOM kleurt tot en met vandaag een
week lang groen. Dit uit solidariteit met
het Iraanse volk, na de dood van de
22-jarige Mahsa Amini. Sinds de dood
van Amini is het onrustig in Iran. Er
vielen zeker 41 doden. Meer dan 1200
mensen werden opgepakt bij de
demonstraties.

Het CDA, PvdA, ChristenUnie, Lokale
Vernieuwing en de VSP dienden vorige
week donderdag een motie in tijdens de
raadsvergadering. Deze motie werd in de
gemeenteraad overwegend positief ont-
vangen en is met brede steun aangeno-
men. Volgens de indieners staat het zelf-
beschikkingsrecht van het Iraanse volk, en
in het bijzonder Iraanse vrouwen, onder
druk en is een uiting van steun daarom
passend.

Nieuwegein heeft nog geen openlijke
steun betuigd. Stadsheater DE KOM leent
zich hier volgens de politieke partijen goed
voor. Het verlichten van het gebouw zou
gemakkelijk, snel en tegen zeer geringe
kosten kunnen.

Over de hele wereld wordt steun betuigd
aan het Iraanse volk, onder meer door het
afknippen van haar en het groen verlich-
ten van objecten. Op social media is al
weken te zien hoe Iraanse burgers in het
openbaar hun hijabs verbranden, en hoe
vrouwen hun haar, of een lok, afknippen
uit steun voor de protesten.

De Digitale Nieuwegeiner
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Burgemeester Backhuijs:

‘Het aantal hackincidenten bij gemeenten
is verdubbeld’

Het aantal hackincidenten bij gemeenten is verdubbeld.
Doen gemeentes wel genoeg om dit tegen te gaan? 'Alle
gemeenten hebben hiermee te maken' zegt burgemeester
Frans Backhuijs (VVD) van Nieuwegein in het programma
Nieuwsuur. Burgemeesters maken zich zorgen over de
verdubbeling van het aantal cyberaanvallen op gemeentes.
Backhuijs is o.a. lid van de Adviesraad Informatie-
beveiligingdsdienst bij de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG).

20 Oktober 2016 was het computersysteem van de WIL-
Lekstoom (WIL) al een keer gehackt. Een medewerker had toen
een schadelijke e-mail geopend zodat onverlaten toegang
kregen tot het computersysteem van de uitkeringsorganisatie
voor de gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en
Vianen. De medewerkster kreeg een e-mail van Ziggo met
betrekking tot haar factuur. Deze e-mails lijken zeer op de echte
e-mails die Ziggo verstuurd. Toen zij de e-mail opende kregen de
hackers door een datalek toegang tot het computersysteem van
de WIL.

De cyberdreigingen komen op de gemeenten af in een tijd waarin
ze voor steeds meer taken verantwoordelijk zijn en dus ook
steeds meer data in hun beheer hebben. Tegelijkertijd is het
beveiligen van de systemen een grote kostenpost geworden die
niet iedere gemeente even makkelijk kan betalen. Bovendien is
het er niet altijd gekwalificeerd personeel voor handen die de
systemen up-to-date kunnen houden.

Het aantal cyberaanvallen op Nederlandse gemeenten is het
afgelopen jaar sterk toegenomen. De afgelopen twee jaar waren
er vijf grote cyberincidenten. Ook zijn er twee keer zo veel

risicovolle, zwakke plekken in de software van gemeenten
opgespoord. Dat blijkt uit het nieuwe tweejaarlijkse Dreigings-
beeld van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het aantal incidenten neemt dus toe, het wordt steeds complexer
om ze het hoofd te bieden en de impact is steeds ernstiger.
Criminelen aarzelen niet om privacygevoelige gegevens van
inwoners, bedrijven en medewerkers online te publiceren.
Zo werd de gemeente Buren dit jaar getroffen door een
ransomware aanval. Bij de hack zijn gegevens van de gemeente
gestolen. Vervolgens is een grote hoeveelheid privacygevoelige
data gepubliceerd op het darkweb.

Twee weken geleden maakte het kabinet een nieuwe cyber-
strategie bekend en is vastgelegd wat er de komende jaren moet
gebeuren om Nederlandse overheden beter te beschermen
tegen cyberaanvallen. Het is de vraag of gemeenten voldoende
geld hebben om aan alle beveiligingseisen te kunnen voldoen.

Nieuwe cybersecuritystrategie
Namens het kabinet presenteerde minister Yeşilgöz-Zegerius
(Justitie en Veiligheid en coördinerend bewindspersoon
cybersecurity), samen met minister Adriaansens (Economische
Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijks-
relaties en Digitalisering), onlangs de nieuwe Nederlandse
cybersecuritystrategie 2022-2028. Bij de strategie hoort ook een
actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te
maken.

De strategie is tot stand gekomen met een brede betrokkenheid
van vele publieke, private en maatschappelijke organisaties, en
in het bijzonder met de Cyber Security Raad, en bouwt voort op
eerdere kabinetsbrede cybersecuritystrategieën uit 2011, 2013
en 2018. Voor de totstandkoming en implementatie van de
strategie werken alle ministe ries samen, ook met publieke en
private partners.
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Sinterklaasactie
bij de Speelgoedbank

Naast de Voedselbank en de
Kledingbank kent Nieuwegein
ook sinds 2009 de Speelgoed-
bank. De Speelgoedbank
Nieuwegein is een vrijwilligers-
organisatie die gebruikt en
nieuw speelgoed inzamelt en
deze gratis uitgeeft aan kinde-
ren tot 10 jaar waarvan de ou-
ders om financiële redenen of
door een slechte thuissituatie
geen speelgoed voor hun kinde-
ren kunnen kopen.

Het gebruikte en nieuwe speel-
goed wordt verkregen via particu-
lieren die het bij de Speelgoed-
bank inleveren. Al het speelgoed
wordt eerst door vrijwilligers ge-
controleerd op compleetheid en
werking. Eventueel worden kleine
reparaties verricht. Met de komst
van Sinterklaas is er weer een Sin-
terklaasactie opgezet.

Op vrijdag 25 november van 18.00
tot 21.00 uur én op zaterdag 26
november van 09.30 tot 12.30 uur
kunnen ouders of verzorgers van
kinderen tot 10 jaar en die in het

bezit zijn van een Stadspas of
doorverwijzing van een officiële
instantie speelgoed opha-len.
Heb je een Stadspas of een door-
verwijzing van een officiële in-
stantie? En heb je kinderen van
0 tot 10 jaar? Kom je dan inschrij-
ven voor de Sinterklaasactie aan
de Vredebestlaan 23. Inschrijven
kan tijdens de openingstijden. Dat
is op maandag van 18.30 tot 20.00
uur en vrijdag van 12.30 tot 15.30
uur. Laatste inschrijfmogelijkheid
is op vrijdagmioddag 18 november
van 12.30 tot 15.30 uur.

Let op: zonder inschrijving geen
toegang op 25 en 26 november.
Kijk voor meer informatie op de
website van de Speelgoedbank.
Hier staan ook de voorwaarden, de
huisregels en hoeveel cadeautjes
je per kind mag uitzoe-ken.

Huisregels
• Geen kinderen naar binnen
• Alleen toegang op vertoon van je
inschrijfformulier
• Per gezin maximaal 1 persoon
naar binnen
• 20 minuten tijd om speelgoed
uit te zoeken
• Neem je eigen tas(sen) mee.

Snelheidsduivels
raken rijbewijs kwijt
in Nieuwegein

In de nacht van zaterdag op zondag
16 oktober maakten drie bestuurders
het wel erg bont. Zij overschreden de
maximum binnen de bebouwde kom
van Nieuwegein snelheid ruimschoots.

De snelste snelheidsduivel klokte 127 kilo-
meter per uur op de Zandveldseweg, waar
maar 50 km per uur is toegestaan. De een
na snelste haalde 105 kilometer per uur
op dezelfde weg. De agenten hielden die
avond een controle in een onopvallend
voertuig en dat wierp vruchten af.

Beide snelheidsovertreders moesten
direct hun rijbewijs inleveren, omdat zij
met meer dan 50 kilometer per uur de
maximumsnelheid hadden overschreden.

In hetzelfde halve uurtje dat de agenten
controleerden betrapten zij ook nog een
taxichauffeur, die met 101 kilometer per
uur langsraasde. Hij mocht zijn rijbewijs
houden omdat na correctie de overtreding
niet kwam op meer dan 50 km per uur. Hij
krijgt binnenkort wel een schikking op de
mat van het CJIB.

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 rechts het Raad-
huisplein met de politiepost. De kaart in het archief van
deze week is niet zo een hele oude hij komt uit 1971. De
uitgever van de kaart was de Firma Goes uit Vreeswijk.
De drukker was Geitz uit Hilversum en gedrukt in zwart/
wit. In de oude politiepost zit Nu een kapper.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.
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Dit keer wil ik je graag
meenemen in het verhaal van
Joggy. Hoe is Joggy ontstaan
en waarvoor kan Joggy ingezet
worden?

Laten we beginnen met het
uiterlijk van Joggy. Joggy is een
grote wortel met sportschoenen
en een zweetband. Joggy traint
graag met tomaat- en aardbei-
gewichten.

JOGG en mascotte Joggy
Joggy is de mascotte van JOGG
Nieuwegein. JOGG staat voor
'een gezonde jeugd, een gezonde
toekomst' en stelt zich ten doel de
fysieke en sociale leefomgeving
van kinderen structureel gezonder
te maken.

'Stel je eens voor dat iedereen
in 2040 lekker in z’n vel zit.
Dat we allemaal gezond eten,
genoeg bewegen en goed
slapen. Zo’n gezonde toekomst,
dat wil toch iedereen?'

Het lijkt mij dat iedereen dit wil,
maar de vraag is: hoe gaan we dit
bereiken? We hebben hiervoor
iedereen nodig die wil en kan
bijdragen. Dit geldt zeker voor de
doelgroep zelf, de kinderen. Om
de kinderen te bereiken, het
goede voorbeeld te geven en ze
eraan te herinneren dat het
belangrijk is om lekker in je vel te
zitten, is er vorig jaar een
ontwerpwedstrijd voor een nieuwe
mascotte uitgezet. Een
spannende wedstrijd met maar
liefst 142 inschrijvingen!
Uiteindelijk werd Lisa Fooij
uitgeroepen tot de grote winnaar
met dit gave ontwerp van Joggy.

Genoeg water drinken
Mascottes zijn grote levende
knuffels waar zowel kinderen als
volwassenen dol op zijn.
Bovendien zijn mascottes
herkenbaar aan hun unieke
persoonlijkheden en belangrijke
boodschappen. Wat maakt Joggy
uniek? Joggy beweegt graag,

houdt van worteltjes, is altijd in
een goed humeur, geeft graag
knuffels en drinkt bij dorst het
liefste water! Een belangrijke
boodschap van Joggy is dan ook
om alle kinderen te laten zien dat
water drinken lekker en gezond is.
Daarom heeft Joggy besloten om
tijdens de Nationale Sportweek in
september bidons uit te delen aan
alle basisschoolleerlingen. Zo kan
elk kind makkelijk zijn of haar
eigen bidon gebruiken na de
pauze, na het sporten of gewoon
bij dorst.

Joggy heeft het al aan de basis-
schoolleerlingen uitgelegd in een
video, maar herhaalt hier ook
graag waarom water drinken zo
belangrijk is:
• Water is heel gezond en
suikervrij
• Ons lichaam bestaat voor meer
dan de helft, oftewel 65%, uit
water
• Je verliest bijvoorbeeld water
door plassen en zweten, wat ook
weer aangevuld moet worden
• Water drinken helpt je beter te
concentreren op school
• Water komt gewoon uit de kraan,
dus je kan je bidon altijd makkelijk
bijvullen.

Joggy ook bij jou op bezoek?
Joggy geeft kinderen graag op
een leuke manier het goede
voorbeeld met water drinken,
beweging, gezond eten en goed
slapen. Komt gezondheid of één
van deze onderwerpen terug
tijdens een activiteit op school, op
de sportvereniging of in de buurt?
Neem dan contact op met
JOGG-regisseur Julia via
j.vanweelden@merwestein.nl om
te kijken wanneer Joggy langs kan
komen.

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 Julia van Weelden,
buurtsportcoach positieve gezondheid
en JOGG-regisseur:

Heb jij mascotte Joggy
al gespot?

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
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Bijna 100 kinderen vieren
Kinderboekenweekfeest
in de bieb

Afgelopen week vrijdag hielpen bijna
100 kinderen 's avonds mee om allerlei
dieren op te sporen en terug te bren-
gen naar ‘hun’ thuis in de boeken. De
vriendelijke viervoeters, spannende
krokodillen, vogels en andere persona-
ges uit het dierenrijk waren in aanloop
naar de Kinderboekenweek op myste-
rieuze wijze verdwenen en zorgden
voor chaos in de bibliotheek.

Workshops
'Dankzij de hulp van de Nieuwegeinse
kinderen is het ons gelukt om alle dieren-
vrienden terug te begeleiden naar hun
verhaal. Gelukkig maar!', verzucht de
opgeluchte jeugdexpert Susanne Mol. De
kinderen kregen tijdens vier workshops
hulp van echte experts. Zo konden ze bot-
ten onderzoeken met het Universiteitsmu-
seum Utrecht, leerden ze van theater DE
KOM hoe ze zelf dieren spelen, gingen ze
de survivaluitdaging van scouting aan en
natuurlijk mocht een (vogeltjes)dans in de
silent disco ook niet ontbreken. Ook wer-
den ze mooi geschminkt. Aan de ouders
was ook gedacht: de band FF-anders ver-
maakte hen.

Over de Kinderboekenweek
Elk najaar vindt in de bibliotheek de
Kinderboekenweek plaats. Naast leuke
activiteiten is er veel aandacht voor
boeken en leesplezier. Het thema van
2022 is: gi-ga-groen. Meer weten? Neem
een kijkje op de website van bibliotheek
De tweede verdieping in de binnenstad
van Nieuwegein.
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Geslaagde Veiligheidsdag

Afgelopen zaterdag werd de Veiligheidsdag op het
parkeerterrein Blokhoeve druk bezocht. Brandweer,
politie, ambulance en andere hulpdiensten organi-
seerden deze dag voor de inwoners van Nieuwegein
om een inkijkje te geven hoe hulpdiensten te werk
gaan tijdens een incident of hoe je bijvoorbeeld je
huis veiliger kan maken.

De dag werd, ondanks een beetje regen, druk bezocht en
was bedoeld voor volwassenen én kinderen. Iedereen kon
een blusauto, politiemotor of een ME bus van dichtbij
bekijken of er zelfs in gaan zitten! Voor kinderen waren er
ook leuke activiteiten en rond het middaguur werd een in-
cident nagebootst. Onze videograaf Michael Simonse
legde dit vast.

Burgemeester Frans Backhuijs: 'Veiligheid is een speerpunt
voor de gemeente Nieuwegein. Als gemeente willen we dat
het veilig is in Nieuwegein en dat inwoners zich ook veilig
voelen. Daarvoor is het belangrijk dat inwoners en hulpdien-
sten elkaar kennen en weten te vinden. Niet alleen in nood,
maar ook voor een ‘veiliger gevoel’. Deze Veiligheidsdag
biedt de gelegenheid om kennis met elkaar te maken.'

https://www.detweedeverdieping.nu/kinderboekenweek
https://www.detweedeverdieping.nu/kinderboekenweek
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-veiligheidsdag-in-nieuwegein
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Optreden Trio Troost
in Dorpshuis
Fort Vreeswijk

Zondag 30 oktober treedt Trio
Troost op in het Dorpshuis Fort
Vreeswijk. Het muzikale trio
brengt met diverse liedjes een
levensechte ode aan Ja Zuster,
Nee zuster en het Schaep met
de 5 pooten. De vrolijke liedjes
die het trio speelt bieden een
beetje troost en vooral veel
humor. Het gezelschap staat
onder leiding van Vreeswijker
Ad Elbertse.

Het optreden duurt van 16.00 tot
17.00 uur. Vooraf aanmelden is
niet nodig. De entree bedraagt
€ 2,00. Voor € 2,50 extra geniet je
van een kop huisgemaakte soep.

Soep & Cultuur
Het optreden vindt plaats in het
kader van Soep & Cultuur. Deze
activiteit vindt elke laatste zondag
van de maand plaats. Het pro-
gramma biedt zowel muziek, als
kunst en theater. Een aantal op-
tredens is speciaal. Naast muzi-
kale optredens staat er ook kunst
en theater en speciale kinder-
voorstellingen op het programma.

Tijdens de middag wordt er een
kop huisgemaakte soep geser-
veerd.
Kijk op de website van Dorpshuis
Fort Vreeswijk voor meer infor-
matie.

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 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.

Workshop herfstbloemstuk maken

Woensdag 26 oktober van 19.30 tot 21.30 uur, organiseert het
Dorpshuis fort Vreeswijk een workshop Herfstbloemstuk maken.
Onder de deskundige begeleiding van Carin Laarman gaan de
aanwezigen bloemschikken met herfstbloemen. Je kunt kiezen uit
diverse kleuren en versieringen om je krans te voorzien van een
persoonlijk tintje. Het resultaat gaat mee naar huis.

De kosten voor deelname bedraagt € 22,50 (N-pashouders betalen
€ 5,-). Alle materialen die je nodig hebt voor het maken van een mooi
stuk zijn aanwezig, dit zit bij de prijs inbegrepen. Net als de koffie/thee.
Aanmelden kan via info@fortvreeswijk.nl of door te bellen naar
0621664918.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Ballast Nedam en
Nieuwegein werken samen
aan de groenste en
duurzaamste parkeergarage

Ballast Nedam en gemeente Nieuwe-
gein gaan samenwerken aan de groen-
ste en duurzaamste parkeergarage van
Nederland: Parkeergarage Zuid. Op
13 oktober 2022 stelde de gemeente-
raad van Nieuwegein geld beschikbaar
voor het maken van het uiteindelijke
ontwerp voor de parkeergarage. Hier-
mee is er groen licht voor beide partij-
en om samen aan de slag te gaan.

Prettig, gezond en veilig
Ballast Nedam won de inschrijving voor
de nieuwe parkeergarage, mede door
haar visie op duurzaamheid en leefbaar-
heid. Deze sluit aan bij de ambitie van de
gemeente om van City Nieuwegein de
duurzaamste binnenstad van Nederland te
maken. Ballast Nedam zet onder meer de
natuur in als ontwerpoplossing voor een
prettige, gezonde en veilige leefomgeving
voor mens en dier.

De plek
Parkeergarage Zuid komt naast het Zuid-
stedeviaduct. Ingeklemd tussen het St.

Antonius ziekenhuis met bijbehorende
parkeergarage, de warmtecentrale en het
water van de Doorslag. Op de plek wordt
nu achter een slagboom geparkeerd. Par-
keergarage Zuid moet ruimte bieden aan
ruim 550 parkeerplekken. Hiervan zijn er
circa 237 bestemd voor toekomstige be-
woners van CityPromenade. CityProme-
nade is de nieuwbouw gesitueerd naast
het Stadshuis en Theater De KOM. De
bouw hiervan gaat eind oktober van start.

City leefbaar en bereikbaar
Wethouder Ellie Eggengoor: ‘Bij duur-
zaamheid denk je niet direct aan het bou-
wen van een parkeergarage. We blijven in
onze stad ook zeker stimuleren om
lopend, met de fiets of met het OV naar
onze binnenstad te komen. Toch is Par-
keergarage Zuid nodig. De komende jaren
groeit de stad. In City alleen al komen
meer dan 2.100 nieuwe woningen. Dat
vraagt om meer parkeermogelijkheden om
de stad, ook tijdens piekmomenten, leef-
baar en bereikbaar te houden. Fijn dat we
in Ballast Nedam een partij gevonden
hebben die in onze hoge ambities mee-
gaat. Een partij die met ons samen wil
werken aan een ontwerp voor een pret-
tige, gezonde en veilige leefomgeving
voor mens en dier.’

Hoogwaardige architectuur
met oog voor de omgeving
Oriol Casas Cancer (architect-partner
wUrck): ‘Een parkeergarage is vaak het
eerste contact met een stad. Het ontwerp
van Parkeergarage Zuid is een weerspie-
geling van de ambities van de gemeente
Nieuwegein voor City. Een voorbeeld van
hoogwaardige architectuur waar duur-
zaamheid, circulariteit en natuurinclusivi-
teit de kern vormen. Een nieuw visite-
kaartje voor de bezoekers van de binnen-
stad’.

Thom Hienekamp (directeur Ballast
Nedam Park & Connect): 'Wij zijn ont-
zettend trots dat wij het ontwerp mogen
maken voor dit ambitieuze project. Naast
duurzaam en met verantwoordelijk gebruik
van bouwmaterialen, wordt deze garage
een groene steppingstone voor flora en
fauna. Het maken van deze duurzame,
groene garage in een intensieve samen-
werking met de gemeente, in deze zeer
complexe omgeving, is ons op het lijf ge-
schreven. Dit zijn de projecten waar wij
enorm enthousiast van worden.'

Vervolg
Als het ontwerp voor Parkeergarage Zuid
klaar is, zijn ook de kosten bekend. De
bouw van de parkeergarage kan begin-
nen, als de gemeenteraad instemt met de
kosten voor de bouw. Dit besluit wordt
verwacht in maart 2023.
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JSV JO10-1 -
Jonathan JO10-2

‘Oefenduels kunnen ook
heel spannend zijn’

‘Kinderen willen graag veel voet-
ballen, trainingen zijn leuk en
leerzaam maar het gaat toch om
de wedstrijden’ zo laat de trainer
van het eerste team JSVO10
onze redactie weten in zijn weke-
lijkse bijdrage. Door het blok van
drie vrije weekenden wilde zijn
spelers toch nog een wedstrijd
organiseren tegen een sterker
team. Dat werd Jonathan uit
Zeist.

Trainer Lex van der Veldt: ‘Afge-
lopen zaterdag begonnen we met
mooi weer, de zon scheen. De
wedstrijd begon om 11.00 uur. De
jongens kregen in de openingsfase
heel snel al drie goals tegen zon-
der zelf ook maar in de buurt van
het doel van de tegenstander ge-
weest te zijn, dat voelt andersom
want meestal zijn wij zelf de ploeg
die dat voor elkaar bokst. Dat geeft
je wedstrijd meteen wat extra’s
want achterstaan binnen vijf mi-
nuten en met zo’n achterstand…’

In deze wedstrijd werd er vooral
gekeken hoe de jongens de trainin-
gen van afgelopen week konden
meenemen naar de wedstrijd.
Gaan ze de ruimtes op het veld al
zien waar andere spelers vrijlo-
pen? Zien ze iemand vrijstaan?
Kiezen ze een oplossing die
makkelijker is dan drie tegen-
standers uitspelen in de hoek van
het veld? Allemaal van dat soort
vragen waarin je kunt zien dat
spelers groeien in hun voetbalmo-
gelijkheden.

‘Jonathan speelde dus net als JSV
met veel druk naar voren maar wel
met meer overleg en sneller over-
spel. Bijzonder was het dat de 1-3
kwam vanuit een actie waarbij
Samy na een combinatie het
overzicht hield, niet schoot maar
prachtig voorgaf. Dat de bal niet in
1 x binnenviel, maar uit de rebound
van Jayden was onbelangrijk
(zoals doelpunten vaak zijn als je
op de uitvoering let), het was het
moment waarop je dus ziet dat
trainingen de jongens op weg
helpen.’ In het vervolg van de eer-
ste helft was het Jonathan dat iets
sterker bleef maar het verschil
bleef rond de 1 a 2 doelpunten
achterstand hangen.

In de 2e helft gooide JSV er meer
power bovenop en trok het de wed-
strijd veel meer naar zich toe. ‘Niet
echt op voetballend niveau maar
op werklust en teamgeest. Dat we
uiteindelijk zelfs nog leken te gaan
winnen kwam door effectief om-
gaan met de te ver naar voren spe-
lende keeper van Jonathan waar-
door de stand 1 minuut in ons
voordeel was. Een uiteindelijk
prachtig doelpunt van de tegen-
stander zette de eindstand op 8-8.
Dat we begonnen met een achter-
stand en dit konden rechttrekken
zal niets met het weer te maken
hebben gehad, hoewel de zon in-
middels was ingeruild vol een flinke
regenbui, zo zie je maar dat alles
net zo veranderlijk is als het weer.
Op de foto Noah Michies die op
fraaie wijze een schot loslaat.’

De Digitale Nieuwegeiner
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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.

Voor Gerrit Plomp was de wedstrijd van
afgelopen zaterdag een nostalgische ge-
beurtenis. De coach van Geinoord begon
zijn voetballoopbaan als jeugdspeler im-
mers bij EDO, toevallig de opponent van
deze middag. De punten werden gedeeld
(2-2) maar dat zal geen sportieve hand-
reiking van de thuisclub geweest zijn.

Van Echtelt: ‘Geinoord wist dit seizoen im-
mers van de eerste vier competitieduels
geen enkele wedstrijd winnend af te sluiten.
De thuisclub stond bij rust zelfs met 0-2
achter door treffers van EDO-topscorer
Joeri de Caes. In de tweede helft wist Gein-
oord zich te herpakken en kwam via treffers
van Sven Banfi en de weer teruggekeerde
Timo Meerding op 2-2.’

‘De laatste raakte in de slotfase ook nog
eens de paal maar aan de andere kant
moest doelman Mitchell van Oort een puike
redding verrichten om EDO van de volle
winst te houden. En een handsbal in het
Nieuwegeinse strafschopgebied bleef geluk-
kig onbestraft door de arbitrage zodat na
afloop de toch wel gerechtvaardigde 2-2 op
het scorebord van Parkhout prijkte. De
komende opponent van Geinoord is Altius
in de tweede ronde van het toernooi om de
districtsbeker.’

Gerrit Plomp trad afgelopen zaterdag met Geinoord
aan tegen EDO, de club waar hij evenals Marco van
Basten als jeugdspeler begon
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Sintfeest
op Buurtplein Zuid

Hij komt, hij komt, die goede
oude Sint! Op zaterdag 12 no-
vember komt Sinterklaas weer
aan in Nederland. En natuurlijk
ook in Nieuwegein! Winkelcen-
trum Hoogzandveld en Movac-
tor hebben de handen ineen
geslagen om de intocht van de
Sint dit jaar weer te vieren met
een leuk Sintfeest!

Er zijn op zaterdag 12 november
op Buurtplein Zuid leuke acti-
viteiten te doen en Sinterklaas
komt de kinderen een bezoekje
brengen. Kom jij ook een taaipop
versieren of een schoentje knutse-
len en zetten? Ook is er een leuke
pietenspeurtocht over het winkel-
centrum. Kinderen tussen de 3 en
8 jaar kunnen samen met hun
ouders komen feesten van 13.00 -
14.15 uur of van 15.00 - 16.15 uur.
Wil je meer weten over het feest?
Kijk dan op de website van
MOvactor.

Wil je zeker zijn
van een plekje?
Geef je op voor 10 november bij
Bernadette, de jeugdwerker van
Movactor. Aanmelden kan via
bhenraat@movactor.nl of per
telefoon: 0657166998 (geef ook
aan voor welk tijdstip). Ook kun je
je aanmelden bij Buurtplein Zuid
aan de Ratelaar 37.

Schoentje zetten
Vanaf maandag 14 tot maandag
28 november kunnen de kinderen
hun zelfgeknutselde schoentje
zetten in het buurtplein. Op 1 de-
cember kun je van dan van 14.00
uur tot 16.00 uur komen kijken of
de Sint iets in jouw schoentje
heeft gestopt. De schoenknut-
selplaat haal je gratis op bij de
winkels op winkelcentrum
Hoogzandveld en het buurtplein.

Heerlijk Nieuwegein
over gezonde
en duurzame voeding

Woon je in Nieuwegein en heb
je interesse in gezonde en
duurzame voeding? En vind je
het leuk en belangrijk dat
kinderen uit Nieuwegein daar
meer over leren? Bijvoorbeeld
doordat ze samen kunnen
koken, moestuinieren of een
bezoekje kunnen brengen aan
de boerderij? Kom dan naar
Heerlijk Nieuwegein en denk
mee!

Op dinsdag 1 november organi-
seert Jong Leren Eten Utrecht in
samenwerking met de Gemeente
Nieuwegein, BuitenWijs, Groen
Doet Nieuwegein Goed, SportID
Nieuwegein, GGD regio Utrecht
en Provincie Utrecht een start-
bijeenkomst Echt Geins, groen,
gezond genieten.

Deze gratis bijeenkomst wordt
gehouden op Fort Vreeswijk. Het
begint om 17.00 uur en duurt tot
20.30 uur.

Samen met buurtbewoners, wijk-
initiatieven, leerkrachten, pedago-
gisch medewerkers, ondernemers
en andere geïnteresseerden zul-
len stappen worden gezet om kin-
deren in Nieuwegein meer in aan-
raking te brengen met kennis en
activiteiten op het gebied van
voedsel.

Wat gaat je doen?
• De Universiteit Utrecht neemt je
mee in hun boeiende verhaal over
De Gezonde Generatie
• Laat je inspireren door mooie
voorbeelden uit Nieuwegein die al
bezig zijn met activiteiten over
voeding voor kinderen of deel je
eigen ervaring
• Ontdek samen wat er nog meer
gedaan kan worden
• Uiteraard ga je ook gezellig met
elkaar eten!

Wil je ook stappen zetten en
meedenken over wat je leuk,
leerzaam, lekker en lokaal kunt
doen? Meld je dan nu aan via
deze link of neem contact op met
Lisa Verbruggen via het e-mail-
adres: l.verbruggen@ivn.nl.

Vier de Herfstvakantie
Bij de Fortwachter!

Voorlezen voor volwassenen, genieten
van live muziek, of een workshop kik-
kerslakjes maken: het kan allemaal Bij
de Fortwachter, tussen 22 en 30 okto-
ber. Maak je klaar voor acht dagen vol
gezellige, knusse, kneuterige en herfs-
tige activiteiten! Alles natuurlijk onder
het genot van een warme drank, een
stuk huisgemaakte perentaart of een
bockbiertje.

Binnen & buiten
Bij de Fortwachter: 'Je kunt in onze
woonkamer genieten van voorleesmidda-
gen, workshops en gezellige muziek.
Maar het is herfst, dus we willen óók
graag naar buiten! We organiseren wan-
delingen rondom het Fort, zoals een his-
torisch rondje Rijnhuizen en een
fietstocht naar de Plofsluis. Onze eerdere
vleermuiswandeling was een groot suc-
ces, dus tijdens de Nacht van de Nacht
kun je wederom met een batdetector op
zoek naar de vleermuizen op het Fort.'

Toegankelijk
'We organiseren alle activiteiten voor jong
én oud. We willen zo toegankelijk mogelijk
zijn, dus een aantal onderdelen zijn gratis,
zoals live muziek en dansen in de buiten-
lucht. Voor wandelingen en workshops be-
taal je een klein bedrag.'

Extra open
'Vanwege alle feestelijkheden zijn we ex-
tra open op dinsdag 25 oktober, en voor
iedereen die op vrijdagavond 28 oktober
de weekendklok graag knus wil inluiden
organiseren we tussen 16.30 en 19.30 uur
een vega BBQ: rondom onze sfeervolle
vuurplaats genieten we dan samen van de
ondergaande zon.'

B&B
'Wil je jouw herfstvakantie extra speciaal
maken? Dan kun je natuurlijk ook bij ons
komen slapen, of nodig je familie uit om
samen in Nieuwegein van de natuur te
komen genieten!'

Volg Bij de Fortwachter op social media
@bijdefortwachter.

De Digitale Nieuwegeiner
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De Dorpsstraat in Vreeswijk

Deze week een foto van de Dorps-
straat in Vreeswijk. We gaven de foto
van Toen mee aan fotograaf Jordi
Jupijn voor het maken van de foto van
Nu, voor de rubriek Toen & Nu op De
Digitale Stad Nieuwegein en in De
Digitale Nieuwegeiner.

De Dorpsstraat maakt deel uit van de
oude kern van Vreeswijk en is in feite een
kade langs de westzijde van de Oude Sluis
en de Vaartse Rijn. Deze straat vormt de
verbinding tussen de Molenstraat en de
Koninginnenlaan. Vanouds zijn er veel
winkels en bedrijven gevestigd.

Op de foto van Toen, vermoedelijk
gemaakt ergens halverwege jaren ’60 in
de vorige eeuw, zien we, waar Nu de
bloemenzaak is gevestigd, café De Hoop.
Dit café, annex slijterij, was sinds 1920 in
handen van de familie van Wiggen. In juli
2005 brandde het pand volledig af. Het
heeft lang geduurd voordat de eigenaar
het pand herbouwde.

Daar waar Toen de kapper zat, zit Nu het
Kruidvat. En zie je de schoenenwinkel
rechts van de kroeg? Tegen de winkel aan
staat een Solex. Toen een prachtig ver-
voersmiddel, maar uit het beeld verdwe-
nen toen de brommer kwam. Voor de rest
weinig veranderd in dit stukje Vreeswijk.
Het is dan ook een beschermd dorps-
gezicht.

Taboedoorbrekende
theatervoorstelling
Dood(s)bang
bij Enik Recovery
College

Op vrijdag 4 november en
vrijdag 16 december is er bij
Enik Recovery College de
taboedoorbrekende
theatervoorstelling ‘Dood(s)
bang’ te zien op de locatie aan
de Hoornseschans 101
(Nieuwegein) en op de locatie
Hoograven (Utrecht).
Initiatiefneemsters Nicky van
Dam en Daniëlle van der Sluis
zijn medewerkers van Enik en
maken deel uit van Psychisch
Gestoord Producties. Zij hebben
samen een indruk-wekkende
theatervoorstelling gemaakt.
Een voorstelling waarbij humor
en muziek ruimte maken voor
thema’s als depressie, zelf-
doding, verlies en (wan)hoop.

Van Dam: ‘Het thema raakt ons
beiden persoonlijk. We vinden het
belangrijk dat suïcide
bespreekbaar wordt gemaakt en
geloven dat als je dat op een
creatieve manier doet je openheid
kunt creëren.’

De voorstelling ‘Dood(s)bang’
inclusief nagesprek duurt van
19.30 tot 21.30 uur en de toegang
is gratis. Wel is het nodig om je
aan te melden via
psychischgestoordproducties@outl
ook.com.

Enik Recovery College
Enik Recovery College is een
herstelacademie, een
ontmoetingsplaats en
leeromgeving voor mensen die
persoonlijk ervaring hebben met
ontwrichting door een psychische
kwetsbaarheid, trauma of
verslaving, en die willen werken
aan hun (verdere) herstel. Enik
wordt 100 % gerund door
ervaringsdeskundigen. Alle
mensen met ervaring met
psychische ontwrichting, zowel
medewerkers als deelnemers,
wisselen hun ervaringen uit en
vinden zo samen hun weg in
herstel.
Enik heeft locaties in Hoograven,
Houten, IJsselstein, Leidsche Rijn,
Nieuwegein, Overvecht, Woerden
en Zeist en omgeving. Iedereen die
wil werken aan zijn of haar herstel
is van harte welkom.
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Doe mee
aan de Natuurwerkdag
op Bouwspeeltuin Bouwgein

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november is
de Natuurwerkdag; het grootste vrijwil-
ligersevenement in het groen! In het
hele land zet jong en oud zich in voor
de natuur en het landschap. In de pro-
vincie Utrecht kan worden meegedaan
aan tientallen natuurklussen. Zo kun je
in Nieuwegein op zaterdag 5 november
van 10.00 tot 13.30 uur op bouwspeel-
tuin Bouwgein broeihopen of een tak-
kenril maken en wilgen knotten.

Marion van den Boogaard, locatieleider
van Bouwgein: ‘We gaan herfstblad dat op
de speelweide ligt weg harken zodat het
gras niet verstikt. Het blad gaat in een
aparte bak bij onze compostbakken zodat
het bladaarde kan worden. Verder moet er
gesnoeid worden, onder andere (kleine)
wilgen knotten. Met de takken bouwen we
een takkenril en we vullen onze takken-
haag aan zodat er mooie schuilplekken
ontstaan voor allerlei insecten, vogels en
kleine dieren. Voor de amfibieën (en wie
weet, misschien wel ringslangen….)
hebben we een broeihoop die omgezet
moet worden. Genoeg te doen dus. Kom
je ons helpen?! De bouwspeeltuin is
gevestigd aan de Hoveniersweide 9 in
Batau Noord.’

Tijdens de Natuurwerkdag kunnen
mensen zagen, snoeien, poelen schonen,
knotten, riet verwijderen, bollen planten en
insectenhotels maken. Samen dragen de
deelnemers bij aan meer biodiversiteit in
de natuur en eigen buurt.

Doe iets terug voor de natuur
De Natuurwerkdag is de perfecte manier
om kennis te maken met vrijwilligerswerk
in het groen en iets terug te doen voor de
natuur die deze aandacht zo hard nodig
heeft. De Natuurwerkdag wil deelnemers
inspireren om vaker aan de slag te gaan
als vrijwilliger.
Kijk hier voor meer informatie.
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Wat op viel...

Elke week brengt de gemeente Nieuwegein het
Gemeentenieuws uit. Informatief. Noodzakelijk.
Ook De Digitale Nieuwegeiner verwijst daarnaar.

Maar wat is het nou toch jammer dat het Gemeente-
nieuws kennelijk wordt gemaakt door iemand of door een
organisatie die niet in Nieuwegein is geworteld. Want hoe
kan het anders dat er in de editie van deze week, waarin
aandacht wordt besteed aan het van het gas gaan van de
wijk Batau Zuid, gekopt wordt met 'Eerste aardgasvrije
wijk in ontwikkeling samen met bewoners'... Terwijl
onder meer de wijk Galecop al sinds de totstandkoming
daarvan geheel aardgasvrij is.

https://www.natuurwerkdag.nl/klus/bouwspeeltuin-bouwgein/2022-11-05
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De nieuwe wijkkrant voor Hoog
Zandveld, Zandveld en Lek-
boulevard is weer af. Binnen-
kort zal hij weer verspreid wor-
den in de wijken. Maar zoals
gebruikelijk is deze alvast te
lezen op De Digitale Stad
Nieuwegein.

Cobie Smith, voorzitter van het
Wijkplatform HZL schrijft:

‘U zal, net als ik, van het dagelijkse
nieuws niet bepaald vrolijk worden,
is er veel zorgwekkends aan de
hand, in ons eigen land maar ook in
de wereld. Helaas, want na twee
jaar maatregelen vanwege corona
waren we wel aan iets anders toe…’

‘Gelukkig zijn er dit Wijknieuws veel
onderwerpen die wat optimistischer
zijn. Ook deze keer weer veel uiteen-
lopende onderwerpen maar ze heb-
ben één ding gemeen: zo’n beetje
alles speelt in onze 3 wijken. Met
het artikel Groen doet Nieuwegein
goed openen we dit nummer. Laura
van der Pol, beleidsadviseur Na-
tuurkwartier, heeft ons gevraagd dit
onderdeel van de gemeente wat
meer onder de aandacht te brengen
bij bewoners met kinderen. Het is
goed dat kinderen de waarde van de
natuur leren kennen, een steentje
gelegd voor later.’

‘Verder een verslag van 3 gezellige
buurtbijeenkomsten. Fijn dat het
Wijkplatform daar financieel een
steentje aan kon bijdragen.’

‘Onze wijkcoördinator Amber
Nefkens is inmiddels al flink inge-
burgerd in onze 3 wijken, we spre-
ken elkaar regelmatig over veel

uiteenlopende zaken die spelen in
ons ‘werkgebied’. We hebben inmid-
dels ook kennis gemaakt met de
nieuwe wijkwethouder Ellie Eggen-
goor. Zij is in de plaats gekomen
van Marieke Schouten met de wis-
seling van het college. Verderop
leest u meer over haar. We hopen
uiteraard op een vruchtbare samen-
werking die onze wijken ten goede
komt.’

‘Tot slot wil ik iedereen hartelijk be-
danken voor hun medewerking aan
dit blad, ons netwerk wordt steeds
groter, hierdoor wordt dit blad er
alleen maar leuker op! Heeft u vra-
gen/opmerkingen? Mail het ons!’

Cobie Smith
Voorzitter WijkplatformHZL

Beste medewerker van Pen,
Wij zijn Bibi, Rianne, Ruben en Anne,

vier jong-volwassen die allemaal geboren
zijn met een schisis (= hazenlip). Samen
hebben wij de website www.wijhebbe-
neenschisis.nl. Op deze website posten
wij blogs over onze ervaringen met schisis
(denk aan operaties, pesten etc.). Bij een
schisis hoort namelijk een lang behande-
lingstraject.

Op 5 november 2022 organiseren wij, in
samenwerking met Schisis Nederland,
speciaal voor jongeren met een schisis
een Schisis Nederland Jongerendag. Wij
doen dit op de basisschool de Toonladder
in Nieuwegein. Aangezien wij zoveel mo-
gelijk jongeren voor deze dag willen wer-
ven, zouden wij jullie willen vragen of jullie
onderstaand bericht (incl. digitale flyer) op
jullie sociale mediakanalen zouden willen
delen? Daar zouden jullie ons ontzettend
mee helpen!

Alvast hartelijk dank! Jullie hulp wordt
enorm gewaardeerd!

Met vriendelijke groet,
Het blogteam van Wijhebbeneenschisis

Heb jij een schisis en ben jij tussen de 15
en 25 jaar (of iets ouder)? Bezoek dan de
Schisis Nederland Jongerendag op 5
november 2022 op basisschool de Toon-
ladder in Nieuwegein!
Ontmoet andere schisisjongeren, luister
naar de inspirerende verhalen van gast-
sprekers en neem deel aan toffe activiteit-
en zoals een 'schisisspeeddate' en 'Over
de streep'!
Bekijk het gehele programma en meld
je snel aan via de website van Schisis
Nederland!
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https://www.pen.nl/pdffiles/wijknieuwshzloktobernovember2022.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/wijknieuwshzloktobernovember2022.pdf
http://www.wijhebbeneenschisis.nl
http://www.wijhebbeneenschisis.nl
https://www.schisisnederland.nl/5-november-schisis-nederland-jongerendag/
https://boeketten.nl
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
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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

Ode aan de Vrouw
Vr 28 okt, 20.15 uur, vanaf € 22,50
The BlueBirds brengen een ode
aan de vrouw! Het vrouwencollec-
tief onder leiding van Krystl en
Rachèl Louise schreef hun tweede
album ‘Great Big World’ samen
met verschillende vrouwelijke
vocalisten en songwriters zoals
Janne Schra, Hadewych Minis,
Yori Swart en Birgit Schuurman.
Songs geïnspireerd door indie...

Zwartgallige Humor
bij Janneke de Bijl
Vr 28 okt, 20.30 uur, € 20,00
In 2019 werd Janneke de Bijl door
de Volkskrant uitgeroepen tot een
van de opvallendste comedytalen-
ten van dat jaar. Maar ja, wat heeft
ze daaraan als ze, net als
iedereen, misschien niet lang meer
te leven heeft? Ze wil geen kind,
geen broodfonds en geen huis dat
haar persoonlijkheid...

Vervolg op De
Waanzinnige Boomhut
(7+)
Za 29 okt, 15.00 uur, € 19,00
Na het grote succes van ‘De
Waanzinnige Boomhut van 13
Verdiepingen’, dat de ZAPP The-
aterprijs en een Zilveren Krekel
won, komt Meneer Monster op 29
oktober in DE KOM terug met een
nog stommer stuk. Andy en Terry’s
boomhut is nu 52 verdiepingen
hoog en bevat zo mogelijk nog
meer fantastische uitvindingen...

Kinderkafé met
Willem Wilminkprijs
Winnaar
Jeroen Schipper
Zo 30 okt, 10.30 uur, € 6,00
Op verschillende zondagen in het
seizoen is DE KOM het domein
van onze jongste bezoekers. Tij-
dens het ‘Kinderkafé’ zijn er in of
rondom het café speciale
voorstellingen voor de kleinste
kinderen, vaak met muziek en...

Johnny Kraaikamp
en Trudy Labij in
Hoog Spel
Do 3 nov, 20.15 uur, € 26,50
Wie heeft het gedaan? Was het
degene die met het mes in zijn
hand boven het lijk stond, zijn prak-
tisch ingestelde echtgenote of de
zo plots verschijnende buurman
met vreemde trekjes? In ‘Hoog
Spel’, met Johnny Kraaijkamp,
Trudy Labij, Doris Baaten en...

Cabaretière
Anne Neuteboom
Do 3 nov, 20.30 uur, € 18,50
Waar deze voorstelling over gaat?
Goede vraag! Daar kunnen we
niets over zeggen. What happens
tussen de vier muren van het thea-
ter stays tussen de vier muren van
het theater. Maar Anne Neuteboom
belooft je: 3 november wordt een
extreem genuanceerde avond in
DE KOM. Althans, dat is de be-
doeling. Wat het ook gaat worden,
Neut is 'grappig, kritisch en...
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Dorpsstraat, Vreeswijk


