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• Lunchpauzelezing Inbraakpreventie
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• Er is weer aardig op los geflitst
• Kaarsjesvaart door Vreeswijk in kerstsfeer
Repair Café Galecop
Klaverjassen bij de Pétanque
De Beugelaer staat weer klaar
Kaarsjesavond, wat, waar, wanneer
Gratis jonge bomen afhalen
Grote stap vooruit in komst snelle
Merwedelijn
• Timeless Groove in De Partner
• Een heel bijzondere Foto van de Week
• Stroomstoring St. Antonius Ziekenhus
• Kerstkaarten doneeractie
• energie besparen zonder investeren
• Duurzaamheid:
• Denk mee over het horecabeleid
• Inzet, inspiratie en plezier
• Isabelle Beernaert, 10 jarig jubileum
• Schildwantsen
• De tweede verdieping,
decor De Publieke Tribune
• Corona priklocatie Beursfabriek sluit
• Oversluiten gascontract kost
150.000 euro
• Terug van weggeweest
• Pia3 beestenboel in Fort Vreeswijk
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DR. NOLENSSTRAAT

Spektakel in Galecop

Bollen planten tijdens boomfeestdag

Gierige Gerda in de bibliotheek
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Kip marsala
Deze week maakt onze ‘kookgek’ Eric
Dekker een echt klassiek gerecht, makkelijk en ontzettend lekker: kip marsala.
Het recept.

Kinderen van De Trompetvogel
planten bollen tijdens Boomfeestdag
Afgelopen woensdag 16 november vierden kinderen in heel het land
Boomfeestdag. Ook in Nieuwegein ging deze dag niet onopgemerkt
voorbij. Om 10.30 uur waren de kinderen van groep 5 van basisschool de Trompetvogel op het Natuurkwartier met een Groen doet
Nieuwegein Goed activiteit Bloembolletjes voor bijen. Ook wethouder Guido Bamberg was aanwezig om de kinderen te helpen
tijdens het officiële bloembollenplantmoment.
Het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag is om kinderen van groep
5 en 6 (9 en 10 jaar) meer inzicht, kennis en begrip voor bomen en de
natuur bij te brengen. Door middel van natuureducatie laat de stichting
kinderen de wondere wereld van onder andere bomen beleven, leren ze
het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving en worden ze
geïnspireerd zelf hun steentje hieraan bij te dragen.

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

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

In het Natuurkwartier in Nieuwegein gingen de kinderen bloembolletjes
planten voor de bomen van de bijenstal. Natuurlijk kregen ze wel een les
over de natuur van medewerkers van het MEC.
Over Nationale Viering Boomfeestdag
De Nationale Boomfeestdag wordt jaarlijks in de lente gevierd, voor het
eerst in april 1957. In 2020 ging de dag niet door vanwege Corona. Vorig
jaar en dit jaar is de dag om dezelfde reden verplaatst van maart naar
november. Het najaar is overigens het meest geschikte seizoen om
nieuwe bomen te planten, maar ook bloembollen. De grond is nog warm
van de zomer en de jonge aanwas krijgt de tijd om te aarden, voordat
deze gaat groeien in de lente.
Bloembollen die veel nectar geven, helpen bijen en vlinders om te
overleven en zich voort te planten. Zowel honingbijen als solitaire bijen
hebben het de laatste jaren hard te verduren, dat weten we intussen
allemaal. Aangezien het de belangrijkste bestuivers zijn van planten,
willen we toch nog even de nadruk leggen op het belang van deze kleine
wezentjes voor onze samenleving. Ze zijn de schakel tussen natuur en
landbouw en dus onmisbaar voor onze voedselproductie en het behoud
van wilde planten. Er is geen leven op aarde denkbaar zonder insecten.
Het is nu aan ons om ze te helpen beschermen.
Het videoverslag werd gemaakt door onze videograaf Jos van Vogelpoel.
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AGENDA
• 18 nov: Ouder-kindmiddag Ouder worden
• 19 nov: KOM dansen
• 19 nov: IVN Natuurwandeling
• 19 nov: Repair Café Galecop
• 19 nov: Toerzeilers Vertrekkersdag
• 19 nov: Sinterklaas op het Muntplein
• 19 nov: Tafereeltjes in een notendop
• 20 nov: Schilderen bij Jut & Zo
• 20 nov: Timeless Groove
• 21 nov: Plus Café Oud worden Jong
blijven
• 21 nov: Nieuwegeins Peil Oud worden
Jong blijven
• 22 nov: Digi-spreekuur
• 22 nov: Wolven in Nederland
• 23 nov: Herfstpotjes maken
• 23 nov: Ouder-kindochtend Muziekstal
• 24 nov: Gezondheidsfestival
• 24 nov: Voorleesfeest
• 24 nov: Ouder-kindmiddag Ouder
worden
• 25 nov: OG3NE op Cityplaza
• 25 nov: Klaverjassen bij de Pétanque
• 26 nov: KOM toneel spelen
• 26 nov: Opruimactie Galecop
• 26 nov: Sint bezoekt Hoog Zandveld
• 26 nov: Vrolijke Pieten op het Muntplein
• 26 nov: Piano, Piano
• 27 nov: Fietsexcursie door de uiterwaarden
• 28 nov: Plus-café Oud worden Jong
blijven
• 28 nov: Eerste hulp bij Sinterklaasgedichten
• 29 nov: Digi-spreekuur
• 29 nov: Leesclub Mevrouw mijn moeder
• 29 nov: Meedenken over horecabeleid
• 30 nov: Herfstpotjes maken
• 1 dec: Meedenken over horecabeleid
• 2 dec: Concert Nieuwegeins Amateur
Symfonieorkest
• 3 dec: KOM kunst maken
• 3 dec: Rad van Fortuin, Muntplein
• 9 dec: Op zoek naar bosuilen in
Nieuwegein
• 10 en 11 dec: Knutselen voor Kerst
• 10 dec: KOM dansen
• 10 dec: Het balonnenkerstvrouwtje
• 10 dec: Jubileumconcert
De Lekzangers
• 13 dec: Meedenken over horecabeleid
• 14 dec: Kaarsjesvaart door Vreeswijk
in kerstsfeer

Burgemeester Frans Backhuijs

Waardering
De afgelopen week stond voor mij in het teken van bijeenkomsten die
door corona twee jaar niet konden doorgaan. Ik merk aan mijzelf dat ik
het daardoor nog meer ben gaan waarderen. Wat eerst zo gewoon was,
is opeens weer speciaal.
Waardering is belangrijk voor mensen. Dat geldt vooral voor veteranen.
Mannen en vrouwen die zich inzetten om elders in de wereld vrede en
veiligheid te brengen. Vaak onder moeilijke omstandigheden en met
gevaar voor eigen leven. In Nieuwegein wonen veteranen van alle
leeftijden; van ouderen die zijn uitgezonden in de jaren ’50, tot jonge
mensen die recent op missie zijn geweest. Gelukkig dat we na twee jaar
pauze afgelopen vrijdag weer de jaarlijkse Nieuwegeinse Veteranendag
konden houden. Als burgemeester ontvang ik de veteranen om hen
namens de samenleving te bedanken.
Vrijdagavond was “Licht op Noorderveld”. De begraafplaats was
sfeervol verlicht en mooi aangekleed, zodat nabestaanden hun overleden
familieleden of vrienden konden herdenken. Noorderveld kon rekenen op
een grote belangstelling. Ondanks de grote drukte was er een ingetogen
sfeer, die de bezoekers de rust gaf om te kunnen herdenken. Dank aan
alle mensen die geholpen hebben bij de organisatie.
Afgelopen zaterdag was de intocht van Sinterklaas en heb ik de Sint in
Vreeswijk welkom mogen heten. Gelukkig is de aankomst in Nieuwegein
wel goed verlopen, na alle ontberingen van de zinkende pakjesboot
tijdens het Sinterklaasjournaal. In Vreeswijk en in City was de
belangstelling enorm. Het was een zonovergoten herfstdag met heel veel
blije kinderen, ouders en grootouders. Het was heel fijn om te zien dat
deze traditie na twee jaar onderbreking gewoon weer door kon gaan.
In Nieuwegein zijn er jongeren die zich op een bijzondere manier
inzetten. Als blijk van waardering is er het Jongerenlintje. Dit wordt
jaarlijks tijdens het Nieuwjaarsfeest uitgereikt. Ken je een jongere die
daar mogelijk voor in aanmerking komt? Kijk dan op www.nieuwegein.nl/
jongerenlintje.
Burgemeester Frans Backhuijs
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Video
Sinterklaas veilig gearriveerd
in Nieuwegein
Sinterklaas is afgelopen zaterdagmiddag gearriveerd in Nieuwegein. Rond
14.00 uur kwam de Goedheiligman aan
bij de Oude Sluis in Vreeswijk. Vanwege Corona was het twee jaar geleden
dat de kinderen, die vandaag in groten
getale aanwezig waren, hem mochten
ontvangen. Natuurlijk was ook burgemeester Frans Backhuijs aanwezig om
hem te vertellen dat dit zijn laatste ontvangst zou zijn. Hij verlaat binnenkort
zijn burgemeesterspost in Nieuwegein.
De pakjes boot voer rond 13.45 uur de
Oude Sluis binnen. Veel kinderen hadden
zich al verzameld om te kijken of Sinterklaas wel zou komen. Niet iedereen was
daar zeker van. In het Sinterklaasjournaal
hadden de kinderen afgelopen dagen kunnen zien dat de Pakjesboot gezonken
was. Over het lot van Sinterklaas, zijn
paard Ozosnel en de pieten bestond
sindsdien onduidelijkheid. Bij de landelijke
intocht in Hellevoetsluis werd duidelijk dat
de Sint met zijn eigen rode vliegtuig, de
Goedheiligman 1, naar Nederland was
gevlogen. Vlakbij Hellevoetsluis stapte hij
op een andere, vervangende, pakjesboot
waarmee de intocht was gered.

Aankomst in Vreeswijk
Na deze intocht reed Sinterklaas door
Vreeswijk. Daar zette hij de winnaars van
een kleurplatenwedstrijd in het zonnetje
en konden de kinderen met de Steltpiet op
de foto. Ook Vliegende Piet was
meegekomen voor de kinderen in Nieuwegein. Natuurlijk sprak Sinterklaas de
kinderen toe en vertelde hij dat vanaf nu
de schoentjes gezet mochten worden.
Video
Natuurlijk was ook ons videoteam in
Vreeswijk aanwezig. Verslaggever Frans
Evers interviewde verschillende kinderen
en sprak met de burgemeester en Sinter4

klaas. Cameraman Jos van Vogelpoel
legde alles vast. Hier kun je de video bekijken.
Feest op Cityplaza
Na zijn aankomst in Vreeswijk maakte de
Sint een rondgang door Vreeswijk om
daarna naar de binnenstad van Nieuwegein te vertrekken. Ook daar waren, in
winkelcentrum Cityplaza, veel kinderen
met hun ouders aanwezig om de Goedheiligman te onthalen. Wat zal hij aan
cadeautjes meegebracht hebben?
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

November 2010
Wachten op Sinterklaas, aan de rand van de Oude
Sluis. Het jaarlijkse, niet te missen festijn waar
piepjong en stokoud en iedereen daartussenin zich
meldt, kijkt, zingt, verwacht, kleumt, onderhoudt...
en waar pen.nl en De Digitale Nieuwegeiner trouw
verslag van doen.

Verhuizen in de winter?

Klaverjassen
bij de Stichting Petanque
Nieuwegein Nederland
Vrijdagavond 25 november kan er weer
geklaverjast worden bij de Stichting
Petanque Nieuwegein Nederland
(SPNN) aan de Galecopperzoom 1. Dan
begint alweer de vierde ronde van het
nieuwe seizoen.
De avond begint om 19.30 uur (zaal open
om 18.45 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 per
persoon.
Ook is er een loterij waarin mooie vleesprijzen zijn te winnen. Let op, u kunt alleen
met de pin betalen in het Petanque Centrum Nieuwegein.
Ook donderdagmiddag
Ook wordt er iedere donderdagmiddag
geklaverjast in het Petanque Centrum.
Deze middagen beginnen om 13.30 uur.
De zaal gaat open vanaf 13.00 uur en de
kosten voor deelname bedragen € 4.00
per persoon. De prijzen op deze middagen zijn geldprijzen. Er worden drie ronden gespeeld en de middag duurt tot
ongeveer 16.00 uur.

Kleine tafereeltjes
in een notendop
Kerst, verjaardag, zomaar, alles
kan en mag en zoveel je kunt
maken in 2,5 uur. Er zijn diverse materialen waarmee je kunt
werken. Verf, fimoklei, pandavulling, houten ornamentjes,
mos, teveel om op te noemen!
Maak een item voor jezelf of geef
het cadeau. Creatief bij Jut, zaterdag 13.00 tot 15.30 uur, kleine bijdrage van € 5,00. Wil je zeker zijn
van een plekje? Meld je aan via
jutenzonieuwegein@gmail.com.

Ga je binnenkort verhuizen?
Als je in de wintermaanden gaat
verhuizen, bestaat de kans natuurlijk dat het slecht weer
wordt of heel koud is. Als dit
het geval is op de dag van jouw
verhuizing, dan moet je hier
rekening mee houden. Maar hoe
bereid je een verhuizing in de
koude wintermaanden goed
voor? Wat handige tips.
Houd het weerbericht in de gaten
In de wintermaanden weet je het
nooit met het weer. De zon kan
schijnen, maar het kan ook stormen, regenen of sneeuwen. Het is
daarom goed om een paar dagen
voor de dag van de verhuizing te
checken wat voor weer het wordt.
Mocht het echt slecht weer worden, dan is het mogelijk om hier
rekening mee houden door voor
een andere dag of tijdstip te
kiezen.

Schilderen bij Jut
En niet zeggen 'dat kan ik niet',
iedereen kan schilderen, echt!
Schuif gezellig aan! Materialen
zijn aanwezig. Zondag, 13.30 tot
16.00 uur. Wil je zeker zijn van
een plekje? Meld je aan via
schilderenbijjut@gmail.com.

Kleed je warm aan
Worden er lage temperaturen
voorspeld? Dan is het slim om
jezelf warm te kleden. Trek
meerdere laagjes aan als je het
snel koud hebt. Kies je voor het
dragen van laagjes, dan is het
mogelijk om snel even wat uit te
trekken wanneer je het te warm
krijgt. Door jezelf warm te kleden
maak je het dragelijker voor jezelf.

Écht geen creatieve zin? Kom dan
gewoon voor de gezelligheid. Kom
genieten, je bent van harte
welkom!

Schakel hulp in
Als het weer niet bepaald lekker
is, wil je de verhuizing natuurlijk zo
(verder lezen)
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Isabelle Beernaert:
'Aanrakingen
zijn vitamines voor onze ziel'
Choreograaf Isabelle Beernaert (bekend van ‘So You Think You Can
Dance’ en ‘The Ultimate Dance Battle’)
vertaalt het alledaagse leven naar
prachtige choreografieën. In haar
nieuwe voorstelling OXYTOCIN laat
ze zien waarom het belangrijk is om
elkaar aan te kunnen raken.

Isabelle Beernaert
viert 10-jarig jubileum
in DE KOM met OXYTOCIN
Op zaterdag 10 december is de voorstelling OXYTOCIN van Isabelle Beernaert te zien in DE KOM. Met deze
voorstelling viert de choreografe (bekend van So You Can Think You Can
Dance en The Ultimate Dance Battle)
haar 10-jarig jubileum in de Nederlandse theaters. De voorstelling is
geïnspireerd op de tijd dat men wegens
corona elkaar niet mocht aanraken of
knuffelen. Daardoor maakte iedereen te
weinig knuffelhormoon aan, ook wel
bekend als: Oxytocine.

Ieder mens heeft in het dagelijks leven
Oxytocine nodig om gelukkig te zijn. Het
ontbreken van deze stof had bij veel
mensen een fysieke weerslag. Isabelle
toont door middel van dans haar observaties over hoe wij zijn omgegaan met
deze gevoelens door het tonen van oude
angsten en nieuwe gevoelens in de vorm
van dans.
'Alles wat ons in leven houdt en wat ons
vitamines geeft, viel opeens weg doordat
we afstand moesten houden. Het deed me
beseffen dat wij als mensen in essentie
liefde zijn en dat aanraking een vorm van
energie is', Aldus Isabelle Beernaert. 'Je
kan jezelf opladen door goed voor je
lichaam en geest te zorgen, maar je hebt
aanraking nodig. Een ouder, partner of
vriend of vriendin die je vastpakt, doet
zoveel.'
Een lege witte, steriele ruimte, muziek die
je vanaf de eerste seconde bij de keel
grijpt en zes dansers die het leven vieren,
geleid door een wonderlijk mooie choreografie: OXYTOCIN is een lichte voorstelling geworden die ons toont dat de wereld
niet zo donker is als we vaak denken. Je
moet het alleen willen zien. En voelen.
Over Isabelle Beernaert
Isabelle Beernaert weet met haar choreografieën de harten van het publiek te raken. Ze is een unieke choreografe met het
vermogen om het alledaagse, gewone leven te vertalen naar een buitengewone
choreografie. Haar choreografieën brengen tot leven wat elk mens doormaakt en
op een bepaald moment voelt in het leven.
Het publiek kan zichzelf herkennen in het
gevoel en het verhaal dat op het podium
wordt uitgebeeld.
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Hoe belangrijk is warmte en liefde? Die
vraag hield Isabelle in coronatijd bezig.
De tijd dat we elkaar niet meer mochten
aanraken en afstand moesten houden. En
waar bij veel mensen als reactie een verlangen ontstond om elkaar vast te pakken
en te knuffelen, ook wel huidhonger genoemd.
Isabelle: ‘Die honger had ik zelf ook, een
verlangen naar het knuffelhormoon oxytocine. In het eerste coronajaar vierden we
met ons gezin Kerst bij mijn ouders. De hele
avond hielden we afstand, maar bij het afscheid wilde ik mijn moeder toch een knuffel
geven. Ze durfde het niet. Ik had eerst zoiets
van: is dat niet een beetje overdreven? Ik
ben je dochter en bovendien niet ziek. Maar
mijn moeder wilde het echt niet. Om mij
toch enigszins tegemoet te komen pakte ze
een plastic zak, deed die over zich heen en
zei dat ik haar zo wel kon knuffelen. Dat ze
zo bang was, raakte me diep in mijn hart.
Het bracht me ook terug naar mijn kindertijd, naar het internaat, waar ik van mijn
achtste tot mijn dertiende heb gewoond toen
ik op de balletschool zat. Ik ben daar heel
eenzaam geweest. Overdag was ik aan het
dansen, maar ’s nachts lag ik te huilen in
bed, omdat ik de knuffels van mijn moeder
zo miste.’
Isabelle groeit op in Kortrijk (België) in
een muzikaal gezin. Ze is de middelste
van drie meisjes. Haar vader is muzikant,
hij speelt onder meer saxofoon en klarinet, en heeft een muziekwinkel.
‘We woonden boven de winkel, als ik in bed
lag, hoorde ik de klanken door het plafond.
Na school ging ik vaak in de winkel kijken,
helemaal als mijn vader er repeteerde met
zijn band, The Manhattan Boys, en later de
The Manhattan Sax. Ik ben van kleins af
aan ondergedompeld in muziek, maar ook in
dans en tekenen. Kunstvorming vonden mijn
ouders erg belangrijk.’
(verder lezen)
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FOTO VAN DE WEEK
En dan opeens wordt je wakker met een hoge
schutting voor je raam! Dat overkwam enkele
bewoners van het appartementencomplex De
Meent langs het Merwedekanaal aan de Vreeswijksestraatweg.
Eén van de bewoners aan onze redactie:
‘Afspraken waren dat er alleen hekken zouden
komen aan de zijde waar ook de blauwe containers
staan. En een hek om de doorloop naar mijn buurvrouw af te sluiten voor haar veiligheid en privacy.'
'De in- en uitgang zou halverwege de weg komen
zodat de bewoners van de boot direct konden oversteken richting het Cals College. Daarom worden er
ook drempels aangelegd. Dit om de loop langs ons
complex en inkijk in onze woning te ontzien. Echter
bij de aanleg klopte er niks van.’
'Nou daar zit je dan. De in- en uitgang nu pal voor je
tuin en pal voor de ramen. Dit was niet de afspraak
aangezien ik nu al drukte pal voor mijn ramen heb en
er 100 mensen daar dagelijks meerdere keren de
aangemeerde boot binnen gaan. De looproute wordt
nu langs onze huizen en we hebben de hele dag
inkijk en totaal geen privacy. En van de zomer? Dat
wordt een drama om in de tuin te zitten.’

Repair Café Galecop
(elektronisch) speelgoed
en poppen
Morgen, zaterdag 19 november wordt
weer het Repair Café in Galecop gehouden. Inwoners van Nieuwegein kunnen dan van 11.00 tot 14.00 uur in
buurtplein Galecop aan het Thorbeckepark 183 hun kapotte spulletjes laten
repareren. Deze keer wordt extra aandacht besteed aan (elektronisch) speelgoed en poppen.

De bewoners betalen maar liefst 1.140 euro kale
huur! Een vergoeding voor het aantasten van het
woongenot is niet goed aangekomen bij zowel de
gemeente als de verhuurder. ‘We weten allemaal dat
dit geen 4 maanden gaat duren want de gemeente
mag het 18 maanden verlengen!’ aldus de bewoners.

Zaterdag 19 november
Kom met je kapotte speelgoed naar een
Repair Café en maak het zelf mee! Elektrisch en elektronisch speelgoed kan in
70 procent van de gevallen weer worden
gemaakt, blijkt uit de RepairMonitor, een
online systeem waarin reparateurs bijhouden wat ze allemaal repareren.
Ook reparatie van
huishoudelijke artikelen en kleding
Naast (elektronisch) speelgoed en poppen
biedt het Repair Café zoals gewoonlijk
ook hulp bij reparatie van kleding, huishoudelijke apparaten, speelgoed, meubels, enzovoort.
Het Repair Café is een initiatief van vrijwilligers die repareren promoten als alternatief voor weggooien. Samen met reparatiedeskundigen wordt geprobeerd spullen te herstellen. Repair Café repareert
kleding, apparaten, fietsen en meubels.
Informatie: repaircafegalecop@gmail.com.
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Nieuwegeiner
Machael de Leeuw
start Kerstkaarten
doneeractie voor
een goed doel
De kerstperiode komt er weer aan! Als
bewoner van Nieuwegein zet Machael
de Leeuw zich in voor de Ingeborg
Douwes Stichting.
Deze stichting wil bereiken dat iedereen
die direct te maken krijgt met kanker een
beroep kan doen op psychosociale oncologische ondersteuning en zorg in Nederland. In een moeilijk proces met veel
levensvragen en dilemma’s is emotionele
steun onmisbaar. Niet alleen voor naasten, maar ook vanuit de gezondheidszorg.
Daarom wil de Ingeborg Douwes Stichting
dat psychosociale zorg voor patiënten en
naasten toegankelijk is.

Isabelle Beernaert:
'Aanrakingen
zijn vitamines
voor onze ziel'
(vervolg)

Zelf speelt ze als kind drums en
trombone en eenmaal op het conservatorium (in een jeugdprogramma voor jonge muzikanten), piano
en saxofoon. Toch kiest ze uiteindelijk om zich volledig te focussen
op dans. Als ze acht jaar is, gaat ze
naar de professionele opleiding
van de Koninklijke Balletschool in
Antwerpen, op haar twaalfde is dat
niet meer te combineren met
muziek en laat ze het vallen.
‘Dansen vond ik het allerleukste. Het
is eigenlijk ook een instrument, maar
dan van je lichaam.’
Naar de balletschool gaan betekende voor Isabelle ook dat ze naar
een internaat moest. Het was te
ver om elke dag heen en weer te
rijden.

Machael de Leeuw: ‘Mijn kerstgedachte is
dat ik per 2022 geen kerstkaarten meer
wil ontvangen, maar de kerstkaarten door
de mensen om laten zetten in een donatie
aan de Ingeborg Douwes Stichting. Zo
hoop ik de kans te vergroten op een
toekomst waarin steeds minder kanker
voorkomt.’
Om te doneren heeft Michael een kerstlink
samengesteld, waarin drie opties te vinden zijn. Je kunt een keuze maken die bij
je past en via deze link verwijst hij geïnteresseerden door naar de website waarop
de donatie verder staat uitgewerkt.
Het is de bedoeling dat de kerstactie jaarlijks zal worden gehouden en loopt tot en
met 9 januari.

‘Ik was heel jong, maar het was wat
ik wilde. Er kwam ook niks tussen. Ik
deed auditie, werd aangenomen en
ging ernaartoe. Voor mij was er niks
anders. Mijn ouders zagen dat ook
wel en lieten me daarom gaan. Een
tijd geleden kwam ik mijn eerste balletjuffrouw tegen en ik vroeg haar
hoe ik als kind was geweest. Ze zei
dat ik, hoe jong ook, heel gefocust
was. En dat ik een bepaalde ernst
had. Dansen was voor mij geen spelletje, het was wat ik wilde doen. Het
is ook iets wezenlijks voor mij, ik kan
mijn gevoelens vertalen in dans. Ik
ben lang verbaal niet sterk geweest,
communiceren met woorden vond ik
moeilijk. Misschien omdat ik tussen
twee talen ben opgegroeid, thuis
spraken we Frans, mijn moeder is
Française, op school Nederlands,
maar misschien ook wel omdat ik me
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kon uiten in muziek en dans. Ik heb
me altijd een beetje afzijdig van taal
gehouden. Ik had niks te vertellen
met woorden, des te meer met dans.
Op familiefeestjes ging ik altijd stukjes opvoeren. Een gesprek voeren
vond ik lastig, maar dansend kon ik
laten zien wie ik was en wat ik te
vertellen had. Het sociale ongemak,
dat ik vooral als kind had, nu is het
beter, valt weg als ik dans. Het zet
me echt in mijn kracht.’
Als jong meisje, ze is dertien, weet
ze al heel stellig dat ze niet alleen
dans wil uitvoeren, maar ook
creëren. Als ze met school naar
voorstellingen gaat kijken, wordt
ze aangetrokken door alles wat
met de voorstelling te maken
heeft: decor, licht, kostuums.
‘Mijn klasgenootjes keken alleen
maar de pasjes van de dansers, en
hoe hoog een been de lucht in ging,
maar ik zag veel meer dan dat. Samen met drie andere leerlingen kreeg
ik de kans om ieder jaar een choreografie te maken voor het eindgala
van de school met dansers van de
opleiding. Een geweldige leerschool,
want dat is leren schetsen, fouten
maken en verder zoeken. Het mooie
van choreografie is dat het op het
snijvlak is van muziek, dans, literatuur, kunst, en zelfs wetenschap.
Het gaat ook om mijn nieuwsgierigheid: hoe bewegen mensen, dieren,
dingen? Wat gebeurt er als er beweging is? In het station van Antwerpen kan ik bijvoorbeeld uren kijken
naar mensen die door elkaar heen
wandelen. Het langs elkaar lopen,
elkaar kruisen, dat alleen al is een
choreografie.’
In haar voorstelling OXYTOCIN
laat ze zien wat er met mensen
gebeurt als er een tekort aan aan(verder lezen)
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is in Nieuwegein?
Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar kruipt of vliegt?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Udo heeft ook een eigen website.

Udo: 'Schildwantsen danken hun familienaam aan hun schildvormige lijf en zijn
in Nieuwegein op vele “natuurlijke” `plaatsen te vinden. Door hun grootte, hun
soms mooie kleuren en het feit dat ze zich vrij traag bewegen of gewoon stil
zitten te zonnen of te wachten, heeft bijna iedereen ze wel eens gezien.
Wantsen groeien doorgaans van ei naar pop en van pop naar een voorstadium
van de volwassen wants. Sommige schildwantsen hebben tot zeven voorstadia
met steeds weer een iets ander uiterlijk. Zo ook de groene schildwants (groene
stinkwants), de meest geziene wants waarvan de jonge wantsen meestal
groen met zwarte vlekjes zijn, verschillend in elk stadium.'
'Deze zomer zag ik een stekelig beestje met een voorhistorisch uiterlijk dat ik niet meteen als een (jonge) wants herkende. Het had
wat mij betreft ook een voorstadium van een lieveheersbeestje kunnen zijn. Bij waarneming.nl wisten ze het wel: een jonge
roodpootschildwants. Die schildwants komt in heel Nederland voor, maar ik ben er nog nooit een tegengekomen. Volgend jaar
misschien'.
'Ondertussen toon ik u dit wezentje met zijn stekelige uiterlijk. Bij deze'.

Nieuwegein
door overstap gascontract
de bietenbrug op
voor 150.000 euro

Isabelle Beernaert:
'Aanrakingen
zijn vitamines
voor onze ziel'
(vervolg)

dacht en affectie is. Het simpelweg gezien, gehoord en gevoeld worden viel in
de lockdown tijdens de corona periode
weg.
‘Afstand, angst, stress, het zorgt allemaal
dat je te weinig oxytocine, het knuffelhormoon, aanmaakt. Een belangrijk hormoon,
want het zorgt dat je rustig wordt en geeft je
een geborgen gevoel. Toen ik als achtjarig
meisje op het internaat zat, heb ik het aangeraakt en geknuffeld worden echt gemist.
Ik heb ook veel gehuild, maar de liefde voor
de dans was zo groot, dat wilde ik niet opgeven. Nu pas zie ik dat het heel heftig is geweest. Het dansen compenseerde veel, maar
‘s avonds was het kil een eenzaam.’

Geïnspireerd op de eerste drastische lockdown van de corona-periode, begint de
voorstelling met dansers die zitten, wachten en niks doen. En als er niks is, dan
ontstaan er leegtes, stilte, rust, maar ook
chaos en verdriet. Oude herinneringen
komen boven, zowel positief als negatief.
‘Dat voel je ook als je kijkt. De dansers staan
allemaal op het podium, maar raken elkaar
bijna niet aan. Het is een stuk met veel subtiliteiten. Ik wil laten zien wat we in coronatijd hebben beseft: hoe belangrijk warmte en
liefde is. En hoe belangrijk het is om wel
samen te zijn, om elkaar wel aan te raken.’
Het is geen sombere voorstelling, benadrukt ze, maar een van liefde en hoop.
‘Het gevoel wat ik hoop over te brengen is
dat gevoel van als de zon weer opgaat.
The bliss of life, een emotionele staat van
vreugde, vervulling en geluk. En de kracht
die je kunt vinden als er liefde is, als er
mensen om je heen zijn. Aanrakingen zijn
vitamines voor onze ziel.’
Tekst: Saskia Smith
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Gemeenten hoeven hun energiecontract met Gazprom toch niet te ontbinden, omdat de Europese tak van het
Russische gasbedrijf sinds maandag
volledig in Duitse handen is. Voor sommige gemeenten, die eerder al hun contract verscheurden en overstapten naar
een duurder alternatief, is dat slecht
nieuws. Bijvoorbeeld voor Nieuwegein,
voor wie de overstap in totaal 145.000
euro heeft gekost. Dit bedrag gaat over
de periode 1 oktober en 31 december
2022.
In onze provincie vonden naast Nieuwegein ook de gemeenten Eemnes, Utrecht
en Woudenberg een andere leverancier.
Maar nu Gazprom deels in Duitse handen
is gevallen is die overstap, vooral financieel gezien, niet handig. Bovendien is de
overstap niet meer nodig, omdat Gazprom
in Europa niet meer aan Rusland verbonden is, en dus niet meer in het sanctiepakket tegen Rusland valt.
Moreel appèl
Voor gemeenten die nog niet overgestapt
waren is het een goed bericht, maar voor
gemeenten die wel overgestapt zijn zoals
(verder lezen)
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en Clarion Wegerif
van Fietsersbond Nieuwegein vertellen elke week met één
Nieuwegeinse fietsfoto wat hen bezighoudt of treft.

Clarion: ‘Nu de avonden gaan lengen, Sint en Piet ons pakjes
brengen en er ruimte is in de bocht onder het Zuidstedeviaduct,
is het tijd om te genieten van het echte fietsgeluk!’

Piano, Piano
Zaterdag 26 november om 20.15 uur
staat in Cultuurcentrum de Partner,
Nedereindseweg 401/A, het optreden
Piano, Piano op het programma.
Een concert in de serie Klassiek enzo.
Annette Middelbeek en Willem Poot zijn
veelzijdig musici en spelen deze avond
4-handig piano. Je kunt genieten van
muziek van Mozart, Piazzolla, Debussy,
Dvorak en Brahms. En ook van verhalen.
Soloticket € 15,00, incl. een drankje.
Samenticket (2p) € 27,50, incl. een
drankje.
Reserveren kan via www.departnernieuwegein.nl/programma of bel
0654136897.

De Beugelaer
van november
staat weer klaar
Afgelopen week is het novembernummer van de wijkkrant
voor Vreeswijk uitgekomen en
zoals altijd is deze ook te downloaden via De Digitale Nieuwegeiner. In de wijkkrant blikken
de samenstellers terug en kijken wat er allemaal weer te
gebeuren staat. En dat is veel
de komende tijd. Inmiddels is
Sinterklaas gearriveerd en staat
de Kerst weer voor de deur.

14

Twee jaar lang waren de kaarsjes
in het dorp gedoofd vanwege
corona, maar op woensdag 14 december branden zij als nooit
tevoren! Kaarslicht in Vreeswijk
met als vanouds de levende kerststal op het Raadhuisplein.
Als extraatje komt zandtekenaar
Rik Schreuder naar Kaarslicht in
Vreeswijk. Met enkel hulp van
zand en zijn handen beeldt hij het
kerstverhaal uit. Volgens kenners
een magische beleving.
Maar loop ook over de gezellige
kerstmarkt en vergeet niet te genieten in het dorp van de prachtige muzikale klanken van de
zangkoren. En dat met een glühwein of warme chocolademelk?
Voor alle lezers van de Beugelaer
is er een kerstkaart plus een kerstwens. Dat is een extra presentje
van de vier meiden van de Kinderclub van de Willem Alexanderschool. Lotte, Simone, Elvi en
Charlotte hebben hard gewerkt
om weer twee hele mooie pagina’s
te maken.

FOTO: AREND BLOEMINK
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Er is weer aardig
op los geflitst in Nieuwegein
De flitspaal langs op de Weg naar de
Poort in Nieuwegein heeft 7.357 boetes
opgeleverd tussen mei en augustus dit
jaar. Het was deze periode de meest
productieve flitspaal in Nieuwegein. Het
ging hier om snelheidsovertreding en
het negeren rood licht. Voor snelheid
kregen 7.229 bestuurders een bekeuring, 128 moesten een beuring incasseren voor het rijden door rood licht bij
binnenkomst van onze stad.
De politie rapporteert elke vier maanden
over allerlei soorten boetes en processen.
Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel verkeersovertredingen zij in die periode hebben verwerkt. Deze rapportages worden
samen met het ministerie van Justitie en
Veiligheid, de Nationale Politie en het
Openbaar Ministerie gemaakt.
Nieuwegein kent sinds 2018 een viertal
filtspalen binnen haar gemeentegrenzen.
Deze staan op de A.C. Verhoefweg (ter
hoogte van het kruispunt Barnsteendrift),
op De Weg naar de Poort (ter hoogte van
het kruispunt Buizerdlaan), de Plettenburgerbaan (ter hoogte van het kruispunt
Perkinsbaan) en op de Symfonielaan ter
hoogte van het kruispunt Harmonielaan
(alleen snelheid).
De flitspaal op de Harmonielaan was in
bovenstaande periode goed voor 3.242
boetes, allen voor te hoge snelheid. De
flitspaal op de Plettenburgerbaan leverde
1.303 boetes op. Daarvan waren 1.238
voor te hoge snelheid en 65 bekeuringen
voor door het door rood wijden. In totaal
werden van mei tot en met augustus
11.902 bekeuringen uitgeschreven in
Nieuwegein.
Het is onbekend hoeveel boetes de flitspaal op de A.C. Verhoefweg heeft opgeleverd.

Minke van Kuijen

Gezondheidsfestival
in de bibliotheek
Op donderdag 24 november
houdt bibliotheek De tweede
verdieping een Gezondheidsfestival. Tijdens het festival
zullen de deelnemers ontdekken wat zij nodig hebben voor
een vitaal en gelukkig leven en
maken zij kans op een goodiebag. Dit Gezondheidsfestival is,
na aanmelding, gratis te bezoeken en duurt van 14.00 tot
17.00 uur. Aanmelden voor dit
gratis festival doe je via de website van de bieb.
Zet je zintuigen op scherp, doe
mee aan diverse gezondheidsworkshops, proef een sprinkhanen-brownie door te bakken
met beestjes en maak kennis met
Gierige Gerda, de bekendste koopjesjager van Nederland, zij geeft
de lezing Help, alles wordt duurder.
Wat kun je nog meer verwachten op het Gezondheidsfestival
• Ontvang interactieve informatie
over de zintuigen door studenten
van Hogeschool Utrecht
• Check je zintuigen door mee te
doen aan allerlei testen
• Ervaar hoe het is om slecht te
zien, tijdens het parcourslopen
met een Vision-bril (kokervisie)
• Zet je zintuigen op scherp!
Proef blind diverse producten en
ervaar wat het niet zien van producten met je smaak en reuk doet
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• Bak met beestjes! Ooit een
sprinkhanen-brownie geproefd?
Dit is je kans.
Bij binnenkomst ontvangt iedereen een formulier met quizvragen. Heb je alle vragen ingevuld? De eerste 50 mensen die het
formulier invullen, ontvangen de
goodybag!
Lezing
Help, alles wordt duurder
Iedereen wil geld besparen en
sommigen van ons zullen het
vroeg of laat zelfs móeten. Tijdens
het gezondheidsfestival maak je
kennis met budgetcoach Gierige
Gerda. Onder de naam Gierige
Gerda wordt Minke van Kuijen ook
wel de bekendste koopjesjager van
Nederland genoemd. Tijdens haar
lezing ‘Help, alles wordt duurder’
krijg je leuke, handige en praktische budget- en bespaartips.
Waar let je op en hoe kun je het
zelf gaan toepassen? Je leert hoe
je geld kunt besparen op boodschappen, zonder gezond eten te
hoeven laten staan. En je ontdekt
ook hoe je je vaste lasten onder
controle krijgt met duurzame
oplossingen. Deze bijeenkomst is
er voor iedereen die bewuster met
geld wil omgaan.

De Digitale Nieuwegeiner
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SchrijversPen
Schrijfster Heleen van den Hoven woont al ruim
dertig jaar in Nieuwegein. Onlangs kwam haar derde boek Het Tango algoritme uit. Toen haar kinderen nog klein waren, schreef Heleen De Troonladder
en Losse tanden, enkele kinderboeken die spelen in
de wijk Zuilenstein. Deze boeken zijn via onze webshop te koop. Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein (en daarmee ook voor De Digitale
Nieuwegeiner) tekent ze regelmatig haar spinsels op
met haar schrijverspen.

Terug van weggeweest
Heleen: ‘Soms komt het leven in de weg van schrijven, en
moet je even pauze nemen. En dan is ineens de hele agenda
vol en slokken allerhande dingen de tijd op. Het zij zo.
Maar vandaag neem ik toch even de tijd om wat leuke dingen te melden.’
‘Afgelopen woensdag was de intieme wereldpremière van
Haast, een Utrechts sprookje, een compositie van Reinier
Bavinck, met verhaal van mij. Het orkest waarin ik al jaren
tweede viool speel had Reinier een compositieopdracht
gegeven, ter gelegenheid van Utrecht 900. Reinier wilde een
verhaal ter inspiratie van zijn muziek en we inspireerden
elkaar heen en weer. Het publiek kon beide zeer waarderen.’
‘Zo liep ik na het concert met mijn vioolkist en een mooie
bos bloemen van het Domplein naar het Janskerkhof om de
bus te pakken. Door die combinatie leek het of ik zojuist een
briljante vioolsolo had gespeeld. Zo voelde ik me na jarenlang tweede viool spelen ineens een diva!’
‘De muziek en het verhaal zijn komende zondag nog een
keer te beluisteren. Als je zin hebt, kom gerust naar de
Wilhelminakerk in de Hobbemastraat in Utrecht. Het concert begint om 16.00 uur en duurt een uur. We spelen ook
nog twee andere mooie stukken. Toegang is gratis, al is een
bijdrage voor de kerk erg welkom.’

‘Afgelopen jaar ben ik steeds meer gaan werken voor de
Online Schrijfschool. Gelukkig doen we niet alles online.
Ik heb inmiddels vijf collega’s en als we elkaar zien is het
altijd gezellig. In het voorjaar toog ik met twee docenten en
een twaalftal cursisten naar Texel. Daar coachten we de
cursisten bij het schrijven van een verhaal voor de bundel
Windkracht 15. En zelf schreef ik ook, al moet ik zeggen dat
ik toen alweer thuis was. Het was een mooie week.’

Optreden
Pia3 Beestenboel
in Dorpshuis
Fort Vreeswijk

Voorafgaand aan het optreden
kunnen kinderen zich ook gratis
laten schminken in het Dorpshuis
(15.00 - 16.00 uur).

Liefhebbers van muziek en
dieren opgelet: op zondag
27 november (16.00 - 17.00 uur)
treedt Pia3 Beestenboel op in
het Dorpshuis. Drie pianisten
spelen op twee piano’s verschillende composities, waarbij er
brullers, stampers, fladderaars
en een dromerige zwaan voorbijkomen.

De entree is gratis voor kinderen
(tot en met 12 jaar), volwassenen
betalen € 2,00. Voor € 2,50 geniet
je na afloop van het optreden van
een kop huisgemaakte soep.

Voor alle leeftijden
Het optreden is voor jong en oud,
en bijzonder geschikt voor kinderen. Ze mogen verkleed en geschminkt komen, en knuffels
mogen mee.

Vooraf aanmelden is niet nodig,
je kunt gewoon langskomen.
Soep & Cultuur
Het optreden van Pia3 Beestenboel vindt plaats in het kader van
Soep & Cultuur. Deze activiteit
vindt elke laatste zondag van de
maand plaats. De middag start met
een voorstelling, en wordt afgesloten met een kop huisgemaakte
soep.

Wat wil je weten over internet?
Hoe heb je thuis internet?
Als je thuis internet hebt, dan werkt dat best gecompliceerd. Voor jou is
het natuurlijk heel makkelijk, je sluit een alleen internet-abonnement af
of je hebt een pakket met televisie, bellen en internet. Voor de aanbieder
werkt het anders. De aanbieder heeft een eigen netwerk waar jij op wordt
aangesloten. Of je aanbieder opereert op het netwerk van een ander
bedrijf. Welk van de twee opties je ook kiest (bewust of onbewust):
je wordt er op aangesloten en krijgt via een kastje, dat meestal in de
meterkast zit, WiFi in huis. Via WiFi maak je draadloos verbinding met
het internet door middel van een router.
Abonnement
Waar let je op als je kiest voor een internet-abonnement. Je kunt meestal
gebruik maken van de service om je eigen pakket samen te stellen.
Dingen toevoegen, dingen verwijderen die je niet zit zitten en
uiteindelijk ook dus invloed hebben op wat er gebeurt en hoeveel je
betaalt. Zo kun je vaak ook kiezen voor pakketten die een bepaalde
snelheid garanderen. Je moet goed kijken naar wat je nodig hebt en wat
(verder lezen)
17

De Digitale Nieuwegeiner
Denk mee
over het nieuwe horecabeleid
Wat vind je belangrijk als het gaat om toekomstige horeca
in Nieuwegein? Waar is welke soort horeca gewenst? Wat
missen we en wat kan beter? Daarover praat de gemeente
Nieuwegein graag met haar inwoners. Het doel is tot een
nieuw horecabeleid voor de komende tien jaar te komen. In
samenwerking met jou als inwoner, (horeca-)ondernemer
en/of vertegenwoordiger van een belangengroep.

Corona priklocatie in de Beursfabriek
gaat sluiten

In deze eerste gesprekken vindt er een inventarisatie plaats van
de belangrijkste onderwerpen en vraagstukken. De gemeente
organiseert eind november en begin december drie
bijeenkomsten met de stad in Theatercafé DE KOM aan het
Stadsplein 6. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte
uitgenodigd.
Bij alle bijeenkomsten is er een onafhankelijke gespreksleider die
de gesprekken begeleidt.

FOTO: AREND BLOEMINK

GGD regio Utrecht heeft in de strijd tegen het coronavirus
een grote capaciteit aan vaccinatie- en testlocaties opgebouwd. Hiermee heeft GGDrU zich maximaal ingespannen
om het virus te bestrijden en de volksgezondheid te
beschermen. Nu de meest ingrijpende fase van de coronacrisis achter ons ligt, is het niet meer nodig alle locaties
open te houden. ‘Aan het einde van het jaar gaan we
18 kleine locaties in de regio sluiten, waaronder die in
Nieuwegein, en houden we 12 locaties open waar inwoners
zonder afspraak terecht kunnen voor de herhaalprik. Met
deze capaciteit blijven we klaar staan voor toekomstige
scenario’s en blijven we ook met 12 locaties dicht in de
buurt van de inwoners’ aldus een woordvoerder tegenover
onze redactie.
GGDrU heeft de afgelopen jaren haar inwoners gevaccineerd
met de boostervaccinatie en verschillende herhaalvaccinaties
tegen corona. Hiervoor zijn grote locaties in Amersfoort,
Nieuwegein, Utrecht, Veenendaal en Woerden ingezet. De
inwoners van de regio Utrecht konden ook terecht op één van de
dichtbijlocaties verspreid door de regio.

Eerste gesprek met de stad
Op dinsdag 29 november, van 19.00 tot 21.30 uur, organiseert de
gemeente voor inwoners, (horeca-)ondernemers, diverse
belangengroepen zoals winkeliersverenigingen, ROC-Horeca en
politie een eerste bijeenkomst. Er wordt gesproken over de
belangrijkste thema’s voor de stad, maar de nadruk ligt op het
gebied City.

GGDrU: ‘Nu de najaarsronde grotendeels achter ons ligt,
bevinden we ons in een nieuwe situatie. We zien dat het aantal
bezoekers op de test- en vaccinatielocaties terugloopt. Iedereen
die in aanmerking komt voor een vaccinatie heeft inmiddels de
mogelijkheid gehad relatief dichtbij gepland of op vrije inloop
langs te komen, neemt niet weg dat iedereen nog steeds welkom
is voor een herhaalprik op onze 12 overgebleven locaties.’

Tweede gesprek met de stad
Op donderdag 1 december van 19.00 tot 21.30 uur organiseert de
gemeente een tweede bijeenkomst voor inwoners, (horeca-)
ondernemers, diverse belangengroepen zoals
winkeliersverenigingen, ROC-Horeca en politie. Ook bij het
tweede gesprek wordt over de belangrijkste thema’s gesproken
voor de stad, maar de nadruk ligt op gebieden als Jutphaas en
Vreeswijk. Ook zal dan gesproken worden het over
ontwikkelgebieden als Rijnhuizen en Het Klooster.

Tijdens de laatste vaccinatieronde is actief gemonitord hoe de
locaties zijn bezocht. Daaruit is gebleken dat het aantal
bezoeken dusdanig is afgenomen dat is besloten om de
18 kleine vaccinatielocaties te sluiten, waaronder die in
Nieuwegein aan de Symfonielaan.

Gesprek met Nieuwegeinse jeugd
Op dinsdag 13 december van 19.00 tot 21.30 uur vindt er een
bijeenkomst speciaal voor jongeren plaats. Samen met jongeren
uit Nieuwegein wil de gemeente graag in gesprek over wat zij
belangrijk vinden op het gebied van horeca. Meer informatie
hierover volgt nog, maar aanmelden kan al wel.

‘De gezondheid van onze inwoners heeft onze hoogste prioriteit,
de bereikbaarheid van onze locaties staat daarin centraal. De
12 locaties die wij openhouden, zijn zo verspreid over de regio
dat onze inwoners binnen een maximale reistijd van 30 minuten
bij een locatie kunnen zijn. Op alle 12 locaties kunnen inwoners
zonder afspraak terecht voor de herhaalprik’ zegt de GGDrU.

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op deze
website. Voor een goede organisatie van de sessie, is het
belangrijk om u uiterlijk drie dagen van tevoren aan te melden.
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Duurzaamheid
Een of meer pagina's in De Digitale
Nieuwegeiner met activiteiten,
ontwikkelingen en tips op het gebied
van duurzaamheid. Samengesteld
door de vrijwilligers van Energie-N en
de redacties van pen.nl en De Digitale
Nieuwegeiner.

Webinar energie
rekening en besparen
zonder investeren,
29 november
Ingewikkeld zo’n energierekening. Welk deel van je rekening
kan je beïnvloeden door maatregelen of gedrag en welk deel
is vast. Bij twee identieke woningen kan de één een twee keer zo
hoog energiegebruik hebben
dan de ander.

Op deze bijeenkomst leer je wat je
allemaal kunt doen om minder
energie te gebruiken. Een dikke
trui aan doen en de thermostaat
omlaag is natuurlijk flauw (hoewel
dat natuurlijk ook bijdraagt aan
energiebesparing). We gaan meer
in op kleine maatregelen en 'trucjes', waar je misschien minder snel
aan denkt. Allemaal op het gebied
van verwarmen, warm tapwater en
elektra. Omdat het dus niet gaat
over grote investeringen in je woning is deze bijeenkomst ook geschikt voor huurders. Ook zij kunnen zo hun energiegebruik verlagen. Meld je aan op onze website
https://energie-n.nl .

WEBINARS
Webinar zonnepanelen,
22 november
Al bijna 15% van de Nieuwegeinse
woningen is uitgerust met zonnepanelen. Die van jou nog niet? Het is
nog steeds een van de maatregelen
met de kortste terugverdien tijd.
• Wist je dat zonnepanelen niet altijd op
het zuiden hoeven te liggen en dat oost
en/of west ook prima is (soms zelfs
beter).
• Leer alles over de verschillen tussen
omvormers, micro-omvormers en
optimisers. Zo kun je de goedkoopste
installatie met de meeste opbrengst
krijgen.
• Hoe werkt de zogenaamde salderingsregeling en wat betekent het dat die
regeling in de periode 2023-2030
geleidelijk wordt afgebouwd.

Wanneer

Onderwerp

Continue

Mail je vragen naar
info@energie-n.nl of geef je op
voor een energiegesprek of
warmtescan
Bel voor vragen naar
0302378312
Webinar zonnepanelen
Webinar energierekening en
besparen zonder inversteren
(ook voor huurders)
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis
Webinar glas/kozijnen
Webinar kruipruimte isolatie
Webinar dakisolatie

Werkdagen 20.00 - 21.00 uur
• 22 nov, 20.00 - 21.00 uur
• 29 nov, 20.00 - 21.00 uur

• 3 dec, 11.00 -14.00 uur
• 6 dec, 20.00 - 21.00 uur
• 13 dec, 20.00 - 21.00 uur
• 20 dec, 20.00 - 21.00 uur

Meld je aan op onze website
https://energie-n.nl.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het heden en het verleden van
de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

Lunchpauzelezing
over inbraakpreventie
Donderdag 1 december wordt er weer
een lunchpauzelezing gehouden in de
bibliotheek De tweede verdieping. Deze
keer zal een wijkagent meer vertellen
over inbraakpreventie.
Tijdens de feestdagen zijn veel mensen
op stap. Hét moment voor inbrekers om
hun slag te slaan. Hoe kun je voorkomen
dat je huis wordt leeggeroofd? Je krijgt tijdens deze lunchpauzelezing tips en van
de wijkagent zodat je je veilig voelt in en
om je woning.
De lezing wordt gehouden van 13.00 tot
14.00 uur. De toegang is gratis, klik hier
om je aan te melden.
Lunchpauzelezingen
Maandelijks organiseert de bibliotheek
lunchpauzelezingen over geschiedenis,
gezondheid, literatuur, opvoeding en digitale geletterdheid. Informatieve en onderhoudende lezingen met volop gelegenheid
om in contact te komen met de sprekers.
Schuif gezellig aan. De tweede verdieping
serveert koffie, thee en krentenbollen.
Neem je eigen lunch mee.

FOTO: FOTOTEAM KenM

Deze week de Spuisluis (Volmolengat, Rijkshulpschutsluis, Inundatiesluis) en Frederiksoord, gezien vanuit het
zuiden.
De kaart komt uit 1908. De sluis is in 1817 aangelegd als
tijdelijke vervanger van de Oude Sluis. Laatstgenoemde
sluis is in de periode 1821-1824 gerestaureerd en
vergroot. De spuisluis deed daarna nog dienst tot in het
begin van de 20e eeuw voor de kleine scheepvaart.
De spuisluis is in 1985 gerestaureerd.

Eerste vluchtelingen
op het opvangschip
Op woensdag 9 en donderdag
10 november zijn er in totaal 50
vluchtelingen aangekomen in
Nieuwegein. In totaal kunnen er
96 vluchtelingen terecht op het
opvangschip de MS Princess.
De gemeente Nieuwegein biedt
hen de komende vier maanden
(tot 1 maart 2023) een opvangplek op het schip in het Merwedekanaal.
Vluchtelingen
De eerste vluchtelingen hebben
hun plek gevonden op het schip.
Zij kwamen vorige week vanuit het
aanmeldcentrum in Ter Apel. Het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzorgde het vervoer. De eerste 50 vluchtelingen
komen uit 14 verschillende, onveilige landen.
Werkzaamheden rond het schip
De meeste werkzaamheden zijn
inmiddels afgerond. De elektriciteitskabels en waterleidingen zijn
21

Op de foto hierboven zie je
de eerste vluchtelingen aan
boord van het schip. Deze
jongens zijn afkomstig uit
Jemen. Eén van hen heeft
al een verblijfsvergunning,
maar is inmiddels al een
half jaar door Nederland
aan het trekken. Door het
grote tekort aan slaapplaatsen in het AZC, is
Nieuwegein nu de negende
gemeente waar hij kort mag
blijven.

aangelegd en er is een verharding
aangebracht. Op de verharding
staan een rookhok, een beveiligingsunit en een unit met wasmachines en drogers. Rondom het
schip zijn er hekken geplaatst.
Deze week zijn op de Vreeswijksestraatweg verkeersdrempels
aangelegd.
Daarnaast lagen het voet- en
fietspad open omdat Eneco bezig
was met de stadsverwarming.
Deze werkzaamheden worden
deze week afgerond en het voeten het fietspad weer hersteld.

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

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

Deze week valt de eer te beurt aan
Cees van Rootselaar, sport
coördinator:

Bedankt allen,
voor jullie inzet,
inspratie en plezier!

'Eigenlijk hoor ik nu, samen met
het Nederlands Rolstoelbasketbal
Team, in Dubai te zitten voor het
Wereldkampioenschap. Helaas is
twee maanden geleden besloten
dat het WK verplaatst gaat worden
naar juni 2023. Een grote
teleurstelling voor het team en mij,
als bondscoach, en een streep
door de rekening. Maar het geeft
me wel de kans om weer een
column te schrijven.'

'In mijn laatste column
vermeldde ik dat we drie jaar
achter elkaar host city zijn
geweest van de NOC*NSF
Nationale Sportweek. Ondanks
dat we dit jaar geen host city
waren hebben de buurtsportcoaches, sportparkmanager,
sportverenigingen, sportaanbieders en veel andere
partners een geweldige sportweek
neergezet. Uiteraard had ik, als
oud topsporter, de lat hoog gelegd
voor het team. Nieuwegein moest
de beste week van het land
neerzetten. En dat is gelukt! In
10 dagen zijn meer dan 12.000
inwoners van Nieuwegein in
beweging gekomen. In de
factsheet kan je zien wat er
allemaal gebeurd is.'
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'Het is geweldig om te zien dat
drie jaar samenwerking met
NOC*NSF en drie jaar host city
veel promotie heeft opgeleverd
rondom sport, bewegen,
gezondheid en vitaliteit in
Nieuwegein.'

'Bedankt NOC*NSF, sportverenigingen/ aanbieders en
partners voor jullie inzet, inspiratie
en plezier!'
'Heb je vragen over bewegen,
sporten, gezondheid en vitaliteit?
Kijk dan eens op onze website:
www.sportidnieuwegein.nl.'
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Grote stap vooruit
in komst snelle Merwedelijn
tussen Utrecht Centraal
en Nieuwegein
Vrijdag 11 november heeft het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport (BO
MIRT) plaatsgevonden. In dit overleg
zijn afspraken gemaakt over de investeringen voor de bereikbaarheid
van nieuwe woningbouwgebieden in de
provincie Utrecht, waaronder de A12
zone. Deze investeringen zijn een belangrijke voorwaarde voor de bouw van
nieuwe woningen.
Het Rijk en de Metropoolregio Utrecht investeren samen ruim 1,4 miljard euro voor
de bereikbaarheid van nieuwe woningbouwgebieden in de provincie Utrecht. De
rijksbijdrage is 930 miljoen euro, die van
de regio 475 miljoen (waarvan 15 miljoen
Nieuwegeinse bijdrage). De investering
gaat onder andere naar de aanleg van
een deels ondergrondse tramlijn tussen
Utrecht Centraal en Nieuwegein, de Merwedelijn. Ook stelt het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar voor verkeersmaatregelen
op de Utrechtse snelwegen en voor het
versnellen van bestaande woningbouwplannen. Deze investeringen zijn een belangrijke voorwaarde voor de bouw van
54.000 woningen tot en met 2030 en
50.000 woningen na 2030.

Om te zorgen voor passende en betaalbare woonruimte voor iedere Nieuwegeiner is de bouw van nieuwe woningen van
het grootste belang. Daarom is met het
Rijk afgesproken dat Utrecht en Nieuwegein in Groot Merwede tot en met 2030
25.500 nieuwe woningen bouwen. Voor
Nieuwegein gaat het om de bouw van ca
5.500 woningen in onder meer Nieuwegein City en Rijnhuizen.
Na 2030 zien Rijk en regio kansen in onder meer de A12 zone waarvan naar
verwachting 5.000 á 10.000 woningen op
Nieuwegeins grond-gebied. In Rijnenburg
mikt gemeente Utrecht op 21.500 woningen na 2030.
Verantwoordelijk wethouder Ellie Eggengoor is tevreden met de resultaten van het
BO MIRT: 'We zijn er nog niet, maar ik
heb alle vertrouwen in de komst van de
snelle Merwedelijn tussen Utrecht en
Nieuwegein door deze bijdrage van het
Rijk. Ook het kabinet onderschrijft met
deze investering dat de Merwedelijn een
belangrijke maatschappelijke oplossing is
om gezond te kunnen groeien als stad en
als regio. Daar ben ik heel blij mee, want
zo kunnen we onze stad bereikbaar houden én de woningen bouwen waar zo’n
grote behoefte aan is. Het ov moet in de
hele regio een volwaardig alternatief worden voor de auto. De Merwedelijn brengt
inwoners van Nieuwegein binnen 15 minuten naar het centrum van Utrecht. Door
de hoge frequentie verwachten we dat
mensen vaker anders gaan reizen: vooral
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lopend en met de fiets gebruikmaken van
het ov. Dit is een belangrijk onderdeel van
de Nieuwegeinse mobiliteitsambities. Ook
kan de A12 zone überhaupt niet worden
ontwikkeld zonder deze Merwedelijn. Nu
is het eerst zaak om de Merwedelijn en
alle mobiliteitsoplossingen voor de langere
termijn op weg en ov verder te onderzoeken om de komst van woningbouwlocaties
Rijnenburg en de A12 zone mogelijk te
maken.'
Versterken OV-netwerk
Utrecht is het nationale verkeershart met
het Centraal Station als drukste station
van Nederland. Om het bestaande OVnetwerk in Utrecht te ontlasten zijn nieuwe
verbindingen zoals de Merwedelijn en de
Papendorplijn nodig. In Amersfoort zijn
mobiliteitsmaatregelen nodig om het
grootschalig woningbouwgebied Amersfoort spoorzone/A1-zone te kunnen realiseren.

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

Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.
Woensdag 23 november
Herfstpotjes
Maak in een glazen potje een herfstwereld 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 inspiratie? Geen punt, daar zorgen wij voor.
Zaterdag 17 december
Kaartenhouders
We gaan kaartenhouders maken met knijpers, houtjes en lint.
Woensdag 21 december
Kerstversieringen
Maak je eigen versieringen voor een vrolijke kerst! Hang je ze in de kerstboom, versier je je slaapkamer of geef je ze iemand
cadeau?
Woensdag 28 december
Verjaardagskalender
Tijdens de laatste activiteit van dit jaar
maak je je eigen verjaardagskalender.

Bibliotheek
decor voor opname
De Publieke Tribune
Op donderdag 10 november was
een deel van bibliotheek De
tweede verdieping in de binnenstad van Nieuwegein voor
even het decor van De Publieke
Tribune van omroep HUMAN.
De bibliotheek werd omgetoverd tot tv-studio, waar presentator Coen Verbraak onder
meer het gesprek aanging met
minister Wiersma. Een betere
plek dan een bibliotheek kon
niet bedacht worden voor het
onderwerp waarover zij spraken: laaggeletterdheid.
Op woensdag 9 november begon
de reuring: de opbouw van de tijdelijke studio in de bibliotheek en
een dag later was het zover:
HUMAN-presentator Coen Verbraak ging het gesprek aan met
onder meer minister Wiersma
(onder meer minister voor basisen voortgezet onderwijs).
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Centrale vraag
in het gesprek:
Hoe kan het dat
2,5 miljoen mensen
niet goed
mee kunnen komen
in de samenleving?
De aflevering die opgenomen is in
bibliotheek De tweede verdieping
zal zondagavond 27 november om
22.40 uur te zien zijn op NPO 2.
De Publieke Tribune
Hebben de mensen op de publieke
tribune van de Tweede Kamer
geen spreekrecht, in De Publieke
Tribune van HUMAN krijgen burgers juist het woord. Presentator
Coen Verbraak probeert op deze
manier de werelden van burgers
en beleidsmakers dichter bij elkaar te brengen.
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Kaarsjesvaart
door Vreeswijk in kerstsfeer
Het is vroeg donker en pas laat weer
licht. De donkere dagen voor Kerst
komen eraan! Het is ook de tijd van
gezelligheid en kaarslicht. In december
pakt Vreeswijk weer uit met kerstbomen en feestelijke verlichting. Een
ommetje door het oude schippersdorp
is dan een extra aanrader. Nóg leuker
is het om Vreeswijk vanaf het water te
bewonderen. Dat kan binnenkort met
de Kaarsjesvaart!
Kaarsjesvaart
Van 12 tot en met 16 december kun je
’s avonds mee met de fluisterstille rondvaartboot van Museumwerf Vreeswijk.
Er wordt ook gevaren op woensdag
14 december tijdens Kaarslicht-in-Vreeswijk, het sfeervolle lichtjesevenement,
wanneer ’s avonds de straatverlichting is
gedoofd en tienduizenden kaarsjes en
waxinelichtjes het dorp sprookjesachtig
verlichten. De kaarsjestocht duurt onge-

veer 20 minuten. Inschepen kan langs de
lage loswal aan de Dorpsstraat naast de
Oranjebrug. Vaar mee! Boek deze vaartocht vanaf 20 november via de website
van de Museumwerf in Vreeswijk.
Kaarsjesvaart maakt deel uit van DeVaart-van-Nieuwegein, een samenwerkingsverband tussen Nieuwegeinse erfgoedinstellingen, de forten, huize Oudegein en kasteel Rijnhuizen, gidsengroepen, ondernemers en de gemeente Nieuwegein. Samen onthullen ze de cultuurhistorische parels van openluchtmuseum
Nieuwegein.
Museumwerf Vreeswijk
Natuurlijk doet Museumwerf Vreeswijk zelf
ook weer mee met Kaarslicht-in-Vreeswijk. Het gezellige en behaaglijk warme
Theehuys is dan het podium voor diverse
optredens waar je, eventueel onder het
genot van een lekker drankje en/of hapje,
naar kunt luisteren. Naast de vele lichtjes
op en rond het werfterrein en de verwarmende kampvuren, kun je genieten van
de grote, prachtig verlichte historische
schepen in de Museumhaven. Zij vormen
een mooi contrast met de historische
minischeepjes, ook verlicht, van Varende
Modelbouw Club ’t Anker.
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Zie je zondag!
Ben je er ook bij? Dit mag je niet missen. De band Timeless Groove bestaat
al jaren en heeft veel succesvolle optredens achter de rug. Dat was te verwachten. De Groove was er meteen en
het repertoire snel gekozen.
Van de Doobie Brothers via Bryan Adams
naar Van Dik Hout, maar ook reggea, rock
en disco voor de liefhebbers. Allemaal
herkenbaar en als je een dansje wilt wagen? Ook dat kan bij de Partner. Zang
door Marjo Hulshof en Angela Lieverst.
Gitaar Frans Holzapfel en Theo Verveen.
Jeroen Bresser op basgitaar en Henri van
Dijk op drums verzorgen de ritmesectie.
De Partner, zondag 20 november, 15.00
tot 17.00 uur. Deur open om 14.30 uur.
Entree gratis.
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Wat, waar, wanneer
op Kaarsjesavond
in Vreeswijk
op 14 december
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Zonder aanvoerder Michiel van der Valk (rechts) kwam
Geinoord opnieuw niet tot winst, het werd slechts 1-1
tegen Buitenboys.

Sportief Dagboek (11)
Hans van Echtelt schrijft normaal gesproken iedere
week zijn Sportief Dagboek op, op De Digitale Stad
Nieuwegein. Hans is een getogen Vreeswijker en
houdt van voetballen, houdt van sport. Schreef
jaren lang voor het Utrechts Nieuwsblad. Maar, omdat Hans door familieomstandigheden tijdelijk niet naar sportvelden kan
gaan, is hij voor het dagboek momenteel afhankelijk van zijn ‘rapporteurs’ die hem geregeld bij zijn
absentie van volledige informatie voorziet.
Hans van Echteld:
‘Geinoord was afgelopen zaterdag nog slechts enkele
minuten verwijderd van de eerste seizoenzege toen het
noodlot toch nog toesloeg. Op de valreep scoorde Jemairo
Laurence de onverdiende 1-1 waardoor de bezoekers met
een grote kater richting Parkhout terugkeerden. "We
hebben onszelf niet beloond door talrijke mogelijkheden op
een hogere score te laten liggen. Ik kan de jongens qua
inzet niets verwijten, er is keihard gewerkt voor die eerste
overwinning. Maar we hebben het laten liggen in Almere."
‘Dat was de teleurstelling die overbleef na de uitwedstrijd bij Buitenboys bij spelers en technische staf. Na de
goede teamprestatie tegen CSW zou op Sportpark Polderkwartier de opgaande lijn doorgetrokken moeten worden.
Dat leek ook te lukken na de openingstreffer van Jeroen
Scholman maar (te) lang bleef die 0-1 op het scorebord
staan. "We zaten langs de kant te wachten op de 0-2 maar
die kwam steeds maar niet. En dan kan er altijd nog een
bal ongelukkig vallen en verspeel je de volle winst," aldus
Plomp die het in Almere zonder zijn aanvoerder Michiel
van der Valk moest stellen. Hij is geschorst naar aanleiding van zijn directe rode kaart tegen CSW.’
Komende zaterdag is Geinoord vrij, dan volgt een week
later het verre uitduel tegen Watervogels in Den
Helder.

Koen van Diggelen op weg naar een heerlijk schot op doel

JSV JO10-1 – DVSU JO10-3
Spektakel in Galecop
Vandaag laat de trainer van JSV JO10-1 onze redactie weten dat
de club van Timbers op bezoek kwam op Sportpark Galecop. Lex
van der Veldt: ‘Het opleiden van spelers voor Ajax, Feyenoord en
FC Utrecht is echt niet onmogelijk. Vrijdagavond was er eerst een
teamuitje naar de Nederlandse Dames tegen Costa Rica in de
Galgenwaard in Utrecht. Eens kijken hoe de spelopvatting en het
plezier daar was.’
Van der Veldt in zijn wekelijkse verslag over zijn team uit Nieuwegein:
‘Afgelopen zaterdag speelde het team van JSV JO10-1 tegen DVSU.
Téjay was de 1e helft de keeper, Alexander deed de 2e helft de
handschoenen aan. Trainer Jeff was vandaag vooral gefocust op het
proberen vooruit te spelen van de bal, daarna opzij en pas daarna een
eigen actie. Uiteraard is het aan de jongens zelf om te kiezen, op deze
manier leer je wel dat overspelen vaker kansen oplevert dan zelf
proberen 3 tegenstanders te passeren. Wellicht verkeerd begrepen,
maar de jongens kozen vandaag wonderwel vooral voor het zelf
uitspelen van tegenstanders, dat is ook heel erg leuk uiteraard. Levert
wel meer kansen voor de tegenstander op en eigenlijk was de 1e de
beste actie al meteen raak voor DVSU.’
‘JSV rechtte de rug, kwam via een prachtgoal van Koen op 1-1 door
een schot van ver over de keeper. Vanaf dat moment was JSV wel de
sterkere ploeg en waar vorige week de teams gelijkwaardig waren was
er nu een flink verschil in technisch vermogen, doelgerichtheid en
passing. DVSU was natuurlijk geen slechte ploeg maar normaal
gesproken had JSV dit duel moeten winnen.’
‘Van 1-1 naar 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3, 5-4, 6-4, 6-5 en het
spektakel stopte pas bij 6-6. Met het zonnetje erbij was het gewoon
smullen van veel goals, twee sportieve teams, acties, duels, vreugde,
verdriet en uiteraard ook teleurstelling. Lars scoorde voor het eerst dit
seizoen, Noah raakte de lat, Peter de paal, Samy met zijn snelheid in
de acties succesvol en Jayden in zijn element met zijn techniek en
overzicht. De keepers deden het natuurlijk ook weer prima.
De aankomende Sint gaf dus geen cadeautjes aan de spelers, maar
wel aan het publiek en die hebben genoten.’
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KOM JIJ VRIJDAG 25 NOVEMBER
LEKKER SAMEN VOETBALLEN IN
SPORTPARK GALECOP?

SportID organiseert OnsOranje voetbalfestijn,
een voetbal evenement voor kinderen tussen
de 6 en 12 jaar in het thema van het WK.
Kom een balletje met elkaar trappen, je kan
gewoon gratis mee komen doen!

Kinderen van 6 t/m 12 jaar
Vrijdag 25 november 2022
van 15.45 tot 19.00 uur
Voetbalvereniging JSV

ACTIVITEITEN:
PENALTY SCHIETEN
MELD JE AAN:

SPRINT MET DE BAL
HOOGHOUDEN
Met afsluitend
de WK wedstrijd:

LATJE TRAP

NEDERLAND
- ECUADOR

VER GOOIEN

@SportIDNieuwegein

@Sportid_buurtsportcoaches
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Het nieuwe leefritme van de stad
De muziektool is onderdeel van de nieuwe
campagne van City Nieuwegein: het
nieuwe leefritme van de stad. 'Met de
campagne willen we vertellen hoe de
huidige situatie eruit ziet, maar we zetten
daar het nieuwe leefritme tegenover. Zo
weten bewoners, winkeliers en bezoekers
steeds waar we naartoe werken. Overal in
City kom je straks de uitingen tegen. Op
de Zadelstede, bij de tram- en bushalte,
bij CityPromenade, op de lift bij De
Fietspomp... Ze zijn direct te herkennen
aan de gele kleur met de ludieke teksten
zoals op de Zadelstede: ‘van een binnenstad op de schop, naar een duurzame
stad aan de top’. Hoe City gaat worden
(manifest) is hier in gesproken vorm te
vinden'.

Hei-geluid in City Nieuwegein
basis voor muziek
Van hei-ritme naar leefritme
City, de binnenstad van Nieuwegein,
vernieuwt en is op weg een aantrekkelijke, duurzame plek te worden. De
bouw van CityPromenade langs de
Doorslag is nu gestart en dat kan niet
zonder hei-geluid. City Nieuwegein
heeft hier iets ludieks op bedacht en
introduceert ‘het nieuwe leefritme’.
Een unieke tool, waarmee het geluid
van heien mengt met muziek. Het biedt
omwonenden van nieuwbouwproject
CityPromenade en bezoekers van City
de mogelijkheid het hei-geluid basis te
laten zijn voor muziek naar eigen
keuze.
Heien gaat op in muziek
De tool is ontwikkeld samen met marketing communicatiebureau Fama Volat en
werkt eenvoudig. Je gaat naar
hetnieuweleefritme.nl of scant met je telefoon de QR- code op de borden bij de
bouwplaats. Je kiest één van de muziekstijlen motivation, focus, happy of relax.

Nieuwegein is een
Max Mobiel rijker
Een mobiliteitsservice met
een sociaal karakter

Vervolgens tik je op het ritme van het
heien op je telefoon en de muziek start.
Zo gaat het geluid van het heien op in het
gekozen muziekstuk.
Guus Govaart, gebiedsmanager van City
Nieuwegein: 'We zijn inmiddels volop aan
het bouwen in de binnenstad. Ook de
komende jaren gaan we daarmee door.
Veel woningzoekenden zullen er een
mooie plek vinden in een van de circa
2.200 nieuwe woningen. Tegelijkertijd
realiseren we ons dat bouwen iets vraagt
van de bewoners die nu al in en rond City
wonen. Met name als we niet om het
heien heen kunnen. We zijn daarom op
zoek gegaan naar mogelijkheden om de
heiwerkzaamheden voor de omgeving
aangenamer te maken. Het is begonnen
als een leuk idee waarvan we niet wisten
of het zou werken. Maar het resultaat is
verrassend: het zijn stuk voor stuk
prachtige nummers. Het is of het heien
opgaat in de muziek.'

De Max Mobiel is een service
waarbij mensen met een
mobiliteitsbeperking voor
slechts een € 1,00 per rit onder meer van- en naar winkelcentrum Cityplaza gebracht kunnen worden.
Maar het tarief geldt ook
voor andere ritten binnen
Nieuwegein.

City Nieuwegein vernieuwt de komende
jaren. Er komen circa 2.200 nieuwe
woningen, dichtbij de winkels van Cityplaza en een modern OV-knooppunt. Ook
komen er nieuwe loop- en fietsroutes. City
wordt daarnaast groener en duurzamer.
De ambities zijn hoog. City wil de duurzaamste binnenstad van Nederland
worden. Wie meer wil weten over de
vernieuwing van City kan terecht op
city-nieuwegein.nl. Binnenlopen bij het
Infocentrum City aan Passage 80 kan ook.
Het infocentrum is op maandag van 13.00
tot 16.00 uur open en op woensdag van
10.00 tot 16.00 uur.

De Max Mobiel is tot stand
gekomen uit een samenwerking tussen Cityplaza, de Max
Mobiel, Gemeente Nieuwegein
en Stichting de Ruilfabriek.
Met een service als de Max
Mobiel zullen veel ouderen en
minder mobiele mensen
geholpen worden om op een
makkelijke en goedkope
manier zich te verplaatsen
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binnen Nieuwegein.
De Max Mobiel onderscheid
zich van andere mobiliteitsoplossingen door mensen aan
de voordeur op te halen en
waar nodig nog even mee te
lopen tot aan de plek van
bestemming. Meer weten over
Max Mobiel, stuur dan een
e-mailtje naar maxmobielcityplaza@citymobiel-
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Ik heb vakantie! En dan ga je leuke dingen doen. Naast al mijn andere hobby’s, maak ik ook afgietsels met Epoxyhars of
Resin. Om de luchtbellen er uit te krijgen, heb ik een vacuümpomp gekocht. Dat moet natuurlijk goed getest worden! En tja… dan
gaat er ook wel eens wat mis.’

Nieuwegein voorziet inwoners
van gratis jonge bomen
Zaterdagmiddag 26 november kunnen inwoners van
Nieuwegein en omstreken bij het Tuinkerspad
tussen 13.00 en 14.00 uur gratis zaailingen ophalen
bij de oogstdag van de Gemeente Nieuwegein. Er
liggen verschillende soorten zaailingen/jonge aanplant van inheemse boompjes klaar, waaronder Es,
Esdoorn, Veldesdoorn, Hazelaar, Hulst, Beuk, Meidoorn en Zomereik.
Groener Nieuwegein
Gemeente Nieuwegein wil met het organiseren van
deze oogstdag overtollige zaailingen kansen geven om
tot volwassen bomen uit te groeien op hun nieuwe
bestemming. Bomen planten is een manier om tegelijkertijd klimaatverandering te vertragen, biodiversiteit te
herstellen én burgers een positief handelingsperspectief
te bieden. Door samen zaailingen te verplanten, wordt
vergroenen goedkoper en leuker. Wethouder John van
Engelen: 'Prachtige manier om samen met inwoners bij
te dragen aan een beter milieu en klimaat. Hoe meer
mensen helpen, hoe meer bomen we kunnen planten
en hoe groener Nieuwegein wordt.'
Meer Bomen Nu
Deze oogstdag is een initiatief van de gemeente
Nieuwegein in samenwerking met inwoners en de
groene vrijwilligersorganisatie ‘Meer Bomen Nu’. De organisatie is onderdeel van een landelijke campagne van
Urgenda met als doel Nederland sneller te vergroenen.
Meehelpen
Bewoners kunnen zich ook opgeven als vrijwilliger om
op deze oogstdag van 09.30 en 15.00 uur mee te
helpen.
Wil je meehelpen? Kijk dan hier voor meer informatie.

Grote computerstoring
St. Antonius Ziekenhuis
en weer opgelost

Nieuwegein
door overstap
gascontract
de bietenbrug op
voor 150.000 euro

De spoedeisende hulpposten
van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht
waren afgelopen dinsdag gedurende een aantal uur ’tot nader
order dicht’. De oorzaak was een
computerstoring. Ook in de
poliklinieken en in de operatiekamers lag het werk stil.
Later op de middag heeft het
ziekenhuis in Nieuwegein laten
weten dat de problemen zijn
opgelost.

(vervolg)

'Poliklinieken en operaties waren in
elk geval tot 13.00 uur opge-schort.
Patiënten zijn hierover telefonisch
ingelicht', liet het ziekenhuis
weten.
'De storing had grote impact op de
zorg', aldus het ziekenhuis in een
verklaring op haar website.
Patiënten werden gevraagd niet
zelf contact op te nemen met het
St. Antonius. 'Ook onze telefonische bereikbaarheid was door de
storing beperkt.'

Utrecht, die door de overstap 11
miljoen euro duurder uit is, is het
wrang.
Nieuwegein ziet de situatie anders. 'De vraag van minister
Jetten is niet leidend geweest bij
het besluit om over te stappen
naar een andere energieleverancier. Wij hebben het besluit eerder
al genomen op basis van het
moreel appèl dat op gemeenten
met een Gazpromcontract werd
gedaan, kort na het ontstaan van
de situatie in Oekraïne. Dat hierna
de situatie is veranderd, geeft voor
ons geen verandering aan het
genomen besluit', licht een woordvoerder van Nieuwegein toe.
Voor de overgestapte gemeenten,
die met hun nieuwe energiecontract vaak miljoenen meer moeten
betalen, wordt mogelijk een oplossing gezocht. Jetten liet vorige
maand doorschemeren over een
gedeeltelijke compensatie te willen praten. Nieuwegein wil van die
mogelijkheid gebruik maken.
Verantwoordelijk minister Jetten
verwacht medio 2023 pas duidelijkheid te kunnen geven over de
invulling van een mogelijke tegemoetkoming.
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Activiteiten
die elke week
plaats vinden
Cursus tekenen en
schilderen in Dorpshuis
Fort Vreeswijk

Elke week vind je in De Digitale
Nieuwegeiner, en elke week op pagina 3,
de Agenda. Daarin vind je een overzicht
van wat er zoal in Nieuwegein te doen is
of georganiseerd wordt. De redactie
tracht zo compleet mogelijk te zijn, maar
wat haar niet ter ore komt of wat haar niet
wordt gemeld, blijft onvermeld. Grijp dus
je kans en informeer de redactie tijdig
wanneer je iets organiseert.
Naast de eenmalige activiteiten vinden er
in Nieuwegein ook veel 'vaste' activiteiten
plaats: cursussen, sportactiviteiten,
samenkomsten... Ook voor die (wekelijkse, maandelijkse) activiteiten maakt De
Digitale Nieuwegeiner ruimte. Dus, organisaties: kom maar door met jullie informatie. Een e-mail volstaat, maar lever de
gegevens alsjeblieft aan zoals in de
kolom hiernaast. Dus:
Tijd onderwerp, korte locatie (met urllink).

Elke donderdag (9.30 - 11.30
uur) verzorgt professioneel
beeldend kunstenaar Niny
Zitman de oriëntatiecursus
tekenen en schilderen in het
Dorpshuis. Er is plek voor
nieuwe deelnemers.
In de cursus komen allerlei technieken aan bod. Elke deelnemer
kiest uiteindelijk zijn favoriete materiaal om mee te werken. Zowel
beginners als gevorderden kunnen deelnemen. Weet je niet zeker of het iets voor je is? Dan kun
je vrijblijvend een gratis kennismakingsles bijwonen. Daarna kun
je beslissen of je mee gaat doen.
Deelname kost € 19,50 euro per
maand, N-pashouders betalen
€ 15,-. Meer informatie en aanmelden: info@fortvreeswijk.nl /
0621664918.

Elke maandag
14.00 Parkinson Café, Dorpshuis
Vreeswijk

Elke dinsdag
09.30 Beter bewegen, Dorpshuis
Vreeswijk

Elke woensdag
10.00 Koersbal, Dorpshuis
Vreeswijk
14.00 Speksteen bewerken bij Jut.
17.00 Wereldkeuken, Dorpshuis
Vreeswijk

Elke donderdag
Zo mogelijk kiest de redactie één activiteit
uit om die (zoals hiernaast de cursus
tekenen en schilderen) wat verder toe te
lichten.

09.30 Oriëntatiecursus tekenen en
schilderen, Dorpshuis Vreeswijk.
13.30 Klaverjassen bij Pétanque.

Elke vrijdag
Er is echter één voorwaarde en dat is dat
je het ons laat weten wanneer een activiteit niet meer plaats vindt.

10.00 Wandelgroep, Dorpshuis
Vreeswijk

Elke zaterdag
Elke zondag
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Nieuwegein gaat door
met campagne
om inwoners te wijzen
op energietoeslag
De energieprijzen zijn het afgelopen jaar explosief gestegen.
Voor mensen met een laag inkomen is er een eenmalige energietoeslag van 1300 euro beschikbaar. Veel mensen beseffen niet dat zij recht hebben op
deze compensatie. Daarom
start de gemeente Nieuwegein
opnieuw met een bewustwordingscampagne om inwoners te
wijzen op de regeling.
De energietoeslag is bedoeld voor
alle huishoudens met een inkomen tot maximaal 120 procent
van de bijstandsnorm. Bij Nieuwegeiners met een uitkering van de
gemeente is de toeslag al op hun
rekening gestort. Andere huishoudens met een laag inkomen kunnen de toeslag zelf aanvragen. De
energietoeslag is een extra bedrag
dat geen invloed heeft op de
zorgtoeslag, de huurtoeslag of de
kinderopvangtoeslag.
Op tijd aanvragen
Veel inwoners weten niet dat ze
recht hebben op energietoeslag.
Daarom is het belangrijk om dit te
controleren. Het aanvragen van de
energietoeslag voor dit jaar kan
tot en met 31 december. Ook in
2023 wordt de energietoeslag van
1300 euro weer uitgekeerd. Inwoners die de toeslag in 2022 al hebben ontvangen krijgen die automatisch ook in 2023. Mensen die
de toeslag niet automatisch ontvangen kunnen deze volgend jaar
weer zelf aanvragen.
Ondersteuning bij geldzorgen
Nieuwegeiners die moeilijk rondkomen kunnen met financiële vragen bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) terecht. Voor mensen met een laag inkomen zijn er
verschillende regelingen voor extra ondersteuning. Bijvoorbeeld
toeslagen, bijzondere bijstand, de
Stadspas en andere vergoedingen.
Alle regelingen staan op de website van WIL-Lekstroom. Een afspraak maken met een adviseur
geldzaken van WIL kan ook via
0307022300.
WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening voor de gemeente
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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
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Cabaretier
Thijs van de Meeberg

Veel zelfspot en humor
bij Damn, Honey

Do 24 nov, 20.30 uur, € 18,50
Over zijn vorige voorstelling
schreef Theaterkrant: 'Thijs van de
Meeberg plakt een brede grijns op
je gezicht die er in anderhalf uur
niet meer af hoeft.' In ‘Meer dan
mogelijk’ zoekt hij, te midden van
een levend, komisch en troostrijk
decor, naar een manier om van
waarde te zijn. Dat lukt hem...

Do 10 nov, 20.15 uur, € 25,50
Je ‘probleemzones’ moeten verbergen. Dat seks om de man draait.
Dat het je eigen schuld is als je in
je billen wordt geknepen. Marie
Lotte Hagen en Nydia van
Voorthuizen van DAMN, HONEY
zijn er klaar mee. Op 1 december
schoppen ze in ‘Zelf weten’, over
de shit waarmee je als vrouw...
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Het feest van tante Rita
(4+)

Heerlijk meezingen met
Top 2000 Live

Zo 27 nov, 13.30 uur, € 16,00
In deze knotsgekke voorstelling
beleven Theo en Lulu een bijzonder avontuur in het Tsjoe Tsjoe
Wa-Bos. De aanstekelijke liedjes,
de goede cast en de maffe scènes
maken van ‘Het Feest van Tante
Rita (4+)’ de vrolijkste musical voor
de hele familie. En door Minidiscohits als ‘Dans met Tante Rita’...

Vr 2 dec, 20.15 uur, vanaf € 26,50
'Never change a winning team' is
het motto van Top 2000 Live. Na
het succes van vorige seizoenen
komen de zangers, zangeres en
muzikanten van Top 2000 Live op
2 december terug naar DE KOM
met de grootste hits uit het rock-,
pop-, soul, en nederbeat repertoire.
Maak de stem vast los, de borst...
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Voorstelling over
eenzaamheid
van Oscar Kocken
en Lucas de Waard
Zo 27 nov, 14.00 uur, € 15,00
Een jongetje draait per ongeluk
een verkeerd nummer en in plaats
van zijn vriendje krijgt hij een oudere man aan de telefoon. Ze praten
meer dan een half uur, over kinderfeestjes, snoep en dierentuinen, en
als het jongetje moet ophangen
vraagt de man: ‘Bel je me nog
eens?’ De jongen spreekt hem...
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Theaterdiner met
verhalen van Charles
Dickens
Wo 7 dec, 18.30 uur, € 50,00
Op Verhaal neemt ons mee naar
het Victoriaanse Engeland van
Charles Dickens. De tijd van
slobkousen en ruisende rokken,
van straatschoffies en armenhuizen. Dickens was een meester
in het beschrijven van kleurrijke
personages, waarmee je zo maar
door het Londen van 1850 lijkt te
struinen. Net zo rijk aan klanken...
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Handelskade met trambaan
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