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NEVELGAARDE

DEZE WEEK

• Agenda
•

Mannen en vrouwen aan boord van de MS Princess

Bijna € 10.000 voor Theater Totaal

• Orange the World in Theatercafé DE KOM

Keek Van Gaal mee?!

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda DE KOM
• Agenda Bouwgein
• De Meander officiële KiVa-school
• Geluidsoverlast tram in Huis de Geer
• St. Nicolaaskerk kleurde rood
•

• Hoogste punt voor De Kunstenaar
en De Professor

• Start bouw 452 duurzame woningen
Citypromenade

• Compensatie voor Nieuwegein?
• Geslaagde dag van de ondernemer
• Hello Winter Wandeling
• Waarom zijn er zo weinig trainers

voor senioren
• Logo voor sv Parkhout gepresenteerd
• Schaken zonder verplichtingen
•

• SV Geinoord bekert verder
• Udo Tenge vraagt om raad...
• Avond voor de Stad
• Nieuwegein scoort slecht als het gaat

om openbare toiletten
• De Grienden gesloopt
• Tieners voor de rechter
• Meldt je project aan voor NLdoet 2023
• Oekraïense vluchtelingen verhuizen
• Minder hinder door schoonmaken

sloten en singels
• Het WK van 2022
• Kerstballen ter nagedachtenis
• Sportief Dagboek

• Leger des Heils collecteert voor kwetsbaren

• Zonder te investeren besparen op de energierekening



Gesmoorde spruitjes
met gekarameliseerde uien,
spekjes en mosterd

Hier vind je het recept voor dit heerlijke
gerecht.

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 Nevelgaarde in de
wijk Batau Zuid.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Bijna 10.000 euro opgehaald
voor Theater Totaal tijdens
De Burgemeester Kookt

Afgelopen maandagmiddag mochten de bandleden van Theater
Totaal een cheque van maar liefst 9.717 euro in ontvangst nemen
van burgemeester Frans Backhuijs. Het bedrag werd opgehaald
tijdens de laatste Burgemeester Kookt van burgemeester Frans
Backhuijs eind maart dit jaar. Onze videograaf Jos van Vogelpoel
en reporter Frans Evers waren ter plekke om het moment voor onze
lezers vast te leggen.

Binnenkort zal Backhuijs stoppen als burgemeester van Nieuwegein.
Onbekend is of dit goede doelen evenement vervolg zal krijgen met de
nieuwe burgemeester. De cheque werd uitgereikt in De Kom in de
binnenstad van Nieuwegein, de thuisbasis van Theater Totaal.

Theater Totaal
Theater Totaal is de werkplek voor talentvolle muzikanten en acteurs met
een verstandelijke beperking. De plek waar zij hun droom van uitvoerend
artiest kunnen waarmaken. Op de muziek- en theaterwerkplaats werken
artiesten aan de ontwikkeling van hun artistieke vaardigheden. Ze worden
daarin begeleid door docenten uit diverse kunstvakopleidingen die
beschikken over didactische en pedagogische vaardigheden. Het geld zal
nuttig besteed worden door de organisatie.

Theater Totaal is een muziek/theater (t)huis voor artiesten met een
verstandelijke beperking. In een sociaal klimaat waarin lichtheid van het
bestaan, onderlinge hulp, begrip, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid
centraal staan, ontwikkelen de artiesten al 26 jaar hun uitzonderlijke
talent doormiddel van scholing en vertoning. Theater Totaal is onderdeel
van zorgorganisatie Amerpoort.

De Burgemeester Kookt
Het evenement kent een lange historie. Al in de tijd van burgemeester
Jan Laan werd dit met regelmaat georganiseerd en burgemeester Frans
Backhuijs heeft deze traditie van harte voortgezet. Doel van dit
gastronomisch evenement is gelden te genereren voor een of meer
goede doelen uit Nieuwegein. De inkomsten komen vooral uit de
deelnemersbijdrage van de aanwezigen.
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https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-48
https://www.pen.nl/artikel/de-nevelgaarde
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.theatertotaal.org/
https://www.theatertotaal.org/
https://www.pen.nl/?s=burgemeester+kookt
https://www.videograaf-jvv.com/
https://www.amerpoort.nl/locaties/overdag/theater-totaal
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl
https://twitter.com/nieuwegein123
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AGENDA

• 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: Soep van de Fiets, Muntplein
• 26 nov: Vrolijke Pieten op het Muntplein
• 26 nov: Piano, Piano
• 27 nov: Fietsexcursie door de uiter-

waarden
• 28 nov: Plus-café Oud worden Jong

blijven
• 28 nov: Eerste hulp bij Sinterklaas-

gedichten
• 29 nov: Digi-spreekuur
• 29 nov: Leesclub Mevrouw mijn moe-

der
• 29 nov: Meedenken over horecabeleid
• 30 nov: Herfstpotjes maken
• 1 dec: Meedenken over horecabeleid
• 1 dec: Avond voor de Stad
• 2 dec: Orange the World
• 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: Hello Winter wandeling
• 10 dec: Het balonnenkerstvrouwtje
• 10 dec: Jubileumconcert De
Lekzangers
• 13 dec: Meedenken over horecabeleid
• 14 dec: Vier de Winter
• 14 dec: Kaarsjesvaart door Vreeswijk

in kerstsfeer
• 14 dec: Kaarslicht in Vreeswijk
• 16 dec: Kerstmarkt Batau Noord
• 16 dec: Dood(s)bang
• 17 dec: KOM muziek maken
• 17 dec: Rad van Fortuin, Muntplein
• 18 dec: WinterWonderland Galecop
• 24 dec: Kerstman op het Muntplein
• 14 jan: KOM muziek maken
• 21 jan: KOM kunst maken
• 27 jan: Start Nationaal Theaterweekend
• 28 jan: KOM dansen
• 4 feb: KOM toneel spelen
• 5 feb: Gluren bij de Buren
• 11 feb: KOM muziek maken
• 18 feb: KOM dansen
• 25 feb: KOM muziek maken
• 10 en 11 mrt: NLdoet

Meld je project aan voor NLdoet 2023

Op 10 en 11 maart 2023 is het ook in Nieuwegein weer NLdoet.
Hét evenement om jouw maatschappelijk project in the spotlight
te zetten én om vrijwilligers te trekken. Aanmelden kan nu en vraag
dan ook direct subsidie voor jouw activiteit aan (tot max. € 350,00).

In Nieuwegein coördineert Samen voor Nieuwegein net als voorgaande
jaren weer NLdoet en ondersteunt zij partijen zo in de zoektocht naar
vrijwilligers. Als het project op vrijdagmorgen 10 maart tussen 10.00 en
13.00 uur plaatsvindt, kunnen mogelijk ook studenten van het ROC
Midden Nederland Horeca en Toerisme College worden ingezet. Ook
zal het Nieuwegeinse college van B&W tijdens NLdoet 2023 helpen bij
diverse klussen.

Door de komende tijd in te schrijven op een klus en vrijwilligers te
leveren, kunnen bedrijven en organisaties een mooie invulling geven
van het begrip teambuilding. Op de website van Samen voor Nieuwegein
staat meer informatie.

Aanmelden en tot € 350,00 subsidie
Om je activiteit voor NLdoet aan te melden, moet je een account hebben
bij het Oranje Fonds. Daarna kun je via de website van NLdoet aan de
slag en komt je project in het overzicht te staan. Vanaf half januari zal
Samen voor Nieuwegein de nodige activiteiten in de spotlight zetten om
zo te helpen vrijwilligers te werven. Ook het Vrijwilligershuis speelt hierin
altijd een rol. Tijdens NLdoet worden alle projecten in Nieuwegein
bezocht.

Budget aanvragen voor NLdoet 2023 gaat via bovengenoemde site.
Financier hiermee bijvoorbeeld verf voor je clubhuis of voor de huur van
benodigde gereedschappen. Aanmelden kan tot eind januari 2023, maar
wacht niet te lang, want op = op.

Let op: je hebt niet automatisch een financiële aanvraag gedaan als je
een activiteit op de site hebt aangemeld. Hiervoor geldt nog een extra
stap in Mijn Oranje Fonds.
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https://www.pen.nl/artikel/black-friday-night-met-og3ne-op-cityplaza
https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-stichting-petanque-nieuwegein-nederland-4
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/opruimactie-galecop-debbie-van-rooijen-en-no-plastic-runner
https://www.facebook.com/kgyounl/photos/a.244352602696383/1595954847536145/
http://www.departnernieuwegein.nl/programma
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.pen.nl/artikel/eerste-hulp-bij-sinterklaasgedichten-in-de-bieb
https://www.pen.nl/artikel/eerste-hulp-bij-sinterklaasgedichten-in-de-bieb
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/?utm_source=SmartMarketingPlatform&utm_medium=Email&utm_content=DTV_-_Servicemail_De_tweede_verdieping&utm_campaign=26102022_-_Servicemail_verplaatsen_activiteiten_&utm_tag=16383&utm_field=tekst1-2
https://www.pen.nl/artikel/denk-mee-over-het-nieuwe-horecabeleid
https://www.pen.nl/artikel/denk-mee-over-het-nieuwe-horecabeleid
https://www.pen.nl/artikel/orange-the-world-in-theater-de-kom
https://www.pen.nl/artikel/meeslepende-klanken-tijdens-concert-van-het-nieuwegeins-symfonieorkest
https://www.pen.nl/artikel/meeslepende-klanken-tijdens-concert-van-het-nieuwegeins-symfonieorkest
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/kgyounl/photos/a.244352602696383/1595954847536145/
https://www.pen.nl/artikel/op-zoek-naar-uilen-in-park-oudegein
https://www.pen.nl/artikel/op-zoek-naar-uilen-in-park-oudegein
https://www.pen.nl/artikel/je-eigen-boot-maken-tijdens-zomeractiviteit-bij-hornbach-nieuwegein
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/events/1023354308258168/?privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjowLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjY5MTE4Nzc2LCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOTY4NDMyfQ%3D%3D&acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22multi_join_nearby%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22suggested_events%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARCmEiZJiqPbchBOlAD5R-iGATY2RnQNSQFro5H6fhVcerC-sDbDqFZNNUxLRQFAfwZ1nC6EHEBNgdu5a6Sfb4Jfs1rIJOAjbMbk1cIze89RMAwftrVDXXzNJU6G1DWocGxFZ_PNrWw5T5E0wAGpcCl2n86hP06DTX67D9cRT4PT-4NuVe4cCwboqT-0rP2g9UGOESX0yo6hpvWD0zHoV5mmmqeMCJt50MuT5eoUhDsyYfvLOnyesJEf_HK9gj7P_Q-Sq4FSOc7-OTdRpfUgJ13IHBl7T0LOuA
https://www.facebook.com/kgyounl/photos/a.244352602696383/1595954847536145/
https://www.pen.nl/artikel/jubileumconcert-de-lekzangerszingen-is-een-feest
https://www.pen.nl/artikel/jubileumconcert-de-lekzangerszingen-is-een-feest
https://www.pen.nl/artikel/denk-mee-over-het-nieuwe-horecabeleid
https://www.facebook.com/photo/?fbid=428337426174931&set=a.386184503723557
https://www.pen.nl/artikel/kaarsjesvaart-door-vreeswijk-in-kerstsfeer
https://www.pen.nl/artikel/kaarsjesvaart-door-vreeswijk-in-kerstsfeer
https://www.pen.nl/pdffiles/beugelaerjuni2022.pdf
https://www.pen.nl/artikel/kerstmarkt-batau-noord
https://www.pen.nl/artikel/taboedoorbrekende-theatervoorstelling-doodsbang-bij-enik-recovery-college
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.facebook.com/kgyounl/photos/a.244352602696383/1595954847536145/
https://www.facebook.com/kgyounl/photos/a.244352602696383/1595954847536145/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
http://WWW.DEKOM.NL/NTW2023
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/amateurkunstenfestival-gluren-bij-de-buren-is-op-zoek-naar-acts-en-huiskamers
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://educatie.dekom.nl/kom-carrousel-5-gratis/
https://www.pen.nl/artikel/meld-je-project-aan-voor-nldoet-2023
https://www.samenvoornieuwegein.nl/
https://www.nldoet.nl/meld-je-activiteit-aan
https://moenmakelaars.nl
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72 mannen en vrouwen
aan boord
van de MS Princess

Sinds woensdag 9 november worden
er vluchtelingen opgevangen op een
cruiseschip in het Merwedekanaal.
Inmiddels hebben 64 mannen en
8 vrouwen uit 14 verschillende landen
een tijdelijk thuis gevonden in Nieuwe-
gein. Hun leeftijd varieert tussen de
18 tot 50 jaar. In totaal biedt het schip
ruimte voor 96 vluchtelingen die hier
tot 1 maart 2023 mogen blijven. Het
COA kan nog geen duidelijkheid geven
wanneer er meer vluchtelingen bij gaan
komen.

Alleen vluchtelingen
uit niet-veilige landen
Niet alle vluchtelingen die afgelopen
periode door het COA zijn gestuurd, zijn
toegelaten op het schip. Dit betrof men-
sen uit veilige landen of onder de 18 jaar.
Zij zijn onder begeleiding teruggegaan
naar Ter Apel. De gemeente heeft bij het
COA als eis gesteld dat op het schip
alleen vluchtelingen mogen verblijven die
uit landen komen die door Nederland als
onveilig zijn bestempeld.

Gemoedelijke sfeer
Op het schip zijn op de dag een locatie-
manager en een dagcoördinator aan-
wezig. Zij vertellen dat de sfeer aan boord
heel gemoedelijk is. Er worden veel spel-
letjes gespeeld, waaronder kaarten en
Djenga. Vooral sjoelen is populair. Ook
wordt het WK voetbal op de voet gevolgd.

Naast vermaak worden er ook Neder-
landse taallessen aangeboden op het
schip en in de bibliotheek. Deze taal-
lessen worden goed bezocht.

Dagbesteding
De vluchtelingen gaan soms van boord
om een stukje te wandelen of naar een
winkel te gaan. De ervaring van de loca-
tiemanager is dat de meeste vluchtelingen
aan boord blijven. Als ze gaan, dan gaan
ze vaak onder begeleiding mee naar een
gezamenlijke activiteit, waaronder:
• Sport- en beweegactiviteiten van
SportID. De vluchtelingen kunnen gebruik
maken van de dojo van sportcomplex
Merwestein
• Meedoen met activiteiten op de buurt-
pleinen van MOvactor
• Creatieve activiteiten in een ruimte van
theater DE KOM

• Meedoen met taalactiviteiten in de
bibliotheek.

Vrij om te bewegen
De bewoners van het schip zijn hun land
ontvlucht om in vrijheid veilig te kunnen
leven. Ze mogen daarom ook gaan en
staan waar ze willen en geldt er geen
avondklok. Er zijn wel huisregels opge-
steld voor de vluchtelingen, zowel aan
boord als aan de wal. De locatiemanagers
houden samen met de beveiliging en
handhaving strak zicht op de naleving van
deze regels. De vluchtelingen krijgen bij
het niet-naleven daarvan één keer een
waarschuwing. Als er een herhaling volgt,
worden ze teruggestuurd naar Ter Apel.

Beveiliging
Er is 24/7 beveiliging zowel aan boord als
aan wal. De beveiliging staat in nauw con-
tact met handhaving en politie. Ook is er
extra inzet van handhaving tijdens mo-
menten dat leerlingen van en naar school
gaan. Het telefoonnummer dat 24/7
bereikbaar is voor de omwonenden om
klachten te melden, wordt tot op heden
nog niet veel gebeld.
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Het WK 2022,
kan Nederland
er helemaal voor gaan?

De verwachtingen zijn hoog-
gespannen na de overwinning op
Senegal, maar heeft dit team vol-
doende in huis om eindelijk een
titel te scoren? Er zijn zeker rede-
nen waarom we mogen verwachten
dat Nederland het goed gaat doen
op dit WK. De terugkeer van Louis
van Gaal is daar één van. Neder-
land heeft een goed team, dat mis-
schien niet vol supersterren zit,
maar wel kwaliteit en consistentie
biedt. Met Louis van Gaal weer aan
het roer en met talentvolle spelers
als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong
en Memphis Depay, is Oranje een
ploeg die het bekijken meer dan
waard is.

Het zag er maandag aanvankelijk niet
bemoedigend uit, maar late doelpun-
ten van Cody Gakpo en Davy
Klaassen zetten de ploeg op het
goede spoor. Sinds Louis van Gaal
voor de derde keer het roer overnam,
heeft Nederland nu 16 wedstrijden
gespeeld zonder nederlaag te lijden.
De laatste keer dat Oranje een neder-
laag leed, was op 27 juni 2021, toen
Tsjechië hen versloeg in de ronde
van 16 van het UEFA EURO 2020.

Met een sterke basis rond centrale
verdediger Virgil Van Dijk en spel-
verdeler Frenkie De Jong stond
Nederland bovenaan in de kwalifica-
tiegroep en verloor het slechts één
van de tien wedstrijden.

Aangezien 'we' het WK van 2018
hebben gemist, moeten 'we' dat deze
keer zeker goedmaken.

De Nederlandse WK-geschiedenis
Nederland heeft tien WK-deelnames
achter de rug, waarvan de meest re-
cente in Brazilië 2014 was en is altijd
verder dan de groepsfase gekomen.

Nederland heeft daarnaast ook het
ongewenste record behaald door in
de meeste finales te spelen zonder
de trofee in ontvangst te nemen. In
1974, 1978 en 2010 viel Nederland bij
de laatste horde tegen respectievelijk
West-Duitsland, Argentinië en Spanje
om. Nederland heeft in zijn geschie-
denis veel grote teams voortgebracht,
maar heeft uiteindelijk te weinig
gepresteerd op het internationale
toneel en is er nog niet in geslaagd
een WK te winnen.

In 1974 bereikte Nederland, onder
aanvoering van Johan Cruyff, voor de
eerste maal de finale door gebruik te
maken van totaalvoetbal, waarbij
veldspelers van positie kunnen veran-
deren met behoud van de organisa-
torische structuur. Het team bestorm-
de de knock-outfase en won van
Argentinië, Oost-Duitsland en
Brazilië. Uiteindelijk werd in de finale
verloren van West-Duitsland.

Vier jaar later zou Nederland in de
finale opnieuw het onderspit delven,
omdat Argentinië in de extra tijd twee
doelpunten die een overwinning ople-
verden.

In de jaren tachtig zou het Neder-
landse voetbal op zowel club- als in-
ternationaal niveau afnemen, en de
nationale ploeg slaagde er niet in zich
te kwalificeren voor een WK. Toch
won het team, geïnspireerd door
Marco Van Basten, in 1988 het
Europees kampioenschap.

In de jaren negentig hielp een nieuwe
generatie Nederlandse sterren, waar-
onder Patrick Kluivert, Clarence See-
dorf en Dennis Bergkamp, Nederland
aan een reeks indrukwekkende maar
uiteindelijk teleurstellende WK-cam-
pagnes.

In 2010 nam Nederland het in een pit-
tige finale op tegen Spanje. De Span-
jaarden wonnen in de extra tijd met
een doelpunt van Andres Iniesta.

Vier jaar later schommelde het Ned-
erlands elftal tussen een vrij scorende

(verder lezen)
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OMKIJKEN

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

November 2011

Aan de Richterslaan vinden sloopwerkzaamheden
plaats. Maar wat stond daar toch ook al weer?
Nu vind je daar het seniorencomplex De Dichter. Een
plek waar wonen en zorg hand in hand gaan.

De Digitale Nieuwegeiner

https://nieuwsnl.news/kan-nederland-de-ingehouden-verwachtingen-overtreffen-op-wk-2022/
https://www.zorgspectrum.nl/locaties-top/de-dichter
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Minder hinder
door schoonmaken
van singels
en sloten

De gemeente Nieuwegein en het Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR), hebben op 22 november twee
samenwerkingsovereenkomsten gete-
kend. De eerste gaat over het geza-
menlijke onderhoud van de watergan-
gen in de gemeente. De tweede over-
eenkomst gaat over maatregelen en in-
vesteringen, om de waterkwaliteit van
het oppervlaktewater, binnen de
gemeente Nieuwegein, te verbeteren.
De hoogheemraad Nanda van Zoelen
(HDSR) en wethouder John van Enge-
len (Openbaar Domein gemeente
Nieuwegein) hebben beide samenwerk-
ingsovereenkomsten ondertekend.

Gecoördineerd jaarlijks onderhoud
Binnen de gemeente Nieuwegein valt een
aantal watergangen (primair water) onder
de verantwoordelijkheid van het Hoog-
heemraadschap, terwijl een aantal klei-
nere watergangen zoals singels en sloten
(tertiair water), vallen onder de verant-
woordelijkheid van de gemeente.

Voor het onderhoud, zoals maaien en het
‘schouwen’ van deze watergangen werd
voorheen, onafhankelijk van elkaar, on-
derhoud gepleegd. Dat leidde vaak tot
twee keer overlast voor de inwoners die
in de omgeving van dat water wonen. Met
deze overeenkomst wordt vanaf nu het
onderhoud van alle watergangen, onder
regie van de gemeente, in één keer door
één uitvoerder uitgevoerd. De planning
wordt per wijk gemaakt, zodat bewoners
maar één keer per jaar te maken hebben
met de jaarlijkse onderhoudsbeurt en de
eventuele hinder door werkzaamheden en
afvoer van het gemaaide groen en water-
plantenafval uit de sloten en singels.

Bijkomend voordeel van deze regeling is
dat de biodiversiteit in en rond de water-
gangen minder schade oploopt.

Verbeteren van de waterkwaliteit
De gemeente Nieuwegein spant zich in
voor de verdere verbetering van de water-
kwaliteit. Zo wordt bijvoorbeeld in de wijk
Rijnhuizen een watertuin ontwikkeld. Het
is belangrijk om de doorstroming van het
water in de vele waterpartijen, zo goed
mogelijk te houden. Dat voorkomt botu-
lisme, blauwalg en wildgroei van kroos.
Om een goede doorstroming van water te
garanderen, is het ook nodig om voldoen-
de water te kunnen inlaten. Met de Im-
pulsregeling van het Hoogheemraadschap
is het mogelijk om drie extra inlaten in
Rijnhuizen te bouwen. Zowel de gemeen-
te als het waterschap hebben daarvoor
een extra budget van € 75.000,00 ter
beschikking gesteld, zodat de benodigde
investering van € 150.000,00 voor die drie
extra inlaten kan worden gedaan.

Daarnaast reserveren het waterschap en
de gemeente gezamenlijk, beiden voor de
helft, een budget van € 100.000,00 voor
verdere investeringen in Nieuwegein,
waarmee de waterkwaliteit verbetert.
De exacte plannen daarvoor worden op dit
moment, in goed overleg, uitgewerkt.

Nanda van Zoelen: 'We praten hier over
een unieke samenwerking tussen de
gemeente Nieuwegein en het Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden. Dankzij
deze samenwerking kan sneller en beter
worden gewerkt aan zowel de waterveilig-
heid, aan de klimaatdoelstellingen en de
kwaliteit van het oppervlaktewater in deze
regio.'

John van Engelen: 'Als gemeente Nieuwe-
gein zijn we trots op het feit dat we een
praktische samenwerking met HDSR aan-
gaan. Voor onze gemeente en haar inwo-
ners levert dat flinke voordelen op. Zowel
dankzij vermindering van hinder tijdens het
onderhoud, als het bouwen van extra inlaten
en daarmee het gezond houden van het
oppervlaktewater in deze regio.'

Het WK 2022,
kan Nederland
er helemaal voor gaan?
(vervolg)

aanvalstactiek die resulteerde in de be-
roemde kopbal van Robin Van Persie in
een 5-1 nederlaag tegen Spanje, en een
voorzichtige defensieve aanpak die resul-
teerde in twee doelpuntloze gelijkspellen
en een derde plaats.

Nederland zou zich in 2018 niet kwalifi-
ceren na de derde plaats in de kwalifi-
catiegroep na Frankrijk en Zweden.

Van Gaals aanpak en tactiek
Direct en onsentimenteel, creëert Van
Gaal defensief en tactisch verantwoorde
teams en historisch gezien stelt hij het
team op in een aanvalsgericht 4-3-3 sys-
teem. In recente wedstrijden heeft hij ech-
ter gekozen voor een 3-4-1-2 achterin. het
systeem dat hij in 2014 met veel succes
toepaste.

De Nederlandse voetbalbond riep hem in
augustus 2021, na een vroegtijdig vertrek
van het EK, op om Frank de Boer op te
volgen en zijn land voor de derde keer te
leiden. Ze beschouwen de doorgewinterde
tacticus als een betrouwbare verschijning
met een geschiedenis van bewezen suc-
ces en tot nu toe hebben ze gelijk gekre-
gen in die beslissing gezien de ongesla-
gen reeks van Oranje sinds de eerder ge-
noemde EK teleurstelling.

De 71-jarige, die dit voorjaar aankondigde
dat hij wordt behandeld voor prostaatkan-
ker, wordt een van de meest ervaren coa-
ches op Qatar 2022.

Maar is het genoeg?
Volgens MrCasinova.com geven de odds
bij de bookmakers Nederland niet de bes-
te kansen: kansen van rond de 1:12, of
wel ongeveer 8,3% kans. Uiteraard veran-
dert dit naarmate het team vordert tijdens
het WK.
De beste kansen krijgt Brazilië met 27%.

https://mrcasinova.com/nl/
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FOTO VAN DE WEEK

Van de bekende Nieuwegeiner Piet Samwel ontving
de redactie deze foto. Piet schreef daarbij:
'Hierbij enkele foto's van de sloop van het gebouw
De Grienden van Reinaerde aan de Ringfazant in de
Doorslag. Hiervoor komt volgend jaar nieuwbouw in
de plaats.'

Piet stuurde meerdere foto's. Hieronder zijn andere
fotografische observaties.

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

mailto:redactie@pen.nl
https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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Oekraïense vluchte-
lingen verhuizen
naar Industrieweg 1B

De gemeente Nieuwegein gaat
Oekraïense vluchtelingen van
de opvanglocaties Luifelstede
en Rembrandthage opvangen in
het gebouw van het Prins Hen-
drik Internaat aan de Industrie-
weg 1B. Een deel van het ge-
bouw wordt afgesplitst voor
Oekraïners om te wonen. De
gemeente maakt goede afspra-
ken met de eigenaar van het
pand (Stichting Meander Proki-
no) over de opvang van Oekraï-
ners en de toekomstplannen
voor deze plek. Zo zorgen ze er
samen voor dat de schippers-
kinderen en kinderdagopvang,
die nu op deze plek verblijven,
een fijne eigen plek hebben en
houden.

Opvang Oekraïense
vluchtelingen Industrieweg 1B
Een nieuwe opvangplek voor
Oekraïense vluchtelingen is nodig,
want de opvanglocaties aan de
Luifelstede en de Rembrandthage
in Nieuwegein gaan dicht omdat
er nieuwbouwplannen zijn. Het
gebouw van het Prins Hendrik
Internaat aan de Industrieweg 1B
staat nu deels leeg. Daarnaast zijn
er plannen om op deze locatie in
de nabije toekomst een integraal
kindcentrum te bouwen. De
gemeente Nieuwegein heeft aan
Stichting Meander-Prokino ge-
vraagd om een deel van het
gebouw nu al ter beschikking te
stellen voor de opvang van
Oekraïners.

Verhuizen Luifelstede
Begin januari 2023 verhuizen
ongeveer 90 Oekraïners vanuit de
Luifelstede naar de Industrieweg
1B. Zij verhuizen naar het deel
van het gebouw dat nu leeg staat.
Voordat zij komen, wordt het
gebouw gesplitst in twee aparte

delen. Zo ontstaat een volledig
afgescheiden deel voor de kin-
deren. Kinderen en Oekraïners
krijgen elk hun eigen ingang en
hun eigen leefruimte zowel binnen
als buiten. De kinderen en de
Oekraïners worden zo buren.

Verhuizen Rembrandthage
Later, in 2023, verhuizen onge-
veer 40 Oekraïners vanuit de
Rembrandthage naar het gebouw
aan de Industrieweg 1B. Voordat
dat zover is, komt er eerst een
kwalitatief goede tijdelijke huis-
vesting op het terrein van gebouw
Industrieweg 1B voor de schip-
perskinderen en de kinderopvang.
In nauw overleg met Stichting Me-
ander Prokino, wordt er een mo-
dulair bouwsysteem gerealiseerd.
Deze tijdelijke huisvesting zal vol-
doen aan alle wet- en regelgeving.
Voor de tijdelijke huisvesting is het
nodig om een aantal bomen te
kappen. Daarvoor wordt er bin-
nenkort een vergunning aange-
vraagd.

In de ruimtes die dan leegkomen
in het huidige pand, komen er
Oekraïense vluchtelingen. In to-
taal verhuizen 130 Oekraïense
vluchtelingen vanuit de gemeen-
telijke opvang aan de Luifelstede
en de Rembrandthage naar de In-
dustrieweg 1B.

Toekomstplannen
Industrieweg 1B
De gemeenteraad besloot in het
verleden al dat op de locatie van
het Prins Hendrik Internaat een In-
tegraal Kindcentrum (IKC) en
woningen gebouwd gaan worden.
In of bij het nieuwe kindcentrum
komt ruimte voor de Willem
Alexanderschool Vreeswijk,
kinderopvang, BSO, het internaat
van Meander-Prokino en een
sportvoorziening. De gemeente
werkt dit plan nu uit samen met
Meander-Prokino, Fluenta en an-
dere betrokken partijen. De op-
vang van Oekraïense vluchtelin-
gen verandert niets aan deze
plannen en de planning van de
bouw van het kindcentrum. Het
gebouw blijft in gebruik voor de
Oekraïense vluchtelingen totdat
het wordt gesloopt voor de bouw
van het kindcentrum.

Zorgt een betere toegang
tot online gokkasten
voor meer probleemgokkers?

Sinds oktober 2021 heeft Nederland
een nieuwe wet die de online goksector
reguleert. Hierdoor zijn een aantal
bedrijven begonnen met het legaal
aanbieden van online casinospellen op
de Nederlandse markt. Hoewel de wet
bescherming voor gokkers heeft inge-
bouwd, wat gezien wordt als de eerste
en belangrijkste bedoeling ervan, lijkt
het aantal probleemgokkers toe te ne-
men. De ruime beschikbaarheid van
online gokkasten kan hier debet aan
zijn, aangezien meer mensen vanuit
huis online toegang krijgen tot het
verslavende spel. Ervaringen uit an-
dere landen wijzen daarop.

Niemand lijkt gelukkig te zijn met de
nieuwe verordening. Sommige wetgevers
vinden deze namelijk niet ver genoeg
gaan. Casino-exploitanten klagen over de
onduidelijke regels en het gebrek aan
transparantie bij het aanvragen van ver-
gunningen. Probleemgokkers hebben
problemen ondervonden met CRUKS, een
systeem dat hen moet helpen zichzelf uit
te sluiten van het spelen in de casino’s.
Zelfs de Stichting Reclame Code maakt
zich zorgen over de reclameregels.

Meer probleemgokkers
na de nieuwe wet?
Een studie van Connection SGGZ (van
april) voorspelt een stijging van het aantal
problematische gokkers in Nederland na
de nieuwe wet. Zij halen ervaringen uit
België en Duitsland aan, waar het aantal
steeg na de liberalisering van de markt. In
België steeg het aandeel van de totale
bevolking die aan kansspelen deelnam
met 50%. Ook in Duitsland wordt ge-
vreesd voor een soortgelijke explosie van
het aantal gokkers. Denemarken kende
eenzelfde dynamiek in 2014. Uitgaande
van een constant aandeel probleem-
gokkers in de groep die casinospelen
speelt, zal dit leiden tot een stijging van
het aantal probleemgevallen.

(verder lezen)

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.connection-sggz.nl/info-bibliotheek/legalisering-van-online-gokken-en-de-gevolgen
https://www.pen.nl/artikel/zorgt-een-betere-toegang-tot-online-gokkasten-voor-meer-probleemgokkers
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Nieuwegein
scoort zeer slecht
qua openbare toiletten

Nederland loopt achter met het aantal
openbaar toegankelijke toiletten.
Welke gemeenten werken aan meer
openbare en opengestelde toiletten?
De Toiletalliantie, een verzameling
van organisaties die gezamenlijk strij-
den voor voldoende openbare/open-
gestelde toiletten, onderzocht dit op
‘Wereld Toiletdag’ en bracht het in
kaart. Uit dit onderzoek blijkt dat
Nieuwegein ver achter loopt in het
aantal openbare/opengestelde toilet-
ten, maar bleef wel, net zoals het laat-
ste onderzoek, op plek 263 steken,
toen steeg Nieuwegein nog negen
plekken op de ranglijst. Reden voor de
Verenigde Senioren Partij (VSP) om
aandacht te vragen om meer openbare
toiletten in de stad te krijgen.

De Toiletalliantie, een verzameling van
organisaties die gezamenlijk strijden voor
voldoende openbare/opengestelde toilet-
ten, onderzocht dit op Wereld Toilietdag
en bracht het in kaart. Uit dit onderzoek
blijkt dat Nieuwegein ver achter loopt in
het aantal openbare/opengestelde toilet-
ten, maar bleef, net zoals het laatste on-
derzoek, op plek 263 steken. Reden voor
de Verenigde Senioren Partij (VSP) om

aandacht te vragen om meer openbare
toiletten in de stad te krijgen.

Vragen aan het college van B&W
In een brief ex Art. 44 aan het college
vraagt de VSP of het college voornemens
verdere actie te ondernemen om het aan-
tal openbare toiletten uit te breiden. Dit
zou kunnen door te praten met onderne-
mers/detailhandel om bijvoorbeeld hun
toiletten toegankelijk te maken, c.q.
openbaar beschikbaar te stellen. Graag
ziet zij op korte termijn verbetering ko-
men in deze tekortkoming en ver-
wacht dat de gemeente hier het voor-
touw neemt in samenwerking met bij-
voorbeeld de Maag, Darm en Lever Stich-
ting.

Over de toiletalliantie
Een goede dekking van hygiënische en
toegankelijke toiletten binnen alle ge-
meenten in Nederland die voldoen aan de
door de Toiletalliantie opgestelde nor-
men, dat is het beeld waar HogeNood en
de Toiletalliantie gezamenlijk naar
streven.

Iedere Nederlander heeft af en toe een
toilet nodig. Zeker de mensen die door het
gebrek aan toiletvoorzieningen uit angst
voor gênante situaties in spanning zitten
om op pad te gaan of helemaal de deur
niet uit durven. Iets wat veelvuldig voor-

komt bij patiënten met bijvoorbeeld spijs-
verteringklachten, stoma, incontinentie...
Daarnaast is altijd toegang hebben tot een
goed toilet goed voor de Nederlandse
gezondheid. Dit voorkomt onder anderen
dat mensen hun behoefte ophouden en/of
minder gaan drinken voordat ze op pad
gaan. Met andere woorden: voor zowel in-
woners als bezoekers van gemeenten zijn
voldoende, schone en toegankelijk toilet-
ten een hele opluchting! Hierdoor blijft er
voor iedereen meer tijd over om te genie-
ten van de prachtige, gastvrije omgeving
en ambiance die een gemeente te bieden
heeft.

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: 'Wespen zijn zwart met gele strepen en vlekjes en dus heel herkenbaar.
Maar er zijn ook wespen die alleen maar zwart, of zwart met een gedeeltelijk
rood achterlijf zijn. Bijvoorbeeld. Allemaal zeer herkenbaar en dat is maar
goed ook, want het zijn roofdieren die andere insecten opeten of aan hun
jongen voeren.'

'Insecten die niet zo snel gepakt zullen worden door een wesp of andere
roofinsecten, zien er min of meer uit als een wesp. Dus als je niet weet van die
fopwespen wordt je al snel op het verkeerde been gezet.
Fopwespen in Nieuwegein zijn zweefvliegen, maar er is ook een kevertje met
zo een fopuiterlijk.'

'En dan zijn er de bladwespen, heel veel bladwespen. Sommige zien er uit en zijn net zo groot als “een soort” limonadewesp
zonder wespentaille, en gelukkig zonder angel. De rest is zwart met nog wat vlekken en strepen in andere kleuren of geheel zwart
of bijvoorbeeld metaalblauw. Een aantal heeft een oranjerood achterlijf. Tenslotte is een vrij algemene bladwesp “Arge pagana”.
Argewespen zijn meestal herkenbaar aan hun sprieten, die ze vaak omhoog en naar achter gebogen dragen. Dat zie je ook bij een
geit maar dan zijn het hoorns. Ook arge pagana heeft een oranje achterlijf in de vorm van een micro winterwortel. Wat dat voor
functie heeft weet ik niet, ik geloof niet dat deze winterwortels iets hebben dat roofinsecten afweert.'

'Mocht u een idee hebben dan hoor ik het graag van u...'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-klimt-negen-plekken-omhoog-in-lijst-toiletvriendelijkste-gemeente
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-klimt-negen-plekken-omhoog-in-lijst-toiletvriendelijkste-gemeente
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
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Avond voor de Stad op
donderdag 1 december

Op 1 december begint met de
Avond voor de Stad de laatste
reeks vergaderingen van dit
jaar. Ook deze avond wordt er
vanwege het drukke programma
in twee zalen vergaderd. Onder
andere de volgende onderwer-
pen komen voorbij.

• Rondvraag
Tijdens de rondvraag komen vra-
gen van raadsleden voorbij over
onderwerpen die niet op de agen-
da staan, vaak op basis van sig-
nalen uit de stad.
• Verordening
en tarieven betaald parkeren
In onze binnenstad en direct daar-
buiten geldt betaald parkeren. De
gemeenteraad besluit over de
tarieven en zal op 15 december tij-
dens de Raadsvergadering ge-
vraagd worden deze vast te stel-
len. Tijdens de Avond voor de
Stad kunnen de raadsleden in de-
bat over het voorstel, waarmee de
tarieven in parkeergarages en
voor parkeren op straat met zo’n
5 procent verhoogd worden.
• Intermezzo
Het intermezzo zal worden ver-
zorgd door Paul Triepels, die iets
komt vertellen over Stichting
Energie Nieuwegein. Vrijwilligers
van deze stichting helpen inwo-
ners van onze stad met het ver-
duurzamen van hun woning.
• Kaderstellende
beleidsnota inclusie
Nieuwegein wil een inclusieve
gemeente zijn. Dat betekent dat
iedereen zichzelf kan zijn. Dis-

criminatie op basis van bijvoor-
beeld afkomst, een handicap of
seksuele voorkeur moet bestreden
worden. Om deze wens om te
zetten in beleid, met concrete
maatregelen, is er een beleidsnota
opgesteld. De gemeenteraad gaat
deze avond over deze nota in de-
bat.

Stream
Voor de volledige agenda’s, de bij-
behorende stukken en de live-
stream ga je naar Nieuwegein-
seRaad.live/Stream1 en
~Stream2. Uiteraard ben je ook
welkom op het Stadshuis om de
vergadering bij te wonen.

Tot slot
En dan nog dit: de enquête over
de profielschets voor de nieuwe
burgemeester is 1566 keer inge-
vuld door onze inwoners. De
gemeente is erg blij dat er zoveel
mensen hebben willen meeden-
ken over wat voor burgemeester
onze stad nodig heeft. Op dit mo-
ment worden de resultaten van de
enquête geanalyseerd, zodat ze
kunnen worden meegenomen in
de profielschets. Ook alle mede-
werkers van de gemeente hebben
input mogen leveren. Op 9 de-
cember wordt de profielschets
openbaar gemaakt, zodat ieder-
een kan lezen naar wat voor
iemand de gemeente op zoek
gaat.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

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

Linda: ‘Brr, nat en winters buiten! Is jouw fiets klaar voor regen
en kou? Met deze tips wel: Maak je ketting, remmen en frame
schoon, zo voorkom je roest en vastgevroren remmen. Zet je
zadel een beetje lager om bij gladheid met beide voeten bij de
grond te kunnen. Check je bandenprofiel voor voldoende grip, je
fietsverlichting voor beter zicht en zichtbaarheid en bewaar de
accu van je e-bike op een vorstvrije plek.’

De Digitale Nieuwegeiner

Soep, koffie, thee, een koekje
èn een chocoladeletter

Morgen, zaterdag 26 november, staat
Soep van de Fiets tussen 14.00 en 16.00
uur op het Muntplein. Zij delen daar
gratis soep, koffie en thee met een koekje
uit. Aangezien het bijna Sinterklaas is
dele ze ook nog eens gratis chocolade-
letters uit.

https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.anwb.nl/fiets/onderhoud/elektrische-fiets-winterklaar-maken
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
https://filmscanning.nl
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Orange the World
in theater De KOM

Op vrijdag 2 december organis-
eren Marilene Gathier, Valga
Lamur, Heleen Peters en Made-
lon Voorthuijsen, vier vrouwen
uit de Nieuwegeinse gemeente-
raad, een evenement in het ka-
der van ‘Orange the World.’
De campagne vindt ieder jaar
plaats van 25 november, de In-
ternationale Dag tegen Geweld
tegen Vrouwen en Meisjes, tot
10 december, de Internationale
Mensenrechtendag.

Inmiddels worden in meer dan
100 landen in deze periode ge-
bouwen of andere objecten oranje
uitgelicht, en worden debatten,
tentoonstellingen, demonstraties
en allerlei andere activiteiten ge-
organiseerd.

Het doel van het evenement, dat
plaatsvindt in theatercafé De
KOM, is om met elkaar in gesprek
te gaan over geweld tegen vrou-
wen en hierover informatie te
delen met meisjes, vrouwen, ou-
ders, begeleiders, professionals en
andere geïnteresseerden. Met
hapjes, drankjes en muziek willen
de organisatoren er samen een
gezellige en inspirerende avond
van maken, waarbij iedereen
welkom is.

Programma
• 18.00 uur, inloop met hapjes,
drankjes en muziek
• 19.00 uur, sprekers (Stichting
Pretty Woman, ervaringsdeskun-
dige), afgewisseld met spoken
word
• 20.00 uur, borrel, napraten,
muziek
• 21.00 uur, afsluiting

De Nieuwegeinse Raad nodigt alle
inwoners van harte uit! Aan dit
evenement zijn geen kosten ver-
bonden.

De kleur oranje
Orange the World betekent letter-
lijk: kleur de wereld oranje. De
kleur staat symbool voor een zon-
nige, geweldloze toekomst voor
alle vrouwen en meisjes ter we-
reld. Door overal ter wereld ge-
bouwen oranje te verlichten,
oranje kleding te dragen en oranje
profielfoto’s op social media te
plaatsen, kunnen we met zijn
allen laten zien waar wij voor
staan: een samenleving zonder
geweld. Ook Theater De KOM zal
die dag oranje gekleurd zijn.

Schaken voor inwoners
van Nieuwegein
zonder verplichtingen

Iedere dinsdagochtend van 09.30 tot
ongeveer 11.30 uur schaken enkele in-
woners uit Nieuwegein tegen elkaar.
Gewoon omdat het gezellig is en er
geen competitie heerst. Het gaat vooral
om de gezelligheid. Ook die bewuste
klok voor iedere zet staat niet op tafel!

De Nieuwegeiners Klaas Braams, Gerard
Olthof, Hans Vollaart en Cees van Schaik
zijn onlangs een schaakclubje begonnen
en hopen dat inwoners die houden van
schaken zich aansluiten. Klaas Braams:
‘Wij zijn gezelligheid schakers zonder klok
van gemiddeld niveau. Er is geen contri-
butie, een kopje koffie kost zegge en
schrijve € 1,-. Wij hebben geen competitie,
maar schaken wel tegen elkaar om de
winst. Wil je het schaken leren? Wij geven
graag onze kennis door. Iedereen is van
harte welkom, jong en oud, man en
vrouw.’

Samen leren schaken is nog leuker
‘Iets nieuws leren is leuk, maar samen iets
nieuws leren is nog veel leuker! Je leert
meer en beter én het is supergezellig.
Leren schaken is een perfecte activiteit,
want het maakt niet uit hoe oud je bent.
Van kleuters tot grootouders, iedereen
kan leren schaken.’

Wil je meer informatie over dit initiatief in
Nieuwegein? Neem dan contact op met
Cees van Schaik. Zijn e-mail adres is
cemavanschaik@outlook.com. Bellen mag
ook, het telefoonnummer is 0306034722.
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https://www.orangetheworld.nl/
mailto:cemavanschaik@outlook.com
0306034722
https://www.gall.nl
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Hello Winter
Wandeling
is niet zo maar
een wandelingetje

'Vanuit mijn vrijwilligerswerk in
de wijk Jutphaas-Wijkersloot zie
ik wat aandacht voor elkaar doet
bij de wijkbewoners. Elkaar her-
kennen op straat, groeten, een
praatje maken, je echt thuis en
veilig voelen in de wijk. En dat in
een wijk met zoveel historie. Daar
mogen wij best met elkaar
ontzettend van genieten!' En
daarom organiseert Inge, in
samenwerking met partijen
zoals Jut & Zo, een tweetal
wandelingen. Hello Spring
Wandeling Jutphaas-Wijker-
sloot en Hello Winterwandeling
Jutphaas-Wijkersloot.

De Hello Winter Wandeling
Jutphaas-Wijkersloot staat on de
agenda op 10 december 2022!
De wandeling start en eindigt in
het gezellige en gastvrije Jut &
Zo. Met de ligging in het hart van
Jutphaas-Wijkersloot is Jut & Zo
bij uitstek geschikt is voor ont-
moeting in de wijk.

Tijdens de wandeling kom je deze
editie langs historische plekken in
de wijk. Niet alles natuurlijk, er
moet nog wat over blijven voor de
volgende edities.

Wandelen, kunst en muziek, ook
bij Hello Winter Wandeling Jut-
phaas-Wijkersloot zijn dit de basis
ingrediënten.

Muziek, een kleurwedstrijd,
Happy Stones waar vrijwilligers en
bezoekers van Jut & Zo nu al hard
aan werken, en nog veel meer. Het
staat allemaal op het programma.

Het belooft een mooie avond te
worden. Zet 'm in je agenda!
Via de FB-pagina van Jut & Zo
worden alle nieuwtjes gedeeld.

Leger des Heils
collecteert voor kwetsbare
Nederlanders

In de week van 27 november tot en met
3 december gaan de collectanten van
het Leger des Heils de straat weer op
voor de landelijke collecte, ook in Nieu-
wegein. In het hele land wordt geld op-
gehaald voor hulp aan kwetsbare men-
sen. De opbrengst van de collecte is
bestemd voor het buurtwerk van de or-
ganisatie.

Verspreid over Nederland heeft het Leger
rond de 130 buurthuiskamers, bedoeld
voor de directe omgeving en toegankelijk
voor iedereen. Mensen die willen weten of
er een warme kamer bij hen in de buurt is,
kunnen terecht op warmekamers.nl. Ook
organisaties die zich bij deze actie willen
aansluiten en zelf een warme kamer willen
aanbieden, kunnen op de website terecht.
In deze complexe tijden, waarin armoede
en uitsluiting als gevolg van economische
omstandigheden steeds vaker voorkomen,
is financiële hulp harder nodig dan ooit.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf
teruggeworpen en niet iedereen redt het
alleen. Het Leger des Heils zet alles op
alles om zorg en ondersteuning te kunnen
blijven bieden, want de behoefte aan con-
tact en directe hulp blijft enorm. Zo ver-
ruimt het Leger des Heils deze winter de
openingstijden van zo’n 130 buurthuis-
kamers. Iedereen die in de knel komt door
de stijgende inflatie en/of zich zorgen
maakt over een te hoge energierekening
is welkom. Ook vraagt het Leger andere
organisaties, bedrijven, scholen, sport-
verenigingen en kerken om hetzelfde te
doen. Zo wil de organisatie deze winter
een deken van warme kamers over Ne-
derland verspreiden.

Buurthuiskamers
Het doel van de buurthuiskamers is om
mensen uit een sociaal isolement te halen
of dit isolement te voorkomen. In de
buurthuiskamers kunnen buurtbewoners
elkaar leren kennen, waardoor gewerkt
wordt aan hun sociale netwerk en boven-
dien de buurt wordt versterkt. Het over-
grote deel van de buurthuiskamers is niet
gesubsidieerd, waardoor het bestaan vol-
ledig afhankelijk is van giften en donaties.
Ook voor de verruiming van de openings-
tijden is extra geld nodig.

SV Geinoord bekert door na penalty-serie

Via strafschoppen heeft SV Geinoord dinsdagavond de volgende
bekerronde bereikt. Tegen het zondagteam van Swift stond het na
negentig minuten 2-2 waarbij Timo Meerding en Eser Ozkelit voor
de Nieuwegeinse treffers zorgde.

Na afloop toonde trainer Gerrit Plomp zich content over de getoonde
vechtlust van zijn ploeg. ‘En eindelijk zat het geluk ons weer eens mee’,
liet de trainer onze redactie weten, doelend op de winnende penalty-
serie. Zaterdag speelt SV Geinoord om 15.00 uur de uitwedstrijd tegen
Waterwijk in Almere.

https://www.facebook.com/events/1023354308258168/?privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjowLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjY5MTE4Nzc2LCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOTY4NDMyfQ%3D%3D&acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22multi_join_nearby%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22suggested_events%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARCmEiZJiqPbchBOlAD5R-iGATY2RnQNSQFro5H6fhVcerC-sDbDqFZNNUxLRQFAfwZ1nC6EHEBNgdu5a6Sfb4Jfs1rIJOAjbMbk1cIze89RMAwftrVDXXzNJU6G1DWocGxFZ_PNrWw5T5E0wAGpcCl2n86hP06DTX67D9cRT4PT-4NuVe4cCwboqT-0rP2g9UGOESX0yo6hpvWD0zHoV5mmmqeMCJt50MuT5eoUhDsyYfvLOnyesJEf_HK9gj7P_Q-Sq4FSOc7-OTdRpfUgJ13IHBl7T0LOuA
https://www.pen.nl/artikel/leger-des-heils-biedt-warme-kamers-deze-winter-in-nieuwegein
https://www.legerdesheils.nl/warmekamers
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CDA en ChristenUnie:
Compenseer gemeenten
die Gazprom-contract
opzegden volledig

Regeringspartijen CDA en
ChristenUnie in de Provinciale
Staten vinden dat gemeenten
die onder druk van minister
Jetten (Klimaat en Energie) hun
contract met energieleverancier
Gazprom hebben opgezegd vol-
ledig moeten worden gecom-
penseerd. In onze provincie
vonden Eemnes, Nieuwegein,
Utrecht en Woudenberg een an-
dere leverancier. Voor Utrecht
kostte de overstap in totaal elf
miljoen euro, Nieuwegein liet
weten tussen 1 oktober en
31 december 2022 voor rond de
145.000 euro de bietenbrug op
te zullen gaan.

CDA en ChristenUnie vinden dat
gemeenten onterecht op hoge
kosten zijn gejaagd. Het kabinet
heeft al aangekondigd voor dit
jaar met een tegemoetkoming te
komen, maar dat vinden de partij-
en onvoldoende. Gemeenten die
een doorlopend contract hadden
voor 2023 zijn volgens het CDA en
de ChristenUnie het meest de
dupe geworden en zouden met
voorrang de kosten terug moeten
krijgen. Een meerderheid van de
Kamer is het hiermee eens.

Jetten bepaalde in april dit jaar
dat 300 gemeenten, scholen en
waterschappen hun contract met
Gazprom moesten verbreken. Dit
vanwege Europese sancties die
waren ingesteld tegen Rusland na

de inval in Oekraïne. Gazprom is
een Russisch staatsbedrijf. Begin
vorige week kwam de Europese
tak van Gazprom in Duitse han-
den. Daarop werd besloten dat
gemeenten hun energiecontract
tóch niet hoefden te ontbinden.

‘Moreel appèl’
Voor gemeenten die nog niet
overgestapt waren is het een goed
bericht, maar voor gemeenten die
wel overgestapt zijn zoals Nieu-
wegein is het wrang.

Nieuwegein ziet de situatie an-
ders. '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 situa-tie in
Oekraïne. Dat hierna de si-tuatie is
veranderd, geeft voor ons geen ve-
randering aan het genomen besluit',
lichtte een woordvoerder van
Nieuwegein eerder toe.

Voor de overgestapte gemeenten,
die met hun nieuwe energiecon-
tract vaak miljoenen meer moeten
betalen, wordt mogelijk een op-
lossing 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 duide-
lijkheid te kunnen geven over de
invulling van een mogelijke tege-
moetkoming.

Hoogste punt bereikt
‘De Kunstenaar’
en ‘De Professor’
aan de Hildo Kropstraat

In juni werd er gestart met de bouw van
40 sociale huurappartementen en nu al
bereikten bouwonderneming Plegt-Vos
en woningcorporatie Mitros het hoog-
ste punt. Dankzij de slimme bouwtech-
niek van Plegt-Vos is het mogelijk om
in minder dan negen maanden deze
40 duurzame en levensloopbestendige
appartementen op te leveren.

Voorrang voor 65-plussers
De 40 appartementen zijn verdeeld over
twee complexen: De Kunstenaar (aan de
Hildo Kropstraat) en De Professor (aan de
Prof. Dr. Hesselaan). De woningen liggen
in een parkachtige omgeving en grenzen
aan het Hessepark. Alle appartementen
zijn bereikbaar met de lift, hebben ruimte
voor een scootmobiel en zijn voorzien van
een warmtepomp, zonnepanelen en me-
chanische ventilatie. De appartementen
worden met voorrang toegewezen aan
65-plussers uit de wijk Jutphaas-Wijker-
sloot. Daarna krijgen andere 65-plussers
uit Nieuwegein voorrang op deze wonin-
gen. Naar verwachting worden de wonin-
gen begin december via WoningNet
aangeboden.

Snel bouwen aan betaalbare woningen
Met deze snelle manier van bouwen wordt
een belangrijke maatschappelijke bijdrage
in het aanvullen van de woningvoorraad in
Nieuwegein geleverd. Bouwonderneming
Plegt-Vos bereidt een groot gedeelte van
de woningen voor in hun Slimme Huizen-
fabriek in Almelo. Wanden, vloeren, fun-
deringen en zelfs complete badkamers en
toiletten worden in deze fabriek gemaakt.
Op de bouwlocatie, in dit geval het voor-
malig JUKO-terrein, worden de elementen
in elkaar gezet en afgemonteerd. De ople-
vering van de woningen staat gepland
voor februari 2023. Dan kunnen de eerste
bewoners verhuizen naar hun nieuwe ap-
partement.

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-door-overstap-gascontract-de-bietenbrug-op-voor-150-000-euro
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Nieuwegeinse
St. Nicolaaskerk
kleurde weer rood

De St. Nicolaaskerk werd
woensdagavond 23 november
rood aangelicht. Met de actie
#RedWednesday vraagt de
Nicolaaskerk, samen met de
katholieke hulporganisatie
Kerk in Nood (ACN), aandacht
voor vrijheid van godsdienst en
de vervolging van christenen.

Dit jaar staat de campagne vooral
in het teken van vervolgde chris-
tenen, waarover Kerk in Nood op
16 december het tweejaarlijkse
rapport Vervolgd en Vergeten
2020-2022 publiceert. Uit onder-
zoek blijkt dat de vervolging van
christenen wederom is toege-
nomen. Wereldwijd worden chris-
tenen in meer landen vervolgd en
lastiggevallen dan welk ander
geloof ook. Priesters worden ver-
moord, gelovigen worden ont-
voerd, christelijke vrouwen wor-
den verkracht en gedwongen hun
geloof te verloochenen, kerken
worden ontheiligd en gemeen-
schappen worden gedwongen te
vluchten.

In Nederland werden op woensdag
23 november zeker honderd ker-
ken rood aangelicht. Velen van
hen hielden gebedsacties of vieren
de H. Mis ter intentie van wie ver-
volgd worden om hun geloof. Met
#RedWednesday roept Kerk in
Nood op tot tolerantie en respect
voor gelovigen en tussen geloofs-
groepen onderling.

Ronald Walsteijn, voorzitter St.
Nicolaaskerk: 'Red Wednesday
vindt zijn oorsprong in Brazilië toen
men in 2015 het Christus de Ver-
losser-beeld in het rood liet aan-
lichten om de vervolging van chris-
tenen in Irak te markeren. Daarna
groeide het uit tot een wereldwijde
actie. Met name in het Verenigd
Koninkrijk is het initiatief niet
alleen omarmd door christenen,
maar ook door andere religies, als
blijk van solidariteit. Als Nicolaas-
kerk vinden we het van belang om
dit onderwerp letterlijk en figuurlijk
te belichten. Het rood kleuren van
onze kerk is dan ook een oproep tot
vrede in de meest brede zin van het
woord.'

De Meander
nu officiële KiVa-school

Sinds vorige week is Daltonschool De
Meander aan de Morelgaarde in Batau
Zuid een gecertificeerde KiVa-school.
Dat werd gevierd met een gezellige bij-
eenkomst op het plein en de onthulling
van Het Vriendenbankje. Op dit bankje
kan een kind plaats nemen als het even
niemand heeft om mee te spelen. Ande-
ren kunnen dit kind dan uitnodigen om
mee te doen met hun spel.

Twee jaar geleden stapte de school over
op KiVa als lesmethode voor sociale vei-
ligheid en pestpreventie. Onder het motto
‘Samen maken wij er een fijne school
van!’ krijgen alle leerlingen sindsdien les
over sociale situaties in de groep. 'We
hebben twee jaar geleden voor KiVa
gekozen omdat het een bewezen metho-
de is die in maar liefst 21 landen wordt
gebruikt' vertelt directeur Annemieke
Verweij, 'Bovendien is uit onderzoek ge-
bleken dat KiVa het welbevinden van de
leerlingen verhoogt en is bewezen dat het
pesten met ruim 63% vermindert.'
Deze inspanningen van de afgelopen
twee jaar zijn nu beloond met het officiële
certificaat van KiVa. De Meander is de
tweede basisschool in Nieuwegein die dit
certificaat in ontvangst mocht nemen.

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.

Deze week de Oude St. Barbarakerk aan de buitenkolk
in Vreeswijk uit 1903.
De kaart komt uit ongeveer 1903 en is uitgegeven door
Olivierse, J. uit Vianen. Gedrukt door Olivierse in zwart/
wit.

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

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.demeander.nl/
https://www.demeander.nl/
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
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Jong geleerd is oud gedaan
'Vanaf mijn vierde nam mijn

moeder mij regelmatig mee naar
haar Meer Bewegen Voor
Ouderen (MBVO) groepen in
Rotterdam. Ik heb dit altijd ervaren
als iets leuks waar ik veel energie
van kreeg. Hierdoor werd het snel
duidelijker dat ik trainer wilde
worden en dat ik het liefst aan de
slag wilde met de doelgroep
senioren. Tijdens mijn CIOS
(sport)opleiding heb ik vaak les
gegeven aan ouderen. Momenteel
ben ik als buurtsportcoach actief
om alle ouderen in Nieuwegein zo
fit en vitaal mogelijk te krijgen, en
houden, doormiddel van
informatie en sport- en
beweegprojecten. Ook ben ik het
aanspreekpunt bij vragen over dit
onderwerp. Hiernaast ben ik druk
bezig om mensen met
(beginnende) dementie te helpen
met bewegen om zo deze
vervelende ziekte te vertragen.'

Meer trainers nodig
'Helaas zijn er tegenwoordig

steeds minder (jonge) trainers die
deze doelgroep omarmen. Er is
een landelijk gebrek aan goed
opgeleide seniorentrainers, terwijl
er nu juist een flinke vergrijzing
gaande is. Erg jammer want het is
fantastisch om met deze
doelgroep te werken. Naast dat
het leuk is, is het ook heel erg
belangrijk werk:

• Bewegen handhaaft en/ of
vertraagt achteruitgang van
bewegingsvaardigheden. Dit
vergroot zelfredzaamheid en
vermindert kwetsbaarheid;

• Bewegen vermindert het risico
op vallen;

• Bewegen vermindert het risico
op dementie en vertraagt het
dementieproces, met name op het
vasculaire component;

• Sport en beweging kan
bijdragen aan het vergroten van
het aantal sociale contacten en de
sociale cohesie;

• Bewegen vermindert het risico
op chronische aandoeningen
zoals diabetes en een hoge
bloeddruk.'

Mijn droom
'Ik droom ervan dat alle

sportopleidingen in Nederland een
profiel seniorensport krijgen.
Hierdoor worden jongeren goed
opgeleid en begrijpen ze beter
hoe leuk het kan zijn. Het moet
normaal worden dat alle
sportverenigingen in Nederland
aanbod hebben voor ouderen,
zodat mensen de sport die ze
altijd hebben beoefend op latere
leeftijd kunnen blijven doen.'

'Gelukkig heeft Nieuwegein een
groot aantal verenigingen met een
senioren beweeggroep. Bekijk al
deze activiteiten op
www.mijnsportid.nl.'

'Momenteel zijn we op zoek
naar een yoga train(st)er en een
line dance train(st)er voor
ouderen. Lijkt dit je leuk of heb je
interesse in het opstarten van een
nieuwe andere groep voor
ouderen?
Neem dan contact met mij op via
c.vanderhelm@merwestein.nl.'

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

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

Deze week valt de eer te beurt aan
Caroline van der Helm,
buurtsportcoach WEB:

Waarom zijn er zo weinig
trainers voor senioren?

http://www.mijnsportid.nl
mailto:c.vanderhelm@merwestein.nl
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Geslaagde
Dag van de ondernemer

Op de Dag van de ondernemer heeft de
gemeente Nieuwegein afgelopen week
ondernemers in het zonnetje gezet als
dank voor hun ondernemerschap,
doorzettingsvermogen en bijdrage aan
de stad. Met drie spraakmakende spre-
kers, Cees Links, Mathijs Bouman en
Anita Boer, bood de gemeente de Nieu-
wegeinse ondernemers een mooi pro-
gramma aan.

Cees Links, uitvinder van WiFi,
gaf belangrijke lessen mee
aan de ondernemers
De kracht van goede marketing moet niet
onderschat worden. Om innovatie tot een
succes te maken noemde hij de 'power of
sticking around’. Blijf met je product bezig,
zorg voor goede marketing. Maar zorg ook
dat je flexibel bent, de schoorsteen moet
ondertussen ook blijven roken. En ‘zorg
dat je hard werkt, want hoe harder je
werkt, hoe meer geluk je binnenhaalt.’ Zo
was het pas in 1999, 9 jaar na het ont-
staan van het idee, dat een telefoontje van
Steve Jobs voor de internationale door-
baak zorgde van WiFi.

Cees Links bedacht eind jaren ’80, toen hij
bij het Amerikaanse bedrijf NCR werkte,
dat het wel eens handig zou zijn als com-
puters draadloos met een netwerk konden
worden verbonden. Hij gaf vervolgens lei-
ding aan het team dat een cruciaal onder-
deel van WiFi uitvond. Zijn vrouw, ook in-
genieur, was uiteindelijk degene die de
catchy naam ‘WiFi’ bedacht, die staat voor
Wireless Fidelity, draadloze betrouw-
baarheid.

Internationaal ondernemerschap
Dagvoorzitter en ondernemer Anita Boer,
co-founder van Sisters in Diversity bracht
belangrijke aandachtspunten naar voren
over werken in multiculturele teams. ‘Als
je zaken doet, verdiep je dan in de ge-
woonten en de cultuur van de ander. Zo
worden in Frankrijk beslissingen genomen
aan de lunchtafel.’ Hoe je kijkt naar de an-
der wordt bepaald door je eigen perspec-
tief. Luister en kijk dus goed wat er ge-
beurt, maar kijk ook naar je eigen gedrag.
‘We zien de wereld niet zoals hij is, maar
zoals we zijn.’

Mathijs Bouman duidde
de huidige economische situatie
in Nederland
‘Als ik ondernemers een tip mag geven is
om te blijven focussen op de arbeids-
markt, op je vacatures. Ga op zoek naar
de ongeschikte kandidaat. En kijk hoe je
potentiële kandidaten kunt bereiken voor
de toekomst.’ Door bijvoorbeeld te kijken
hoe je iemand in een jaar met scholing op
kunt leiden richting een bepaalde functie.
Hij gaf ook tips als: ‘zet HR in de directie,
doe meer met en voor deeltijders. En

vooral: investeer voor hogere produc-
tiviteit.’ Het was een levendige presentatie
met veel interactie met de aanwezige on-
dernemers.

Wethouder Ellie Eggengoor
blikt terug op een geslaagde middag
'De Dag van de ondernemer is voor mij
een hele bijzondere dag. Een onderne-
mende stad als Nieuwegein heeft veel te
danken aan ondernemers die zorgen voor
werkgelegenheid, maar zij dragen ook bij
aan een bruisende stad. Het is goed dat
we stil staan bij het belang van onderne-
mers in onze samenleving. En het is mooi
als we wat terug kunnen doen als dank
voor hun bijdrage aan de stad en hun
doorzettingsvermogen, zeker in deze
spannende tijd. Het is inspirerend om
weer met elkaar van gedachten te wisse-
len vanuit de vraagstukken die de spre-
kers vandaag naar voren brachten. Ik kijk
terug op een geslaagde middag.'
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Fundament
van sv Parkhout is klaar
dus tijd voor nieuwe logo

Nadat op 20 oktober de eerste paal is
geslagen voor de nieuwe kleed- en
clubaccomodatie van sv Parkhout, is
nog geen maand later het fundament
al klaar. En dat allemaal in de week dat
ook het nieuwe logo werd gepresen-
teerd.

Logo
Nieuwe kleuren! Met ingang van seizoen
2023-2024 gaan VSV Vreeswijk en
sv Geinoord samen verder als sv Parkhout.
In een volledig donkerblauw tenue zullen
de spelers op de grasmat staan. Met op
hun borst het nieuwe logo van de vereni-
ging.

Hans van der Meijden, voorzitter van SV
Geinoord over de nieuwe tenues: 'De shirts
moesten anders zijn dan de bestaande. En
het liefst geen samenvoeging van de be-
staande logo’s, maar een effen kleur met een
goed contrast voor onze sponsoren. Ook de
broeken en kousen zijn donkerblauw.'

Rechts Cees Links tijdens de uitreiking van de Milestone Award in 2019

https://www.pen.nl/artikel/ieee-geeft-nieuwegein-erkenning-voor-leggen-fundament-hedendaagse-wi-fi-standaard
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Geluidsoverlast
van de tram
blijft aanhouden
in Huis de Geer

Omwonenden van de trambaan
in het noorden van Nieuwegein
hebben last van het geluid van
tram. Samen met het Groen-
Links-statenlid David Oude
Wesselink ging GroenLinks
raadslid Rien Van Keulen uit
Nieuwegein begin deze maand
op bezoek bij de inwoners van
de wijk Huis de Geer om hun
verhaal te horen.

Uit deze woonwijk in de groene
rand van Nieuwegein klinken
klachten over geluidsoverlast van
de tram. Reden voor het
Nieuwegeins raadslid Rien Van
Keulen om hier samen met
Statenlid David Oude Wesselink
langs te gaan. 'Ook in het voorjaar
van 2022 ben ik bij deze inwoners
op bezoek gegaan', zegt Rien, 'Zij
klagen over een hard, bonkend ge-
luid van de nieuwe tram als die door
de bocht bij hun huis rijdt.'

GroenLinks vindt het belangrijk
om te horen wat de inwoners
stoort en zorgen baart, vandaar
dat Rien samen met David bij de
inwoners langs ging. GroenLinks
Nieuwegein zet zich in voor
gezond, stedelijk leven. Geluids-
hinder van een tram hoort hier
niet bij. Vandaar dat ook statenlid
David Oude Wesselink zijn oor te
luisteren ging leggen.

Vanuit de provinciale staten in
Utrecht heeft David het OV in zijn
portefeuille. Tijdens het bezoek
van David en Rien werd geluisterd
naar het verhaal van de inwoners.
De afspraak werd gemaakt om in
contact te blijven. Zowel provin-
ciaal als gemeentelijk zal Groen-
Links dit dossier goed blijven vol-
gen. 'De inwoners kunnen hun zor-
gen delen,' vertelt Rien, 'Tijdens
commissievergaderingen van de
provinciale staten mag elke inwoner
van onze provincie zijn zegje doen'.

GroenLinks Nieuwegein vindt het
belangrijk om in contact te zijn
met de inwoners van Nieuwegein
en te horen wat hun zorgen zijn,
dit soort bezoeken helpt daarbij.

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, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

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.

Zaterdag 17 december
Kaartenhouders
We gaan kaartenhouders maken met knij-
pers, houtjes en lint.

Woensdag 21 december
Kerstversieringen
Maak je eigen versieringen voor een vrolij-
ke kerst! Hang je ze in de kerstboom, ver-
sier 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.

https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl
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Bouw
452 duurzame woningen
Citypromenade gestart

Met een eerste bouwhandeling
onder leiding van wethouder Marieke
Schouten is afgelopen maandag het
officiële startschot gegeven voor de
bouw van CityPromenade. Een project
van 452 duurzame woningen, 80 par-
keerplaatsen en 2 horecagelegenheden
in City Nieuwegein, onlangs nog win-
naar van de publieksprijs voor meest
duurzame gebiedsontwikkeling van
Nederland. De woningen worden naar
verwachting in 2025 opgeleverd.

Wethouder Marieke Schouten: 'We zijn blij
dat het oostelijk deel van City Nieuwegein
nu een afronding krijgt met een mooi plan,
met aandacht voor groen en duurzaam-
heid. Het gevarieerde woningaanbod is
meer dan welkom, want er is een groot
tekort aan woningen. CityPromenade is
een verrijking voor Nieuwegein en biedt
kansen om het Stadsplein aantrekkelijker
te maken en aan de kant van het voorma-
lige NVM kantoor een mooie entree naar
City te realiseren.'

De ontwikkelcombinatie van NEOO en
TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep
heeft de afgelopen jaren hard toegewerkt
naar deze bouwstart. CityPromenade, ligt
aan de Doorslag en aan het Stadsplein,
tegenover het Stadshuis en Theater DE
KOM. Het bestaat uit een compositie van
4 woongebouwen naar een ontwerp van
Rijnboutt Architecten. De woningen met
een divers programma van koop, sociale
huur, middenhuur en vrije sectorhuur
zullen een belangrijke bijdrage leveren
aan het oplossen van het groeiende wo-
ningtekort in de regio. 3 van de 4 woonge-
bouwen zijn al verkocht. Woningcorporatie
Portaal heeft de 69 sociale huurwoningen
in gebouw Berlin gekocht. Syntrus
Achmea Real Estate & Finance heeft voor
zijn klanten de duurzame woontorens
Vancouver en Melbourne gekocht.

De 191 woningen in gebouw Vancouver
worden toegevoegd aan de portefeuille
van het Achmea Dutch Residential Fund
(ADRF) en de 155 woningen in gebouw
Melbourne aan PME pensioenfonds.
Anjelica Cicilia, Director Acquisitie &
Ontwikkeling bij Syntrus Achmea: 'Wij zijn
verheugd dat we in een tijd van sterk stij-
gende bouwkosten en toenemende onze-
kerheden in de markt dit project aan de
portefeuilles van onze klanten kunnen
toevoegen. Dat vergt lange termijnvisie,
doorzettingsvermogen en vertrouwen van
alle betrokkenen.'

'De vraag naar betaalbare woningen in de
regio Utrecht is groot', zegt bestuurder
Marcel Andringa van PME. 'Het duur-
zame, toekomstbestendige karakter van
deze appartementen, in combinatie met
de directe nabijheid van talrijke stedelijke
voorzieningen, maakt deze acquisitie een
goede aanvulling in onze beleggingsporte-
feuille.'

In de vierde woontoren, Monaco, die cen-
traal in het plan langs de trap naar de
Doorslag ligt, komen 37 koopapparte-
menten. Deze gaan binnenkort bij make-
laar De Keizer in verkoop.

Het project CityPromenade wordt ge-
bouwd door Koopmans Bouw. Wethouder
Marieke Schouten: 'Bouwen in een be-
staande binnenstad is altijd een uitdaging.
Er wonen en werken mensen. Ook be-
zoekers komen naar de binnenstad voor
een bezoek. Samen met Koopmans doen
we er dan ook alles aan om zorgvuldig en
met oog voor de omgeving te bouwen.
We zijn daarover steeds met elkaar in ge-
sprek.'

26

https://citypromenade.nl/
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
http://www.sportparkgalecop.nl
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5536034869794858&set=a.146274875437578
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dekom.nl%2Fagenda%3Ffbclid%3DIwAR1GED9nTkCvWDRVQQmKdaTCLxVEatPXBOMgq6nn1-YTfCvHg8dZbeBtMW8&h=AT3XHY1seN5WasJI5Qto_ZOUAfhWWg91_SAKWHMHZcuAGk5aGfWIIvXI4aU24NwJwQ0MFh8Y_quFRxtvDR5axaZMWkQL8xRI15ACm6Yh88bPxTHWz8eK6zJyOJ7aM0_Xk6ft8iw2Lg&__tn__=-UK*F
https://www.facebook.com/photo/?fbid=189420103598271&set=a.179516237921991
https://degalecop.nl/uitgelicht/rookvrij-het-nieuwe-jaar-in-begin-in-december-met-de-cursus-rookvrij-ook-jij#
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http://www.sportparkgalecop.nl
http://robin-food.nl
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
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ORANGE THE WORLD
STOP GEWELD TEGEN VROUWEN

 
VRIJDAG 2 DECEMBER | 18:00 - 21:00
THEATERCAFÉ DE KOM | NIEUWEGEIN

 

MEER WETEN?
WWW.ORANGETHEWORLD.NL | GRIFFIE@NIEUWEGEIN.NL
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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 glas en kozijnen,
6 december 20 uur

Er zijn in Nieuwegein nog slechts
enkele woningen met enkelglas, zeker
op de begane grond zit vaak al dubbel-
glas. Alleen wat niet iedereen zich
realiseert is dat het huidige dubbelglas
(HR++ glas) twee en een half keer zo
goed isoleert als dat van 15 jaar gele-
den.

In deze bijeenkomst leer je wat het ople-
vert als je enkel- of oud dubbelglas ver-
vangt door HR++ of driedubbel glas. Niet
alleen wat het financieel oplevert maar
ook op het gebied van comfort.
Hoe je kunt vaststellen wat voor soort
glas je nu hebt?
Wat mag het kosten en waar moet je op
letten als je het glas in je kozijnen wilt
laten vervangen? Ook worden mogelijk-
heden voor nieuwe kozijnen en subsidie
besproken.

Meld je aan op onze website
https://energie-n.nl.

Wanneer

Continue

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
• 10 jan, 20.00 - 21.00 uur
• 17 jan, 20.00 - 21.00 uur

• 24 jan, 20.00 - 21.00 uur
• 31 jan, 20.00 - 21.00 uur
• 4 feb, 20.00 - 21.00 uur

Onderwerp

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
Webinar gevelisolatie
Webinar
(hybride) warmtepompen
Webinar ventilatie
Webinar verwarming inregelen
Vragen inloop in bieb De tweede
verdieping, Stadshuis

Webinar energie
rekening en besparen
zonder investeren,
29 november

Ingewikkeld zo’n energiereke-
ning. Welk deel van je rekening
kan je beïnvloeden door maat-
regelen of gedrag en welk deel
is vast. Bij twee identieke wonin-
gen 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 'truc-
jes', 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 wo-
ning is deze bijeenkomst ook ge-
schikt voor huurders. Ook zij kun-
nen zo hun energiegebruik verla-
gen. Meld je aan op onze website
https://energie-n.nl .

WEBINARS

Vaak kun je het nemen van een isolatiemaatregel ook
nog slim combineren met onderhoud zoals nieuwe
kozijnen of nieuwe dakpannen, woningen in Nieuwe-
gein zijn vaak rond de 50 jaar oud.

Dan moet je het geld er natuurlijk wel voor hebben. De
gemeente maakt het makkelijk met de duurzaamheids-

lening met een lage rente en met de verzilverlening. Bij
deze laatste kunnen eigenaren, van 57 jaar en ouder, geld
lenen op basis van de overwaarde van hun woning. Rente
en aflossing wordt dan niet elke maand betaald maar pas
als de woning verkocht wordt.
Zie site gemeente https://www.nieuwegein.nl/subsidies-
en-leningen

https://energie-n.nl
mailto:info@energie-n.nl
0302378312,
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl/voorlichting/informatieve-digitale-bijeenkomsten/
https://energie-n.nl
https://www.nieuwegein.nl/subsidies-en-leningen
https://www.nieuwegein.nl/subsidies-en-leningen
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Tieners voor de rechter
na twee overvallen
via chatsite

Een inwoner uit Nieuwegein is
slachtoffer geworden van een
woningoverval nadat hij in de
val was gelokt toen hij via de
homochatsite Bullchat een af-
spraak had gemaakt voor een
date. Ook in Houten was ie-
mand overvallen nadat hij een
afspraak had gemaakt via deze
chatsite. In beide gevallen wer-
den de slachtoffers mishandeld
en beroofd. De overvallen von-
den plaats medio september
2021. Begin deze week stonden
de drie verdachten, waaronder
een 16-jarige jongen uit Nieu-
wegein, voor de rechter.

Als het aan het Openbaar Mini-
sterie ligt, gaan in ieder geval
twee van de drie jongeren die
worden verdacht van het mishan-
delen en beroven van een 60-
jarige man in Houten de jeugd-
gevangenis in.

De eerste verdachte is een
17-jarige jongen uit Utrecht. Hij
wordt ervan verdacht een afspraak
te hebben gemaakt met het
slachtoffer via Bullchat. Vervol-
gens zou hij de andere verdachten
naar binnen hebben gelaten en
het slachtoffer hebben bedreigd
met een mes. Het OM eist tegen
hem 360 dagen jeugddetentie,
waarvan 320 dagen voorwaardelijk

met een proeftijd van twee jaar.
Ook wil het OM dat hij 120 uur
taakstraf uitvoert.

De tweede verdachte, een
Utrechter van 16 jaar oud, hoorde
drie maanden jeugddetentie,
waarvan 53 dagen voorwaardelijk
met een proeftijd van twee jaar
tegen zich eisen. Ook hij moet, als
het aan de officier van justitie ligt,
een taakstraf uitvoeren: 180 uur.

Zaak tegen de verdachte
uit Nieuwegein uitgesteld
Er is ook nog een derde verdachte
in de zaak, een 16-jarige jongen
uit Nieuwegein, maar het OM
moet eerst nog meer onderzoek
doen naar zijn betrokkenheid en
heeft het uitspreken van de eis
daarom uitgesteld.

Kerstballen
ter nagedachtenis

Elk jaar worden er in december bij de
entree en nabij het crematorium een
aantal kerstbomen geplaatst waar be-
zoekers een kerstbal in kunnen han-
gen. Zo ook dit jaar.

Vanaf dinsdag 6 december kun je met een
beschreven kerstbal je dierbare(n) geden-
ken. De bomen blijven tot en met vrijdag
6 januari 2023 staan.

De extra kerstbomen staan bij het Tripoli
monument, Het strooiveld en bij de krui-
sing van het hoofdpad.

Locatie: begraafplaats Noorderveld,
Structuurbaan 5.

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: ‘Wat sloeg het weer ineens om! Van een zachte herfst, naar een gure, koude wind. Velen hebben hun winterjas uit de kast
mogen trekken. In Nieuwegein ligt er nog geen sneeuw, maar dat kan nog veranderen. De vraag is niet of het gaat sneeuwen,
maar wanneer en of het ook blijft liggen. Wat zegt het weerbericht?’

De Digitale Nieuwegeiner

http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
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Zwaluwen JO10-2
vs JSV JO10-1:

‘Heeft van Gaal
meegekeken?’

De Oranjekoorts groeit heel
langzaam, je ziet hier en daar
oranje straatbeelden, vlaggen en
ballonnen. Nederland gaat hope-
lijk hoge ogen gooien in Qatar
met wellicht goed voetbal maar
met één doel. En dat doel bereik
je door te winnen hoe dan ook.
‘Onze jongens van JSV O10 zijn
veraf van dit soort systemen. Zij
willen gewoon voetballen, voet-
ballen en voetballen. Het liefste
scoren ze allemaal drie hattricks
en doen ze iedere tegenstander
minimaal één keer van een pan-
na voorzien’ aldus de trainer van
de jonge voetballertjes van JSV.

‘Afgelopen donderdag speelden
wij een oefenwedstrijd tegen
hoofdklasser VVIJ, onze 1e
avondwedstrijd ooit. Hoe leuk is
het om in het donker te spelen
tegen een tegenstander die dus
een klasse beter zou moeten zijn.
We speelden daar twee hele goe-
de kwarten waarin we zo maar
zeven of acht doelpunten hadden
kunnen maken. Nu bleven we
steken op een 7-2 nederlaag, to-
taal niet terecht als je dus naar het
spelbeeld hebt gekeken. Die twee
kwarten die minder waren, waren
dus desastreus achteraf. Tegen
een team met een hoger baltempo
en beoogd betere kwaliteit deden
we het gewoon erg goed.’

‘Afgelopen zaterdag, zonder
Noah, namen we onze wijze van
spelen van donderdag mee naar

het veld, het lijkt op de pressie
van Liverpool, kort op iedere
tegenstander, ze geen adem
geven en volle bak erin. Binnen
deze klasse lijken we nu steeds
makkelijker te spelen. Met Téjay
als 1e keeper die in het 1e kwart
alleen twee achterballen heeft
genomen, was de voorsprong van
0-4 volledig verdiend en totaal niet
afgetekend. Het was voor het pub-
liek genieten want de wijze van
voetballen was voor het eerst ook
door goed over te spelen prachtig
om te zien. Combinaties tussen
drie á vier spelers was normaal en
de goals die vielen waren atletisch,
prachtig en heel erg goed. Natuurli-
jk kost dergelijk spel veel energie,
echter we wisten het 2e kwart
dezelfde intensiviteit neer te
leggen, zoveel passie, werken voor
iedere bal, elkaar positief coachen
en plezier hebben. Natuurlijk komt
Zwaluwen dan ook in kansrijke
positie en scoren ze ook. De wed-
strijd was het 3e kwart meer in
evenwicht en Zwaluwen kwam
terug tot 4-8 en kreeg nog een
grote kans op de
vijfde, dat schot werd stijlvol gered
door de andere keeper Alexander.
Daarna was het verzet gebroken
en liep JSV via doelpunten van
Peter, Koen en Lars verder uit naar
5-12. De eerste doelpunten waren
vooral een prooi geweest voor
Samy en Jayden.’

‘Dus als Louis van Gaal heeft
meegekeken dan zal hij hebben
genoten en uiteraard zijn jongens
volle bak laten voetballen zodat we
met zijn allen flink kunnen genie-
ten.’

Sportief Dagboek (12)

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, om-
dat 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 infor-
matie voorzien.

Hans van Echteld:
'Omdat SV Geinoord een vrij weekeinde had

(komende zaterdag wacht Waterwijk in Almere) en
daarom geen wedstrijd speelde, ging mijn aandacht dit
keer uit naar de situatie bij JSV. Na de degradatie heeft
de sterk verjongde selectie jammer genoeg in de derde
klasse D nog geen potten kunnen breken. Samen met
Lopik wordt de laatste plaats gedeeld met vier punten
uit zeven duels.’
‘Overigens is JSV wel in een ‘historische’ afdeling

beland naar mijn gevoel. Met tegenstanders als VVIJ,
Houten, Vriendenschaar en Elinkwijk zijn het vrijwel
allemaal bekende namen in het amateurvoetbal. Vooral
laatstgenoemde ploeg uit Utrecht heeft in het verleden
tal van prominente namen op de ledenlijst gehad,
onder wie Marco van Basten.’
‘Opvallend genoeg heeft JSV juist tegen Elinkwijk,

een van de titelkandidaten, in dit seizoen tot nu toe de
meest opvallende uitslag behaald: een 1-0-zege.
Afgelopen zaterdag werd verdienstelijk 0-0 gespeeld in
en tegen Woerden, maar daarmee is de oogst aan vier
punten gememoreerd. Komende zaterdag is Nieuw
Utrecht als tegenstander.’
‘Wekelijks tennis ik gezellig een partijtje tegen Rinus

Kok, voormalig wedstrijdsecretaris van JSV. Na afloop
komen geregeld bekende namen uit de historie van de
club ter sprake. Ik heb wedstrijden gezien op drie
accommodaties: Rijnhuizen, Blokhoeve en Galecop.
Mooie duels met succesvolle uitslagen, met bekende
spelers als Ad Epping, Maarten Broekhuizen en Ad Kok,
de broer van Rinus die ook nog bij VVIJ keepte.’
‘Over doelverdedigers gesproken, ook Michel Vorm is

afkomstig uit de jeugd van JSV. Later verhuisde hij naar
FC Utrecht om daarna lucratieve transfer te maken in
Engeland, bij Swansea City en Tottenham Hotspur. Hij
haalde ook het Nederlands elftal. Maar ook in een
verder verleden deed JSV van zich spreken toen Gerard
van Wiggen naar DOS verhuisde. Ook die heb ik nog
zien voetballen, maar dat is lang geleden. Ik ben blij dat
ik het allemaal mocht meemaken.’

Vriendenschaar was een van de ‘historische’ oppo-
nenten waar JSV dit seizoen tegen speelde. Het werd
onlangs 2-1 in blessuretijd voor de Culemborgse for-
matie

F
O

T
O

:V
R

IE
N

D
E

N
S

C
H

A
A

R

Op de foto Samy Laasri die een prachtige
aanval over meerdere schijven op atletische
wijze tot doelpunt omtovert
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160149870579906&set=a.10150471169004906
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Nieuwegein zoekt
horecaondernemers
voor het Natuurkwartier
en voor de horeca
in het Stadshuis

Paviljoen Natuurkwartier

Het Natuurkwartier is de mooiste
groene plek in Nieuwegein.
Natuur, landschap en cultuurhis-
torie komen er samen. Het Na-
tuurkwartier is onderdeel van
Park Oudegein en bevat onder
meer een kinderboerderij, een
poldermolen en een Milieu Edu-
catie Centrum (MEC). Deze laat-
ste wordt omgebouwd tot een
nieuw circulair paviljoen.

Circulair paviljoen
Met het nieuwe circulaire pavil-
joen wil Nieuwegein informatie
over natuur en duurzaamheid toe-
gankelijk maken. Het moet een
aantrekkelijke ontmoetingsplek
worden voor alle inwoners van
Nieuwegein. Het paviljoen wordt
uitgebreider dan het huidige MEC.
Zo komen er ook vergaderruimten,
een buitenschoolse opvang en
horeca. In de brochure lees je
meer over de uitgangspunten, mo-
gelijkheden, voorwaarden en de
wensen voor deze horeca.

Informatiebijeenkomst
Heb je als horecaondernemer een
goed idee voor het Natuurkwartier?
Nieuwsgierig naar de mogelijkhe-
den? Meld je dan aan voor de in-
formatiebijeenkomst op donderdag
8 december van 12.30 tot 14.00
uur. De bijeenkomst is in het
Stadshuis. Je kunt je melden bij de
supportdesk op de 3e verdieping.

Atrium Stadshuis

Het Stadshuis ligt midden in
City, het centrum van Nieuwe-
gein. City is volop in ontwikkel-
ing. Zo komen er de komende
jaren rond de 2000 nieuwe
woningen bij, een nieuw tram-
en busstation en ruimte voor
horeca. Het Stadshuis moet het
kloppend hart van de stad wor-
den, met meer levendigheid
en betere dienstverlening.
Daarom wordt de onderste
verdiepingen anders ingericht.

In het Stadshuis zijn 6 organisaties
gevestigd: bibliotheek De tweede
verdieping, Werk en Inkomen Lek-
stroom (WIL), het Vrijwilligershuis,
MOvactor, de GGD en de gemeen-
te Nieuwegein.

Atrium
In het Stadshuis wordt het Atrium
(de centrale hal) omgebouwd tot
een gezellige ontmoetingsplek
waar iedereen zich welkom
voelt. Een plek om kennis op te
doen, te genieten van cultuur en
waar altijd iets te doen is. Er
komen bijvoorbeeld een leescafé
en een podium. Daar hoort na-
tuurlijk een horecavoorziening bij.
In de brochure lees je meer over
de uitgangspunten, mogelijkheden,
voorwaarden en onze wensen voor
deze horeca.

Informatiebijeenkomst
Heeft u als horecaondernemer een
goed idee voor het Stadshuis?
Nieuwsgierig naar de mogelijkhe-
den? Meld je dan aan voor de in-
formatiebijeenkomst op donderdag
8 december van 12.30 tot 14.00
uur in het Stadshuis. Je kunt je
melden bij de supportdesk op de
3e verdieping.

Impressie van het nog te realiseren paviljoen in het Natuurkwartier

https://www.nieuwegein.nl/fileadmin/gemeente_nieuwegein/Ondernemen/Digitale-brochure-Natuurkwartier.pdf
https://fd8.formdesk.com/gemeentenieuwegein/horeca
https://www.nieuwegein.nl/fileadmin/gemeente_nieuwegein/Ondernemen/Digitale-brochure-Atrium.pdf
https://fd8.formdesk.com/gemeentenieuwegein/horeca
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Wat, waar, wanneer
op Kaarsjesavond
in Vreeswijk
op 14 december

https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Schaken voor inwoners
van Nieuwegein
zonder verplichtingen

Iedere dinsdagochtend van 09.30
tot ongeveer 11.30 uur schaken
enkele inwoners uit Nieuwegein
tegen elkaar. Gewoon omdat het
gezellig is en er geen competitie
heerst. Het gaat vooral om de
gezelligheid. Ook die bewuste klok
voor iedere zet staat niet op tafel!
Wil je meer informatie over dit
initiatief in Nieuwegein? Neem
dan contact op met Cees van
Schaik. Zijn e-mail adres is
cemavanschaik@outlook.com.
Telefoonnummer is 0306034722.

Elke maandag
09.00 Bodyfit met zumba, Buurt-
plein Galecop
09.00 Taal en ontmoeting, Buurt-
plein Batau
09.30 Buurtbrabbel, Buurtplein
Doorslag
10.00 Schilderen, Buurtplein Zuid
11.45 MBVO Yoga, Buurtplein
Doorslag
12.00 Buurtlunch, Buurtplein Gale-
cop
14.00 Parkinson Café, Dorpshuis
Vreeswijk
14.00 Open atelier, Buurtplein
Batau
19.30 Borduren, Buurtplein Zuid

Elke dinsdag
08.30 Wielertourclub, Buurtplein
Batau
09.00 Naaiclub, Buurtplein Batau
09.00 Recreatieve dagactiviteit,
De Componist
09.00 Keramiekgroep, Buurtplein
Zuid
09.30 Beter bewegen, Dorpshuis
Vreeswijk
09.30 Schaken zonder verplichtin-
gen, 0306034722
09.30 Creatief Club, Buurtplein
Galecop
09.30 Wandelen met SportID,
Buurtplein Doorslag
14.00 Op maat schilderles, Buurt-
plein Zuid
16.30 Koken, eten en ontmoeten,
Buurtplein Doorslag
18.00 Gratis drie gangen menu,
Robin-food
18.00 Food en fundiner, De Com-
ponist

Elke woensdag
09.00 Pilates, Buurtplein Galecop
09.00 Peuterochtend, Buurtplein
Batau

09.30 Wandelen met SportID, Bu-
urtplein Doorslag
10.00 Koersbal, Dorpshuis
Vreeswijk
10.00 Koffie-inloop, Buurtplein
Batau
10.00 Inloop atelier, Buurtplein
Doorslag
14.00 Speksteen bewerken bij Jut
14.00 Brei- en haakclub, Buurt-
plein Galecop
17.00 Wereldkeuken, Dorpshuis
Vreeswijk
19.30 Open atelier, Buurtplein
Zuid
20.00 Spiritueel trefpunt, Buurt-
plein Zuid

Elke donderdag
09.00 Inloop sportinformatie, De
Componist
09.30 Oriëntatiecursus tekenen en
schilderen, Dorpshuis Vreeswijk
09.30 Sociaal Juridisch Servi-
cepunt, Buurtplein Zuid
10:00 Wandelen met SportID,
Buurtplein Galecop
10.00 Wandelen, Buurtplein Batau
12.00 Lunchcafé, Buurtplein
Doorslag
13.00 Op maat tekenen en
schilderen, Buurtplein Zuid
13.30 Klaverjassen bij Pétanque
16.00 Schaken, Buurtplein Batau
19.30 Volksdansen, De Compon-
ist
20.00 Zumba, Buurtplein Galecop
20.00 Mozaïken, Buurtplein
Doorslag

Elke vrijdag
09.00 Swinggym, Buurtplein Gale-
cop
09.00 Bridge, De Componist
09.00 Milde yoga, Buurtplein Zuid
09.30 Schilderles Zuid, Buurtplein
Zuid
10.00 Wandelgroep, Dorpshuis
Vreeswijk
10.00 Swinggym, Buurtplein Gale-
cop
10.00 ZigZag café, Buurtplein
Doorslag
13.30 Kleuren voor volwassenen,
De Componist
17.00 Op Maat eetcafé Amigos
Dias, Buurtplein Batau

Elke zaterdag
09.00 Wielertourclub, Buurtplein
Batau

Elke zondag
09.00 Wielertourclub, Buurtplein
Batau

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 (wekelijk-
se, maandelijkse) activiteiten maakt De
Digitale Nieuwegeiner ruimte. Dus, orga-
nisaties: kom maar door met jullie infor-
matie. Een e-mail volstaat, maar lever de
gegevens alsjeblieft aan zoals in de
kolom hiernaast. Dus:
Tijd onderwerp, korte locatie (met url-
link).
Zie de eerste, nog zeer incomplete, aan-
zet hiernaast.

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

Er is echter één voorwaarde en dat is
dat je het ons laat weten wanneer een
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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

Veel zelfspot en humor
bij DAMN, HONEY
Do 1 dec, 20.30 uur, € 20,00
Je ‘probleemzones’ moeten verber-
gen. 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 Voort-
huizen van DAMN, HONEY zijn er
klaar mee. Op 1 december schop-
pen ze in ‘Zelf weten’, over de shit
waarmee je als vrouw van deze...

Heerlijk meezingen
met Top 2000 Live
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...

Theaterdiner
met verhalen
van Charles Dickens
Wo 7 dec, 18.30 uur, € 50,0
Op Verhaal neemt ons mee naar
het Victoriaanse Engeland van
Charles Dickens. De tijd van
slobkousen en ruisende rokken,
van straatschoffies en armen-
huizen. 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...

Fadoconcert
van Maria de Fátima
Do 8 dec, 20.30 uur, € 20,00
Maria de Fátima, geboren en geto-
gen in de volkswijk ‘Boavista’, be-
gon al op haar negende aan haar
zangcarrière en al op haar twaalfde
werden de eerste LP- en CD-op-
names uitgebracht. Haar repertoire
bestaat, behalve uit de traditionele
fado’s, voor een deel uit muziek die
speciaal voor haar werd...

Muzikale voorstelling
naar autobiografie 'Eus'
Vr 9 dec, 20.15 uur, vanaf € 15,00
‘EUS’ is gebaseerd op het gelijk-
namige en autobiografische boek
van Özcan Akyol (schrijver, colum-
nist en radio- en televisiemaker) en
vertelt het verhaal van Eus, zoon
van een gastarbeider. Eus is ner-
gens thuis, leeft constant op ge-
spannen voet met zijn norse vader,
raakt bevriend met kampers...

Hilarisch avond tijdens
het 'KOMedycafé'
Vr 9 dec, 20.30 uur, vanaf € 12,50
Op vrijdagavond 9 december bent
u van harte welkom voor een hilari-
sche avond in de gemoedelijke
sfeer van het theatercafé van DE
KOM. Tijdens het ‘KOMedycafé’
presenteren wij een interessante
mix van namen, stijlen, doorgewin-
terde artiesten en nieuw talent. Ge-
niet met een hapje en een drankje
van de goede grappen van Nabil
Aoulad Ayad, Davey Turnhout...
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Het kraaienbuurtje en de Stellingmolen van Verloop


