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Geynwijs onderdeel
van gemeente
De Stichting Geynwijs is sinds 1 november een afdeling
van de gemeente Nieuwegein. Dit om de dienstverlening
naar inwoners en ketenpartners te verbeteren. Geynwijs
is bereikbaar via de Geynwijspunten of via:
Gemeente Nieuwegein, afdeling Geynwijs
Afdeling Geynwijs
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein
E-mail: info@geynwijs.nl
Telefoon: 030-410 0666

Eén van de vele matches vorig jaar, op de foto het Reumafonds met een match met het Fletcher Hotel. Foto: Fototeam KenM.

Voor matches met gesloten beurs

Inschrijving Beursvloer geopend

E

en grafisch vormgever ontwikkelt het logo van een vereniging.
Of een bedrijf stelt een accommodatie beschikbaar voor een (cultureel) evenement. Een organisatie helpt bij het opknappen van
een schoolplein van een basisschool. Dit zijn voorbeelden van matches
die gemaakt worden tijdens het jaarlijkse evenement, de Beursvloer.
Samen voor Nieuwegein, het netwerk voor maatschappelijk betrokken organisaties, houdt donderdag 22 november vanaf 16.00 uur de
Beursvloer. Dit jaar vindt het plaats bij Stadstheater en kunstencentrum
De Kom. Bedrijven die hun maatschappelijk betrokkenheid willen tonen en maatschappelijke organisaties die hulp nodig hebben, kunnen
zich inschrijven voor de Beursvloer via www.samenvoornieuwegein.nl/
beursvloer.
Vraag en aanbod
Op de Beursvloer kunnen deelnemende bedrijven en organisaties

matches maken, waardoor ze helpende handen, kennis en
kunde of materialen kunnen krijgen. Alles met gesloten
beurs. De deelnemers aan de Beursvloer geven aan welke
vraag en welk aanbod ze hebben. Dit overzicht is al zichtbaar op de website van Samen voor Nieuwegein. Tijdens het
evenement gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over
vraag en aanbod en maken zij hun match.
Contact
Voor meer informatie over de Beursvloer kunt u terecht
op www.samenvoornieuwegein.nl/beursvloer. U kunt ook
contact opnemen met Karin Beenen, via tel. 06 43 36 84 35
of mail: info@samenvoornieuwegein.nl. Op de website staat
ook welke bedrijven en organisaties zich inmiddels al hebben
aangemeld. ●

Op plant-dag in Fokkesteeg

Samen de handen uit de mouwen

D

e perken in de Hoornseschans lagen
er zaterdag weer netjes bij. Burgemeester Frans Backhuijs, wijkwethouder John van Engelen, wethouder Marieke
Schouten en medewerkers groen plantten
samen met ruim twintig bewoners nieuwe
planten in deze perken. Dit was een initiatief
van Stichting bewonersinitiatieven Fokkesteeg die hiervoor subsidie heeft gekregen
van Geins Geluk en van Kern met Pit van
de provincie Utrecht. Actieve bewoners
bereidden deze plant-dag al geruime tijd
voor samen met medewerkers groen van de
gemeente.
De planten waaronder lavendel, rododendron-struikjes en bloembollen werden
’s morgens vroeg aangevoerd. Aan de hand
van de werktekeningen werden de plantjes
in de grond gezet. Iedereen had plezier en
dat zorgde voor een goede sfeer. Bewoners
waren enthousiast dat ze samen met elkaar
en de gemeente de buurt weer mooi maken.

Licht op Noorderveld
op 9 november
Aanstaande vrijdag wordt van 19.00 tot 20.30 uur voor
de vierde keer Licht op Noorderveld gehouden. Op Begraafplaats Noorderveld (Structuurbaan 1, Nieuwegein)
kunnen bezoekers dan overleden mensen herdenken, stil
zijn, tot bezinning komen of luisteren naar de muziek. De
begraafplaats wordt op deze avond verlicht met fakkels
en vuurschalen.
Programma
Bezoekers zijn vanaf 19.00 uur welkom en kunnen op de
grafvelden luisteren naar muzikale optredens van doedelzakspeler Johan Terlouw, Tinto, SavannaJoy, trio Wieger-Anouska-Esther en Alive Gospel Choir. Op het kinderveld vindt een optreden plaats van clown Kiko. Daarnaast
worden er kaarsen uitgedeeld en kunnen nabestaanden
een steen beschrijven om op het graf te plaatsen. De
stenen die op het strooiveld worden geplaatst, worden
begin januari weer weggehaald.
Tijdens de avond kunnen bezoekers bij het crematorium
Noorderveld een kopje koffie drinken en kunnen nabestaanden voor informatie of vragen terecht bij een van de
medewerkers van het crematorium (herkenbaar aan de
witte sjaal). Ook is een gesprek mogelijk met vrijwilligers
van rouwgroep Nieuwegein.
De avond is voor iedereen: jong en oud en ongeacht geloof of levensbeschouwing. Ook nabestaanden van wie
de dierbaren ergens anders gecremeerd of begraven zijn,
zijn van harte welkom. De avond is vrij toegankelijk voor
iedereen en er is geen aanmelding nodig.

Informatieavond
over gezinshuisouders
op 12 november
Wat is uw Geins Geluk?
Geins Geluk maakt maatschappelijke inwonersinitiatieven mogelijk. Initiatieven gericht
op een mooie, schone en gezellige leefomgeving. Gewoon een fijne stad om in te wonen. Dat kan op vele manieren als het maar
in de gemeente Nieuwegein plaatsvindt. De
gemeente betaalt maximaal vijftig procent

mee aan het initiatief. Meer informatie over
waar het initiatief aan moet voldoen vindt u
op www.geinsgeluk.nl.
Voor vragen, ondersteuning of meedenkkracht mail naar geinsgeluk@nieuwegein.nl
of naar de wijkcoördinator via
buurtberichten@nieuwegein.nl. ●

Gezinshuisouder zijn voor kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Is dat wellicht een
beroep voor u? Of wilt u er meer informatie over? Kom
dan naar de informatieavond op maandag 12 november
in ’t Veerhuis, Nijemonde 4 in Nieuwegein. Aanvang:
19.45 uur. Wel graag even aanmelden via gezinshuis@
nieuwegein.nl. Meer informatie over gezinshuizen vindt
u ook op: www.youke.nl, www.gezinshuis.com, www.
intermetzo.nl en www.legerdesheils.nl

Gemeentenieuws
Hoge opkomst
bij vaccinatie tegen
meningokokken
Vorige week vonden de laatste vaccinatiedagen van dit
jaar tegen meningokokken W plaats. Van de uitgenodigde
jongeren is 85% de vaccinatie komen halen. Volgend jaar
ontvangen alle jongeren van 14 - 18 jaar een uitnodiging
voor deze vaccinatie tegen de meningokokkenziekte (met
uitzondering van de jongeren die dit jaar de vaccinatie
hebben gehad).
De kans om een meningokokkeninfectie te krijgen, is nog
steeds erg klein, maar om verdere toename van de ziekte
te voorkomen is vaccineren belangrijk. De keuze om
tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij
relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer
kans hebben op de ziekte. Daarnaast dragen tieners in
belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie.
Verwacht wordt dat het vaccineren van tieners leidt tot
groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle
leeftijdsgroepen. Sinds mei 2018 ontvangen ook alle
peuters van 14 maanden de vaccinatie tegen meningokokken type W.

Kijk op de online Quickscan op jouwhuisslimmer.nl

Meer weten? Kijk voor meer informatie op
www.deelditnietmetjevrienden.nl.

Wat is de beste investering
in je huis?

P

eter en zijn vrouw Fleur verhuisden
vorig jaar van een huurflat naar hun
eerste koopwoning in Utrecht. Peter:
“Wel zo fijn om wat meer ruimte te hebben met drie kinderen. Ik had wel het idee
dat dit huis een stuk kouder was. Het vorige huis had dubbel glas, maar deze woning
niet. Dat merkten we direct, je voelde echt
een koude tocht langs de ramen.”
Quickscan
Peter wilde graag wat aan de kou in huis
doen: ‘Ik heb de online Quickscan gedaan
om erachter te komen wat ik kon doen om
van die kou af te komen. Uit de scan bleek
dat het voor ons het meest aantrekkelijk
was om het dak en de vloer te isoleren en
de ramen te vervangen. Ik had door het
rapport meteen op een rij wat het zou
gaan kosten. Ik heb de maatregelen van

ons spaargeld betaald. De besparing levert
me uiteindelijk meer op dan dat ik aan rente
op de bank zou krijgen. En we lenen ook
wat van mijn ouders, dat is aantrekkelijker
dan een lening van de bank.’
Aanbieder
Toen Peter had besloten wat hij wilde doen
was het tijd om een aanbieder te kiezen:
‘Het vinden van een bedrijf was voor ons
geen probleem. Familie van mij had een bedrijf in de arm genomen dat ook wel bij ons
aan de slag wilde. Als de buurman ook zijn
vloer liet isoleren hadden we korting kunnen krijgen. Helaas wilde hij niet. Het dak
heb ik samen met mijn vader zelf geïsoleerd.
Dat was goed te doen, maar achteraf gezien
best een flinke klus. Ondanks dat er veel tijd
in gaat zitten, kan ik het iedereen aanraden.
De slaapkamers op zolder zijn veel aangena-

mer en ons dochtertje speelt er nu overdag
ook lekker!’
Lagere energierekening
‘We hebben nu een energierekening van
€147,- per maand. Ik verwacht dat dit lager
gaat worden, maar eigenlijk doen we het
vooral voor het effect. Misschien is het
psychologisch, maar nadat de vloer was
geïsoleerd merkten we meteen dat de vloer
minder koud was.’
Ook benieuwd?
Ook benieuwd hoe je geld en energie kunt
besparen? Doe net als Peter en Fleur de
Quickscan op jouwhuisslimmer.nl/dienst/
quickscan/ en ontdek wat een verstandige
investering is voor jouw huis en woon
situatie. ●

Joyce Jaylano Jayley wint quiz over veiligheid

J

oyce Jaylano Jayley heeft afgelopen
vrijdag het ‘veilig’ prijzenpakketje in
ontvangst genomen uit handen van
burgemeester Frans Backhuijs. Joyce was
winnares van de Facebook quizvraag
tijdens de Week van de Veiligheid die in
oktober werd gehouden. Er hebben in
totaal 140 inwoners gereageerd op de
vraag: Wanneer denkt u dat de meeste inbraken plaatsvinden? Het juiste antwoord
is: overdag. Een inbreker pakt bijvoorbeeld zijn kans als een deur niet op slot
is gedraaid of een raam nog open staat.
Ook zijn de meeste mensen overdag niet
thuis. Veel mensen hadden dit antwoord
goed. Na loting is Joyce als winnares naar
voren gekomen.
Tijdens de Week van de Veiligheid wil de
gemeente Nieuwegein veiligheid onder
de aandacht brengen bij inwoners en
ondernemers. De Veiligheidskrant die
alle inwoners via de huis-aan-huiskrant
hebben ontvangen en de Facebookactie

Foto: Johan Nebbeling

Jongerenlintjes!
Wie nomineer jij?
Ken jij een jongere die zich op bijzonder wijze heeft
ingespannen voor Nieuwegein? Meld hem of haar dan
nu aan! Denk aan iemand die een sponsorloop heeft
georganiseerd voor een goed doel, of altijd mee helpt
bij het verzorgen van dieren op de kinderboerderij of bijvoorbeeld een dansgroep heeft opgericht. Het gaat om
jongeren die zich vrijwillig en op een bijzonder manier
inzetten voor Nieuwegein.
Aanmelden
Alle Nieuwegeinse jongeren tot en met 21 jaar kunnen
worden voorgedragen. De commissie, onder leiding
van de burgemeester, buigt zich over de voordrachten.
Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Nieuwegein, worden de jongerenlintjes uitgereikt.
De jongere hoeft niet in Nieuwegein te wonen, als de
activiteit of de bijzondere gebeurtenis maar wel met
Nieuwegein te maken heeft.
Inzenden kan tot 1 december 2018 bij Elsje Leurs, via
e.leurs@nieuwegein.nl

waren onderdeel hiervan. Deze jaarlijks
terugkerende week is altijd in oktober als
de dagen langer en donkerder worden. Dan
neemt namelijk ook de kans op criminaliteit toe, zoals overvallen en inbraken. In de
Veiligheidskrant staan tips over veilig wonen,

het beschermen van uw eigendommen
en het herkennen van onveilige situaties.
Deze krant en meer preventietips staan
online op www.nieuwegein.nl/veiligheid.
Een veilig Nieuwegein, daar werken
we met elkaar aan!

Wijknetwerk
Fokkesteeg
Dinsdag 13 november, 20.00 uur, Wijkhuis De Steeg,
Hoornseschans 101.

