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Schoonmaakhelden zitten
op basisschool De Toonladder

B

asisschool De Toonladder in Nieuwegein stond vorige week in het teken
van afval. Op de Let’s Do it Kids-schooldag begonnen de leerlingen de ochtend met
het ‘Ren je rot’ spel onder begeleiding van
verantwoordelijk wethouder Marieke Schouten. “We vinden een schone leefomgeving
heel belangrijk en dragen daar als gemeente
graag actief ons steentje aan bij. Als kinderen al van jongs af aan via het onderwijs
op de school leren zo min mogelijk afval
te maken, draagt dat bij aan die schonere
omgeving voor mens en dier. Jong geleerd is
oud gedaan.’’
Het programma van Let’s do it Kids was we-

Licht zet inbrekers
in het zicht
Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Want als het
’s avonds donker is en er brandt op dat moment geen licht in een woning, weet
een inbreker dat er niemand thuis is. In Nieuwegein is er de laatste weken ook een
stijging merkbaar voor wat betreft het aantal woninginbraken. Daarnaast heeft u
90% minder kans op inbraak met goed hang- en sluitwerk.
Programma
Preventietips: zorg voor zicht en licht
Een inbreker heeft slechts dertig seconden
nodig om in te breken. Als het langer duurt,
breekt hij vaak zijn poging af. Een aantal tips
om het een inbreker lastig te maken:
• Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk,
voorzien van het SKG-sterkeurmerk.
• Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op
het nachtslot en berg de sleutels op, ook
al bent u maar even weg.
• Maak gebruik van tijdschakelaars op uw
verlichting. Vaak verlaten mensen in de
loop van de dag hun huis om pas in de
avond terug te keren in een donkere
woning. Dit terwijl verlichting in en om de
woning juist kan helpen om inbraken te
voorkomen.

• Maak afspraken met uw buren om een oogje
in het zeil te houden.
• Zorg ook voor zicht en licht bij uw huis.
Gebruik in donkere uren de verlichting bij uw
toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich
niet kunnen verschuilen achter struiken in met
name voor- en zijtuinen. Snoei tijdig!
112, daar pak je ook
woninginbrekers mee
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets
niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet
u verdachte personen in uw buurt, mensen die
niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht
hebben voor woningen in de buurt, bel dan
direct de politie. Bij spoed of heterdaad kan dit
via 112 en anders via 0900-8844. De politie benadrukt: liever een keer teveel gebeld, dan één
keer te weinig! ●

De gemeente
feliciteert…
Het echtpaar Schmidt-de Bruin
met hun 60 jarig huwelijk.
Burgemeester Frans Backhuijs is
op bezoek geweest om hen te
feliciteren en in de bloemetjes
te zetten.
Het echtpaar Schmidt-de Bruin
Foto: K&M

derom een belevenis voor de hele school. De
jongste kinderen zagen bij het kindertheater
‘Prulletje viespeuk’ in dat afval niet op de
grond maar in de prullenbak hoort. De andere groepen kregen les over het leven in onze
eigen Noordzee en de schade van de plastic
soep. In een andere les leerden de kinderen
over de waarde van goed gescheiden afval
dat zijn nieuwe grondstoffen. En als klap
op de vuurpijl hebben de kinderen gewapend met een grijper de buurt opgeruimd.
Met zijn allen hebben ze ruim 4.000 stuks
zwerfafval gevonden! Bij De Toonladder zijn
ze vanaf nu allemaal super schoonmaakhelden! ●

Geslaagde Roefelmiddag
voor 500 kinderen

B

roodjes maken, in een winkel werken, meekijken bij de gemeente en
nog veel meer. Afgelopen woensdag
deden 500 kinderen uit groep 6, 7 en 8 van
de basisschool mee aan de derde editie van
de Roefeldag Nieuwegein. Roefelen is een
Vlaams woord en het betekent ontdekken
of snuffelen. Burgemeester Frans Backhuijs
verwelkomde de honderden kinderen en hun
begeleiders in stadstheater DE KOM. De kinderen maakten vervolgens actief kennis met
beroepen en werkzaamheden bij maar liefst
82 verschillende Nieuwegeinse bedrijven,
winkels en organisaties en bij de gemeente.
Een unieke kans om al jong kennis te maken
met verschillende beroepsgroepen en werkzaamheden. Het was een geslaagde middag,

waarbij de kinderen volop genoten hebben.
Nieuw Roefelteam gezocht
De organisatie was de afgelopen drie jaar
in handen van de vrijwilligers van Stichting
Roefeldag Nieuwegein. Initiatiefnemer
en voorzitter Pauline van der Linden is
voor de volgende editie op zoek naar een
nieuw team. Bent of kent u iemand die de
organisatie van dit evenement in handen wil
nemen? Voor meer informatie is Pauline van
der Linden bereikbaar op (030) 604 65 01 of
per e-mail op p.vanderlinden@olympia.nl
Op www.roefeldag-nieuwegein.nl is in
de week van 12 november het fotoboek
beschikbaar. ●
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Wat als je geen
nieuwe
kinderfiets
kan betalen?
Een fiets hoort erbij om in Nederland
volwaardig mee te kunnen doen. Zonder fiets kan je kind niet of lastiger deelnemen aan sociale activiteiten, uitjes
en schoolactiviteiten. Maar: een goede
kinderfiets is best duur. Wat als je die
niet kunt betalen? In dat geval kun je
via Stichting Leergeld Nieuwegein of via
het ANWB Kinderfietsenplan een fiets
aanvragen voor je kind. Daarnaast zijn
er in Nieuwegein diverse mogelijkheden
om zelf goedkoop een gebruikte (kinder)fiets te kopen of een kapotte fiets te
repareren. Kijk voor meer informatie op
nieuwegeinfietst.nl/scholieren/fietsbezit

Hier staat je fiets
droog, veilig en
gratis
Het is een bekend beeld rond CityPlaza:
op drukke winkeltijden staan overal
fietsen geparkeerd. Weet je dat er maar
liefst drie overdekte fietsenstallingen
rond CityPlaza zijn? Daar staat je fiets
veilig en droog en het mooie is: ze zijn
nog gratis ook! Alle drie hebben ze zelfs
nog iets extra’s te bieden behalve aardige medewerkers. Zoals kluisjes (voor je
zware boodschappen), een fietsherstelpunt en langere openingstijden (handig
voor als je naar het theater gaat). In- en
uitchecken gebeurt digitaal met een
barcodepasje en een barcodesticker op
je fiets. Meer weten? Je leest er alles
over op nieuwegeinfietst.nl ●

Raadsinformatiebijeenkomsten
15 november 2018,
aanvang 20.00 uur
Onderwerp:
Lokale ondersteuning naar werk en de
stand van zaken in de transformatie
Wsw.
Doel:
Informeren over de aanpak en werkwijze binnen de pilot lokaal werkteam en
het lokaal inrichtingsplan Wsw.

Wethouder Marieke
Schouten overhandigd
een bos bloemen aan
mantelzorger Emine Kilic
tijdens de opening van de
dag van de mantelzorg.

Dank aan alle
mantelzorgers
H

et geven van (langdurige) zorg aan
iemand uit de naaste omgeving
wordt vaak gezien als iets vanzelfsprekends en het is tegelijk heel bijzonder.
Er is vaak geen keus. Een partner is dementerend, een buurman krijgt een chronische ziekte of een ouder wordt slecht ter
been. Het kan iedereen overkomen.
Mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor hulpbehoevende uit het gezin,
vrienden of kennissenkring waardoor een
emotionele band ontstaat noemen wij
mantelzorgers.
Mantelzorgers zijn van onschatbare
waarde. Dankzij de mantelzorg kunnen
mensen vaak langer thuis blijven wonen en
contacten met hun eigen vertrouwde kring
mensen onderhouden.

Als teken van waardering organiseerde Het
Steunpunt Mantelzorg in samenwerking met
gemeente Nieuwegein afgelopen zaterdag
ook dit jaar de dag van de mantelzorg.
Alle in Nieuwegein woonachtige mantelzorgers waren welkom en mantelzorgers wiens
zorgvrager (degene voor wie zij mantelzorgen) in Nieuwegein woont en voor 1 oktober ingeschreven stonden bij het Steunpunt
Mantelzorg konden hun mantelzorgwaardering in ontvangst nemen.
Mantelzorgers konden deelnemen aan diverse workshops: van wijnproeven tot darten
of een ontspannende massage en nog veel
meer. Ook was er een informatiemarkt met
stands van organisaties die ondersteuning
bieden aan de mantelzorger en de zorgvrager. ●

De bijeenkomst wordt gehouden in
La Caza, Hoornseschans 101 te
Nieuwegein.
De uitnodiging voor deze raadsinformatiebijeenkomst staat vermeld op de
website van de gemeente.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres
griffie@nieuwegein.nl ●

Bent u mantelzorger?
Neem vooral contact op met
het Steunpunt Mantelzorg
(www.mantelzorgnieuwegein.nl 06- 835 568 74). In
Nieuwegein bieden ze diverse ondersteuningsaanbod,
van maatjes tot een mantelzorgmakelaar die zorg- en
regeltaken tijdelijk over kan

633 mantelzorgers
hebben hun
mantelzorgwaardering
ontvangst genomen

Bedankt!

nemen tot informatiebijeenkomsten en schoonmaak
tegen een gereduceerd tarief
bij u thuis, waar zij u meer
over kunnen vertellen.
Was u niet in de gelegenheid
om afgelopen zaterdag deel
te nemen aan de dag van de

en 800 mensen hebben
de dag bezocht.

mantelzorg en heeft u een
bon voor een mantelzorgwaardering? Er zijn twee extra ophaalmomenten waarop
u uw waardering alsnog kunt
verzilveren: 22 november van
9.00 tot 13.00 uur en op 27
november van 13.00 tot 17.00
uur. Beide op het stadshuis.

