Welkom . . . in Geldermalsen!
Bent u van plan binnenkort te gaan verhuizen maar kent u Geldermalsen (nog) niet zo goed?
In dit informatieblad vindt u veel informatie over wat Enspijk allemaal te bieden heeft.

Over . . . Geldermalsen
Geldermalsen, met ruim 10.000 inwoners ligt midden in de Betuwe en is omgeven door
fruitbomen. In het voorjaar start hier dan ook de traditionele bloesemtocht. Langs de Linge
kunt u prachtige fiets- of wandeltochten maken. En in de zomer kun je ook kanoën op de
Linge. Neem ook eens een kijkje in de “de Bouwing” een korenmolen of net buiten het dorp
‘De Watermolen’ een poldermolen

Korenmolen ‘De Bouwing”

(foto: I. Hazenberg)

Samen met 25 andere dorpen behoort Geldermalsen sinds 1 januari 2019 tot de gemeente
Weste Betuwe.

Over . . . de voorzieningen
Scholen
Er zijn maar liefst verschillende soorten basisscholen in Geldermalsen gevestigd, 2
middelbare scholen (O.R.S. Lek en Linge en Ida Gerhardt Academie). Bij ROC Helicon
volgen leerlingen opleidingen in de ‘groen’-sector. Overige MBO opleidingen zijn er in Tiel,
Den Bosch en Utrecht.
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Sport & recreatie
Er zijn veel sportverenigingen in Geldermalsen, voetbalvereniging G.V.V., Tennisvereniging
GLTC, Hockeyclub Geldermalsen, een Fietscrossvereniging en een korfbalvereniging. Er is
een binnenzwembad waar ook zwemlessen gevolgd kunnen worden. Verder is een
natuurzwembad bij “de Rotonde” in Enspijk. Tenslotte is er ook een watersportvereniging.

Watersportvereniging Geldermalsen

(foto: I. Hazenberg)

Gezondheid
Er zijn enkele huisartsenpraktijken, apotheken, fysiotherapiepraktijken. Voor een ziekenhuis
kunt u terecht in het streekziekenhuis Rivierenland in Tiel (ca. 12 km) of het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein (ca. 25 km).

Winkelvoorzieningen
In het centrum van Geldermalsen vindt u allerlei soorten winkels waaronder HEMA, Blokker,
Marskramer, enkele drogisterijen, een bouwmarkt, diverse kleding- en schoenenwinkels, etc.
etc. Ook zijn er enkele eetgelegenheden.
Op de vrijdagochtend is er weekmarkt in Geldermalsen.
En dan nog dit . . .
In het multifunctioneel centrum De Pluk zit o.a. de bibliotheek, het consultatiebureau en een
speelotheek. Er is ook een theaterzaal en een Grand Café, maar u kunt er zelf een zaal(tje)
huren. Voor ieder wat wils dus!
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Over . . . de bereikbaarheid
. . . met de auto
Ten zuiden van Geldermalsen ligt de A15 en ten westen de A2. Steden als
Utrecht/Amsterdam, Den Bosch/Eindhoven, Arnhem/Nijmegen, Dordrecht/Rotterdam zijn
dan ook goed bereikbaar. Zo ligt Utrecht op 35 km en Den Bosch op 25 km.
Tiel, Buren, Culemborg, Leerdam, Zaltbommel liggen allemaal binnen een straal van 15 km.

. . . met het openbaar vervoer
Station Geldermalsen is een knooppunt en er zijn rechtstreekse treinen naar Utrecht (26
minuten), Den Bosch (16 minuten), Tiel (12 minuten) en Dordrecht (56 minuten). Het
busstation bevindt zich naast het treinstation.

Station Geldermalsen

(foto: I. Hazenberg)

Voor het actuele aanbod koop- en huurwoningen
kijk: op www.stavastplus.nl of
neem contact op met een van onze medewerkers
op 0345 – 596 210 of info@stavastplus.nl

Geraadpleegde bronnen en interessante websites:
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- www.wikipedia.nl
- www.gemeentewijzer.nl/geldermalsen/wonen-en-leven \
- www.depluk.nl
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