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Koken met pen.nl

Een beproefd Italiaans gerecht,
normaal gesproken gemaakt van
kalfsvlees, maar deze variant
heeft de voorkeur van onze kok
Eric Dekker, onze kookgek:
‘Saltimbocca van varkensvlees’
Ben je met z’n vier dan gewoon
alles verdubbelen.
__________________________

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, plei-
nen en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids de alfa-
betische volgorde in deze ru-
briek. Deze week dus de Krijtwal
in de wijk Merwestein in Nieuwe-
gen.

Getuigenoproep in verband
met aanrijding in ‘Parkhout’

De politie in Nieuwegein vraagt
eventuele getuigen hulp bij het
oplossen van een aanrijding tus-
sen een fiets en een scooter in
het park langs de ‘Parkhout’ in
Nieuwegein zuid. De aanrijding,
waarbij één van de betrokkenen
is doorgereden, gebeurde op
zondag 19 januari jl. (Her)kent u
de bestuurder en/of de scooter?

Bij de aanrijding zondag 19 ja-
nuari jl. is één van de betrokke-
nen doorgereden zonder gege-
vens achter te laten. Dit betrof
een oudere man op een scooter.
De zwarte scooter was voorzien
van rode letters aan de voorzij-

de, chromen velgen en een groot
windscherm. Bij de aanrijding is
de scooter gevallen op de rech-
ter zijde en is er mogelijk schade
ontstaan. Ook is een reflector
van de achterkant van de scoo-
ter achtergebleven op de plaats
van aanrijding.

(Her)kent u de bestuurder en/of
de betrokken scooter? Meld dit
dan via telefoonnummer:
09008844 of via 08007000
(anoniem). Uiteraard mag de
verdachte zich zelf ook melden
bij de politie.
__________________________

Eerste analyse afgerond
voor Smart Mobility in
Nieuwegein

Het Nijmeegse bedrijf Loender-
sloot heeft de eerste analysefase
afgerond ten aanzien van bar-
rières en kansen voor Smart
Mobility in Nieuwegein. In deze,
door de gemeente Nieuwegein
gevraagde analyse, is speciale
aandacht voor de verbindingen
van City met de rest van Nieuwe-
gein.

In 2021 bestaat de Nieuwegein
vijftig jaar. Landerijen rond de
dorpen Jutphaas en Vreeswijk
werden vanaf 1971 volop be-
bouwd om gericht ruimte te ge-
ven aan de urbanisatie van de
omgeving van de stad Utrecht en
zodoende ontstond de gemeente
Nieuwegein. Met meer dan
60.000 inwoners is Nieuwegein
nog altijd een toonaangevende
forensengemeente ten zuiden
van Utrecht, gekenmerkt door
veel noord-zuid-verkeersassen.
Snelwegen, lokale hoofdwegen,
sneltram, fietspaden en vaarwe-
gen verbinden de woonwijken
allemaal direct met de stad
Utrecht en verder.

Smart Mobility-lat
Door deze noord-zuid oriëntatie,
met een focus op de stad Utrecht
en centraal gelegen tussen A2,
A12 en A27, is het hart van Nieu-
wegein, een destijds nieuw ge-
bouwd winkelcentrum, vooral
bereikbaar per auto. De gemeen-
te Nieuwegein vroeg aan Loen-
dersloot om een analyse te ma-
ken t.a.v. barrières en kansen
voor andere vormen van vervoer,
met speciale aandacht voor de
verbindingen van het stadshart
met de rest van Nieuwegein.

Met de uitgesproken ambitie van
Nieuwegein om de duurzaamste
gemeente van Nederland te wor-
den legde Loendersloot haar
‘Smart-mobility’-lat over het ge-
bied.

Meer comfort, minder reistijd
Het bedrijf: ‘Wij constateerden
dat Nieuwegein’s neiging naar
primair autogebruik vooral is ge-
grond in tekortkomingen voor an-
dere vormen van mobiliteit.
Fietspaden, fietsenstallingen,
bus- en sneltramhaltes liggen
vaak niet op de ideale locatie,
met beperkte verbindingen voor
voetgangers en beperkte onder-
linge cohesie. Door comfort van
deze vormen van mobiliteit te op-
timaliseren en reistijden te laten
concurreren met privé autoge-
bruik is er veel te winnen op het
pad naar duurzaamheid, zonder
dat de auto daarbij direct hoeft te
wijken voor andere vormen van
mobiliteit. Ook kunnen er binnen
bestaande woonwijken diverse
aanpassingen worden gedaan
om alternatieven voor de eigen
auto als hoofdvorm van mobiliteit
aantrekkelijker te maken.’

Na de eerste analysefase is het
bedrijf uit Nijmegen nu betrokken
bij de volgende fase, waarbij de
gemeente Nieuwegein geassi-
steerd gaat worden door Loen-
dersloot bij beleidsvorming rond
haar ‘City Nieuwegein’-project.
‘Hierbij maken we gebruik van
onze uitgebreide hands-on erva-
ring met mobiliteitsbeleid, bieden
we maatwerk bij nieuwe woning-
ontwikkelingen en benaderen we
dit project vanuit een multidisci-
plinair perspectief. Hiermee ont-
staat er nieuw terrein voor Nieu-
wegein!’ aldus Loendersloot.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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De plek van de aanrijding
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In het begin van het voorjaar reizen de vaste
gaming-eventbezoekers elk jaar met hun
computer en toebehoren naar Eindhoven.
Met de achttiende editie van The-Party komt
hier verandering in. Er is een nieuwe locatie
gevonden voor de spannende gamewedstrij-
den van The-Party, omdat het Beursgebouw
Eindhoven voorgoed haar deuren sluit. In de
Beursfabriek Nieuwegein heeft The-Party
centraal in Nederland een nieuwe thuisbasis
gevonden.

The-Party is één van de grootste LAN-parties
van Nederland. Dankzij de sterke esports-
toernooien, Juniper Networks’ snelst mogeli-
jke netwerkverbindingen en diverse commu-
nities van top-notch streamers mag The-Par-
ty zichzelf de langstlopende indoor LAN-par-
ty van de Benelux noemen. Een professio-
nele cosplaywedstrijd, verschillende beurs-
stands en leuke activiteiten zorgen ervoor
dat ieder jaar ruim 1.200 gamers The-Party
bezoeken.

De vaste locatie van het evenement veran-
dert, maar alle ingrediënten voor een suc-
cesvolle The-Party editie zijn er nog steeds.
Het gehele weekend worden diverse gaming-
toernooien gespeeld waarmee een deel van
de prijzenpot is te winnen: Rainbow Six:
Siege, Counter-Strike: Global Offensive,
League of Legends, Rocket League, Hearth
____________________________________

stone en nieuwkomer Teamfight Tactics.
In totaal staat de prijzenpot tot nu toe op
€ 8.500,-.

Gedurende het weekend zijn er daarnaast
verschillende Twitch-streamers en Youtubers
aanwezig, waaronder Robin ‘KaosApe’ de
Bruin die Apex Legends op topniveau speelt,
indiegame-specialist Dimitri ‘Stalkerkoffie’
Bos en shooterfanaat Jeffrey ‘PeperTV’

Blackstone. Tenslotte presenteren de beste
cosplayers van de Benelux zich op vrijdag-
avond om 20.15 uur.

The-Party is een fantastisch gameweekend
dat voor ieder type gamer geschikt is. De
kaartverkoop van The-Party Nieuwegein is
reeds gestart en zal worden gehouden op 3,
4 en 5 april 2020.
____________________________________

IVN organiseert een publieke
voorjaarswandeling door
Amelisweerd

Zondag 23 februari om 10.30 uur houdt het
IVN afdeling Nieuwegein, de landelijke
vereniging voor natuur- en milieueducatie,
een publieke voorjaarswandeling door
Amelisweerd. De start is om 10.30 uur vanaf
de parkeerplaats bij Oud Amelisweerd in
Utrecht.

De carpoolers kunnen gezamenlijk vertrek-
ken om 10.00 uur bij Jack’s Grillhouse in
Nieuwegein. Het kan nat en modderig zijn,
daarom zijn waterdichte, stevige schoenen of
laarzen aan te raden.

Het is nog wel geen voorjaar, maar het komt
eraan. In Amelisweerd zie je dat aan de
eerste stinzenplanten, zoals sneeuwklokken,
krokussen, winterakonieten en mogelijk al
wat andere vroege bloeiers. Tijdens deze
IVN-wandeling wordt ook aandacht besteed
aan de bomen die er staan, en ongetwijfeld
zult u kunnen genieten van de zang van
allerlei vogels die ook de lente al in hun bol
hebben.

Deelname aan de excursie is gratis, een
kleine vrijwillige bijdrage in de kosten is na-
tuurlijk welkom. Het is niet nodig om zich van
tevoren aan te melden. Voor informatie kunt
u bellen naar IVN-gids Cecile Kuipers
(0657645520).

Door o.a. wandelingen te organiseren wordt
kennis gedeeld en natuurbeleving uitgewis-
seld en wordt natuur dicht bij huis verrassend
zichtbaar gemaakt door het IVN.

_________________________ _________
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Langstlopende indoor LAN-event van de Benelux The-Party
verhuist naar Nieuwegein
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Alzheimer Café Nieuwegein
Dementie
en het levenseinde

Wat is een goed levenseinde?
Een lastige, maar belangrijke
vraag waar niet één enkel ant-
woord op te geven is. In de me-
dia wordt veel aandacht besteed
aan ‘voltooid leven’ en ‘euthana-
sie’. Maar hoe zit dat eigenlijk als
je lijdt aan dementie? Wat kun je
dan nog zelf bepalen? En kun-
nen we eigenlijk doodgaan aan
dementie? Dit zijn enkele vragen
die behandeld zullen worden tij-
dens het Alzheimer Café in van
donderdag 27 februari in Zorg-
Spectrum locatie Vreeswijk aan
de Lekboulevard 10. Het Alzhei-
mer Café is van 19.00 tot 21.00
uur.

Het thema van het Alzheimer
Café heeft het thema ‘Dementie
en levenseinde.’ Gastspreker is
Nieske Heerema, specialist ou-
derengeneeskunde en SCEN-
arts. Zij begeleidt mensen met
dementie onder andere in de
laatste levensfase en bij het le-
venseinde. Na een inleiding zal
er ruimte zijn voor discussie en
het stellen van vragen over dit
onderwerp.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar. Het programma begint om
19.30 uur met een interview met
de gastspreker. Na de pauze
kunt u vragen stellen. Ook kun-
nen er dan eigen ervaringen
worden besproken. Het Alzhei-
mer Café eindigt om 21.00 uur.
Daarna is er nog gelegenheid
om een drankje te nemen en
even na te praten. De toegang is
gratis en aanmelding niet nodig.

Inlichtingen: Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met
Maartje Hoens 0610104432
(ZorgSpectrum) of Annette
Stock, 0610459638 (Vitras).

Verzamelbeurs
Barbie In Holland

Barbie In Holland organiseert
twee keer per jaar een gezellige
beurs voor verzamelaars van
Barbiepoppen en andere Fash-
ion Dolls. Op zondag 8 maart
vindt de verzamelbeurs plaats.
De beurs duurt van 10.00 tot
16.00 uur in het Fletcher Hotel
aan de Buizerdlaan 10.

Tijdens de beurs kun je gezellig
een dagje kijken, kopen of ruilen.
Je vindt er Barbiepoppen uit de
vroege jaren ’60 tot en met de
speciale ‘collectibles’ van nu.
Veel bezoekers maken er een
gezellig dagje uit van om jeugd-
herinneringen op te halen of om
een prachtige hobby te starten.
Gespecialiseerde dealers zijn
aanwezig met de mooiste pop-
pen, kleding en accessoires. Je
kent ze nog wel Barbie gaat
kamperen, Barbie in haar cool
roze sportwagen, Barbie gaat
shoppen, alle exemplaren ko-

men voorbij op deze giga beurs.
Niet alleen poppen, maar ook
kleding en accessoires en alles
wat bij Barbie hoort. Ook andere
‘Fashion Dolls’ zijn op de beurs
in Nieuwegein.

Entree prijzen
Volwassenen € 6,-. Kinderen tot
12 jaar € 3,-. Kinderen tot 5 jaar
mogen gratis naar binnen. Wil je
vanaf het opbouwen van de
stands al naar binnen dan betaal
je € 12,- voor een ‘vroege vogel-
toegangskaart’ (toegang vanaf
08.00 uur).

Kids Heroes Festival op
winkelcentrum Cityplaza

Op zaterdag 29 februari 2020
staat Cityplaza Nieuwegein weer
in het teken van Kids Heroes.
Ontmoet je favoriete helden,
bekend van TV, uit de film óf van
YouTube! Ontmoet Toby de Aap,
Pepper de Papegaai en Bax de
Beer van StoryZOO en de
helden Marshall & Chase van
Paw Patrol. Je kunt ze aanraken,
maar natuurlijk ook met ze op de
foto.

Programma
11.00 tot 11.45 uur | StoryZoo
12.00 tot 12.45 uur | Paw Patrol;
Marshall & Chase
13.15 tot 14.00 uur | Frozen:
Elsa & Olaf
14.30 tot 15.15 uur | STAR
WARS; Darth Vader &
Stormtrooper
16.00 tot 17.00 uur | Youtube
Hero Milan Knol

___________________________________

FOTO VAN DE WEEK

Máánden geleden beschadigde, ondanks de aanwezigheid van duidelijke verkeersborden, een
te hoog voertuig de onderdoorgang onder de woningen aan de Louis Couperushove. De
gemeente Nieuwegein heeft nu, ten einde nieuwe beschadigingen aan de woningen te
voorkomen, ruim voor de onderdoorgang een blokkade geplaatst. Netjes hoor. Of... misschien
tóch niet? Want nu kunnen (taxi)busjes hulpbehoevende kinderen en/of ouderen niet meer aan
huis ophalen. Een attente lezer maakte deze foto en vraagt zich af of dit nu ècht niet anders
kan. Want stel je voor dat daar iemand zou willen verhuizen...
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Geld van het Rijk
voor ‘Betere buurten’
in de wijk Batau

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet extra geld
beschikbaar gesteld voor de verdere verbe-
tering van de wijken Overvecht (Utrecht),
Vollenhove (Zeist) en Batau (Nieuwegein).
Het gaat om een bedrag van 15 miljoen euro.
Van het totaal toegekende bedrag zal twee
derde bestemd zijn voor Overvecht.

Vorig jaar november dienden de provincie
Utrecht en de Utrechtse gemeenten een aan-
vraag in, voor een Regio Deal om ‘vitale wij-
ken’ een extra impuls te geven. Daarbij gaat
het om een brede aanpak, met zowel aan-
dacht voor werkgelegenheid, gezondheid,
onderwijs, veiligheid en sociale verbonden-
heid als voor wonen, klimaatadaptatie, ener-
gietransitie, groen en recreatie. De gemeen-
ten gaan samen met de provincie in kaart
brengen wat er voor deze wijken nodig is op
deze onderwerpen.

Impuls voor de wijken
Nieuwegein kan met de Regio Deal het
stadsvernieuwingsprogramma ‘Betere buur-
ten’ uitbreiden en versnellen. De gemeente
kan daardoor eerder aan de slag in de buur-
ten Gebouwendriften en Muntenbuurt. Door
deze samenwerking wordt het mogelijk om
naast het vernieuwen van de buitenruimte
ook armoede en eenzaamheid tegen te gaan
en levensloopbestendig wonen te stimuleren.

Reacties
De provincie en de drie gemeenten reageren
verheugd op de toekenning van de Regio
Deal. Gedeputeerde Rob van Muilekom (Bin-
nenstedelijke Ontwikkeling): 'Het is een goe-
de eerste stap om de inwoners van deze wi-
jken een groene, veilige en sociale leefomge-
ving te bieden. Deze aanpak kan een voor-
beeld zijn voor andere wijken in onze regio.'

Wethouder Hans Adriani: 'Dankzij het Rijk
en de provincie kunnen we extra investeren
in levendige en betrokken buurten. Gelukkig
ziet het Rijk dat ook en kunnen we in één
aanpak werken aan een gezond, groen en
veilig Batau voor jong en oud.'

De komende maanden gaan de provincie en
drie gemeenten met het Rijk de financiële af-
spraken vastleggen en de plannen verder
uitwerken. Naar verwachting zal nog voor de
zomer de ondertekening van de Regio Deal
plaatsvinden.
____________________________________

Rondkijken in de Schotse natuur, een ont-
spanningsoefening doen of een stadswan-
deling maken. Patiënten van het St. Antonius
Ziekenhuis kunnen op verschillende afdelin-
gen sinds kort gebruikmaken van VR-brillen.
'Zodra patiënten de bril opzetten, wanen ze
zich even in een andere wereld; ver weg van
het ziekenhuis. Het biedt afleiding en geeft
ontspanning', aldus Elke van Beek, namens
het St. Antonius Kankercentrum, waar begin
dit jaar gestart is met virtual reality-brillen.

Op de oncologieafdeling zit een man genie-
tend in zijn stoel. Hij heeft een VR-bril op. 'Ik
ben in Schotland. Het is net echt. Volgens
mij zie ik daar in de verte zelfs het Monster
van Loch Ness', grapt hij. Hij draait zijn hoofd
naar rechts. 'Hé, daar gaat een trein. Heel
mooi dit!'

Patiënten kunnen kiezen uit verschillende
virtuele ervaringen, zoals een spelletje of een
ontspanningsoefening doen of een filmpje
bekijken. 'Zo is het mogelijk om animatiefilm-
pjes te bekijken, maar je kunt bijvoorbeeld
ook een virtuele tour doen door het Rijksmu-
seum', legt Van Beek uit. 'Dankzij de VR-bril
lijkt het net alsof je écht op die plek bent. Je
ziet niet alleen een heel andere wereld om je
heen, maar je hoort ook het geluid van die
virtuele omgeving. Dat maakt dat je je daad-
werkelijk in een andere wereld waant. Even
weg van je ziekte.'

Minder angst en pijn
De programma’s die op de VR-bril staan, zijn
speciaal ontwikkeld voor patiënten in het zie-
kenhuis. Het St. Antonius werkt hiervoor sa-
men met SyncVR Medical. De brillen worden
vooral ingezet ter ontspanning en afleiding.
Van Beek: 'Die afleiding zorgt er ook voor dat
patiënten minder angst en pijn ervaren, zo

blijkt uit verschillende onderzoeken.'

Naast de oncologieafdeling wordt er ook op
andere afdelingen in het ziekenhuis geëx-
perimenteerd met de VR-bril. Zo is kinderarts
Arine Vlieger een onderzoek gestart naar
bloedprikken bij kinderen op de Downpoli,
terwijl ze worden afgeleid met virtual reality.
Ook de afdelingen Endoscopie en Revali-
datie hebben interesse in het inzetten van
VR-brillen bij bepaalde behandelingen. Daar-
naast denkt het ziekenhuis erover om de
brillen te gebruiken bij het geven van voor-
lichting, zodat patiënten van tevoren precies
weten én ook zelf kunnen ervaren wat een
bepaalde behandeling inhoudt.

Aanvullende zorg
Virtual reality wordt in het St. Antonius ge-
zien als complementaire zorg; oftewel aan-
vullende niet-medische zorg. Andere voor-
beelden hiervan zijn het aanbieden van
hand- en voetmassages, het Buddyhuis en
de inzet van waakmaatjes. 'We focussen ons
niet alleen op de medische behandeling.
Iemand is voor ons allereerst mens, in plaats
van alleen patiënt. We vinden het daarom
belangrijk om ook aandacht te hebben voor
het welbevinden van de patiënt, want dat
zorgt pas écht voor kwaliteit van leven.'
___________________________________

Snoeigroep Galecop
doet mee met NLdoet
op 14 maart

Op zaterdag 14 maart gaat de snoeigroep
Galecop weer een deel van de bomen knot-
ten in het buurtpark aan de Maurice Roe-
lantshove achter Manege Rijnenburg.
Opgeven en meer informatie kan bij via het
e-mailadres snoeigroep.swog@gmail.com.
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Portret van de Week

Het Portret van déze Week
kijkt vanuit haar woning uit op
de ‘Viaanse’ brug. Daarmee
bedoelt ze de oude boogbrug,
waarover het gerucht gaat dat
deze komend jaar tóch
(of misschien wel eindelijk)
gesloopt gaat worden. Ziska, zíj
is het Portret, vindt het zonde
om zo’n mooie brug te slopen.
De brug, in combinatie met de
aldoor wisselende luchten en
de immer veranderende rivier,
is voor Ziska meer dan zo maar
een brug. Daarom wilde zij dan
ook heel graag bij de brug op
de foto. En ook al waaide het
stevig, uiteraard zoeken we dan
samen de juiste plek daartoe
op.

Maak, op basis van de antwoor-
den die Ziska van Gulijk geeft
op de vijf (altijd dezelfde) vra-
gen, kennis met haar en haar
bezigheden.

7

High-Tea
voor kinderen met grootouders

Tijdens NL Doet op vrijdag 13 maart organi-
seert De Ruilfabriek een High-Tea voor
grootouders. Lekker samen met opa en oma
genieten. Heb jij nog een opa of oma? Of
ken je een opa of oma? Wil je eens iets leuks
met ze doen? Regel dan een ticket voor de
gratis High-Tea tijdens NLdoet en kom sa-
men met je opa en/of oma naar de Ruilfa-
briek op Plein 114 in Cityplaza.

De High-Tea start om 12.00 uur en duurt tot
ongeveer 13.45 uur. Wellicht kun je hier vrij
voor krijgen vanuit school of je werk? Over-
leg dit eens met je mentor. NLdoet staat er-
voor dat je iets voor andere betekent. Dus
waarom niet met je opa en/of oma? De High-
Tea wordt georganiseerd in de Ruilfabriek
Conceptstore op Cityplaza (bovenaan de
roltrappen). Minimum leeftijd is 11 jaar en
hoe oud opa en/of oma is maakt niet uit, ook
al zijn 117 jaar! Er gaat een lift naar het Plein
114.

Je kunt een ticket regelen via BOEK NU.
Kosten voor deelname bedraagt slechts 1,00
euro. Wanneer je wilt kun je ook per 1 maart
in de winkel boeken of eventueel je 1,00 euro
terugontvangen. Er is plek voor 30 personen.

Albeka in Nieuwegein
verhuist naar Het Klooster

De vestiging van Albeka B.V. in Nieuwegein
tekent voor een perceel bouwgrond van bijna
2.200 m2 op bedrijvenpark Het Klooster.
Albeka verkoopt nieuwe en tweedehands
kantoormeubelen aan bedrijven en is al ze-
ker tien jaar actief in Nieuwegein vanuit haar
vestiging op Plettenburg. De heer Van der
Hoek, directeur van Albeka en wethouder
Ellie Eggengoor van Economische Zaken
zetten de handtekening onder de koopover-
eenkomst.

Strategische ligging
De heer Nelis van der Hoek, directeur
Albeka: ‘Het Klooster is een mooi bedrijven-
park met een goede bereikbaarheid en stra-
tegische ligging dichtbij belangrijke snelwe-
gen. We krijgen een prachtig pand aan de
waterkant met een uitstraling die helemaal bij
ons past.’ Wethouder Ellie Eggengoor is blij

met de nieuwe vestiging van Albeka, op-
nieuw in Nieuwegein: ‘Een welkome aan-
vulling op de activiteiten en bedrijvigheid op
Het Klooster. Ook Albeka kiest voor de cen-
trale ligging van het bedrijvenpark als ideale
uitvalsbasis voor de distributie van hun pro-
ducten.’

Verhuizing in Nieuwegein
De bouw van het bedrijfspand op Het Kloos-
ter start in april 2020, de oplevering wordt
verwacht in november dit jaar. Dan verhuist
Albeka van bedrijventerrein Plettenburg naar
Het Klooster.
____________________________________

Klaverjasmarathon

Op zaterdag 22 februari wordt een klaverjas-
marathon gehouden in het gebouw van de
Petanque vereniging aan de Galecopper-
zoom. Het is noodzaak je voor deze avond
snel op te geven via telefoonnummer:
0622414051. Dit in verband met het
bestellen van de lunch voor deze zaterdag.

Ook wordt er iedere donderdagmiddag
geklaverjast in het Petanque Centrum. Deze
middagen beginnen om 13.30 uur. de zaal
gaat open vanaf 13.00 uur en de kosten voor
deelname bedraagt 4.00 euro p.p. De prijzen
op deze middagen zijn geldprijzen.

__________________ ______________________

___ _______________________________________________________________ _______
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‘Psalmen door de eeuwen heen’
in de Dorpskerk in Jutphaas

Wie aan een protestantse kerk denkt, denkt
ook vrijwel direct aan het zingen van psal-
men begeleid door een kerkorgel. Op zater-
dag 29 februari zal Dr. Arie Eikelboom, ex-
pert op dit gebied, in de Dorpskerk in Jut-
phaas meer laten horen over deze calvinis-
tische traditie.

Dr. Arie Eikelboom was van 1975 tot 2014
als kerkmusicus verbonden aan de
Maranathakerk in Den Haag. Verder doceer-
de hij onder meer aan het Nederlands Insti-
tuut voor Kerkmuziek, het Utrechts Conser-
vatorium en de Protestantse Theologische
Universiteit.

In een protestantse kerk wordt vaak een
psalm gezongen. De manier waarop gezon-
gen wordt en werd is nogal verschillend. Het
tempo verschilt van kerk tot kerk, maar ook
de tekst die men zingt is vaak anders.

Hoe is deze verschillende manier van zingen
ontstaan en waar komt het idee vandaan om
psalmen op een berijmde manier te zingen?
Welke, soms diepe, emoties zijn er verbon-
den met de verschillende manieren van zin-
gen? Hoe zongen onze voorouders de psal-
men en waarom? Zijn de psalmen altijd met
orgel begeleid en zo ja, hoe dan? Vragen die
op deze zaterdagavond aan bod komen en
waarop we zelf, soms luisterend, maar ook
actief zingend ervaren wat er in de loop van
400 jaar dat calvinisten hun psalmen zingen,
is gebeurd.

De avond begint om 20.00 uur. De deur gaat
om 19.30 uur open. De Dorpskerk in
Jutphaas is gevestigd aan de Nedereind-
seweg 1-3. De toegang is gratis, met collecte
bij de deur.
____________________________________

Kookworkshop voor volwassenen
tijdens ‘Wereldkeuken’
in Dorpshuis Vreeswijk

Woensdag 4 maart start een nieuwe ronde
van de ‘Wereldkeuken’ voor volwassenen.
Ontdek de wereld door te koken met gast-
koks uit de wijk! De workshops worden ge-
geven op alle woensdagmiddagen in maart
(4-11-18-en 25). De kosten voor deelname
voor vier lessen bedragen: € 45,00. Houders
van de Nieuwegein Pas betalen slechts
€ 15,- voor vier lessen. Bij het lesgeld zit de
maaltijd inbegrepen.

Deze keer wordt er lesgegeven in het berei-
den van gerechten uit Soedan, Suriname, de
Antillen en Afghanistan. Enthousiaste wijkbe-
woners die oorspronkelijk uit deze landen
komen, leren u het geheim van het lekkerste
eten uit hun land. Voor aanmelden en meer
informatie informatie over de ‘Wereldkeuken’
kan via het e-mailadres:
dorpshuisvreeswijk@gmail.com of tele-
fonisch: 0621664918.

Over de ‘Wereldkeuken’
In januari dit jaar werd het project ‘Wereld-
keuken’ van Dorpshuis Vreeswijk tot winnaar
uitgeroepen als beste buurtinitiatief in de
Provincie Utrecht. Hiermee dingt het buurt-
initiatief uit Nieuwegein mee naar de Gouden
Pit die zal worden gehouden op 28 maart
aanstaande tijdens het ‘We doen het Samen!
Festival’ in Amersfoort.

Het winnende project uit Nieuwegein zet in
op het stimuleren van contact tussen jon-
geren van 10 tot 14 jaar en volwassenen van
alle achtergronden door in de buurt samen te
koken.
____________________________________

Geen onderzoek
naar omstreden grondverkoop
aan de Fa. Scholman

Maandagavond 17 februari kwam de ge-
meenteraad bijeen voor een extra vergade-
ring over het SP rapport: ‘Handjeklap op
Plettenburg.’ De SP in Nieuwegein pleidooi-
de voor een raadsenquête maar kwam van
een koude kermis thuis.

Eén van de taken van een gemeenteraad is
het controleren van het College van Burge-
meester & Wethouders (B&W). ‘Dat is niet al-
tijd eenvoudig’ aldus de SP in Nieuwegein.
‘In een kleinere gemeente kan zomaar de si-
tuatie van ‘ons kent ons’ ontstaan en ligt het
gevaar van belangenverstrengeling op de
loer’ aldus Frank van den Heuvel van de SP
die om de extra raadsvergadering had ge-
vraagd in verband met de omstreden grond-
verkoop aan de Morsebaan op industriege-
bied Plettenburg aan de firma Scholman.

Van den Heuvel: ‘Daarnaast wordt de con-
trolerende taak lastiger uitvoerbaar wanneer
je als coalitiepartij deel uitmaakt van het col-
lege dat je geacht wordt te controleren. Toch
is dat hetgeen waarvoor men in principe ge-
kozen is als raadslid. Een taak die zo goed
mogelijk uitgevoerd moet worden.’

De Nieuwegeinse gemeenteraad is maan-
dagavond tijdens de extra raadsvergadering
in ruime meerderheid volgzaam meegegaan
in het verweer op het rapport door het col-
lege van B&W bij monde van PvdA wethoud-
er Hans Adriani en burgemeester Frans
Backhuijs. Ook eerdere vragen leverde geen
resultaat op.

Van den Heuvel: ‘Wethouder Adriani ging
nauwelijks in op de in het rapport vermelde
feiten maar beperkte zich vooral tot kritiek op
taalgebruik en stijl van het rapport. Adriani
sprak van ‘insinuaties’ en het volgens hem
ontbreken van ‘hoor en wederhoor.’ Daarbij
schroomde de wethouder niet om er niet ter
zake doende privézaken van een gemeente-
raadslid bij te slepen...’

Het college gaf wel publiekelijk toe dat de fir-
ma Scholman twee grote stroken grond in
gebruik heeft genomen waar het (nog) geen
eigenaar van was. Handhaving bleef echter
uit. Toen het bedrijf opnieuw landje pik deed
probeerde het college de zaak alsnog te le-
galiseren. ‘Duidelijk blijkt hieruit dat de het
belang van een bedrijf kennelijk boven dat
van omwonenden gaat. Iedereen is voor dit
college gelijk, maar de één net wat meer dan
de ander’ aldus van den Heuvel.

De door de SP ingediende moties met be-
trekking tot het rapport werden met ruime
meerderheid door het college verworpen. Het
rapport verdwijnt nu ergens in een gemeen-
telijke bureaulade. Het is de vraag of het
daar ooit nog uitkomt. ‘Als het aan het huidi-
ge college en deze gemeenteraad ligt niet’
aldus de lokale SP.

Saillant detail is dat voormalig wethouder
Martijn Stekelenburg van de SP in
Nieuwegein, deelnam aan het college van
B&W ten tijde dat de grondverkoop aan de
orde was.
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Verantwoord
bewegen en volleyballen
voor (ex) hart-, vaatpatiënten
en diabetici!

Voor het mensen met (ex) hart/vaataandoe-
ning en diabetici vaak net even te heftig of te
risicovol om bij een reguliere sportclub actief
te gaan bewegen en/of sporten. Zeker vlak
na een revalidatie in het ziekenhuis, maar
ook daarna, omdat het toch vaak een perio-
de is van onzekerheid, twijfel en langdurig
herstel

Hart en beweging in Nieuwegein is een non
profit organisatie opgericht door en voor de-
ze doelgroep. Onder leiding van fysiothera-
peuten bieden zij al jaren de mogelijkheid om
op verantwoorde wijze samen met lotgeno-
ten elke woensdagavond te bewegen en te
volleyballen. Wel in iets aangepaste vorm en
met aangepaste regels, zodat iedereen mee
kan doen op zijn of haar niveau. Dat maakt
het voor deze doelgroep zo aantrekkelijk.
Daarnaast motiveert ook de goede onder-
linge sfeer en het sporten met lotgenoten de

leden al jaren om trouw (bijna) elke woens-
dagavond te blijven sporten.

Ter kennismaking kunt u nu twee weken gra-
tis mee doen om te kijken of het iets voor u
iets. Voor meer informatie kunt u terecht op
www.hartenbeweging.nl of bel met het secre-
tariaat 0306043724.
____________________________________

Pontje Vrevia weer in de vaart

In verband met onverwacht opgetreden pro-
blemen met de schroef van de veerpont tus-
sen Vreeswijk en Vianen (Vrevia) was het
pontje donderdag 13 februari bij de Museum-
werf Vreeswijk op de helling voor een spoed-
reparatie. De organisatie laat weten dat deze
spoedreparatie aan het veer voorspoedig is
gelopen. ‘De schroef is prima in orde, een
bout bleek losgetrild en is hersteld’ aldus
Andre van Schie van de Museumwerf. Sinds
vrijdagochtend vaart de Vrevia weer met de
gebruikelijke dienstregeling.

Andre van Schie: ‘De motor trilde bij hogere
toeren. We dachten dat de schroef waar-
schijnlijk beschadigd was maar dat viel mee.
Doorvaren was een risico omdat de motor
c.q. motoronderdelen beschadigd konden
worden. We hebben de schroef geïnspec-
teerd en bij deze inspectie bleek dat een
schroef was losgetrild. De leverancier van de
schroef stond klaar om eventueel met spoed
een nieuwe schroef of onderdelen te leveren,
maar dat was niet nodig.’

Het thema van de Boekenweek
(7 t/m 15 jaar) dit jaar is
Rebellen en dwarsdenkers.

Lezing Rebellen en dwars-
denkers
Op donderdag 5 maart van 20.00
- 21.30 uur geeft kunstenaar
Joyce Overheul een interactieve
lezing over rebellen en dwars-
denkers. We hebben dwarse
denkers en rebellen nodig om
taboes te doorbreken en ver-
nieuwing te brengen. Ben jij zelf
ook zo’n rebel of dwarsdenker?
Of zou je het stiekem graag wil-
len zijn? Laat je inspireren en
leer meer over strijdvaardigheid
en dromen najagen.
De toegang is gratis en alleen
voor leden. Aanmelden: ac-
tie@detweedeverdieping.nu.

Rebelse gedichten schrijven
Dichter Alexis de Roode geeft op
maandagavond 9 maart van
19.30 - 21.30 uur tips voor het
schrijven van rebelse poëzie.
Dichter Alexis de Roode stelde
een bloemlezing met hekeldich-
ten samen. In de workshop
brainstormt hij over taboes, hei-
lige huisjes en zware kruizen. Hij
legt uit welke verschillende vor-
men van protestpoëzie er zijn en

laat zien hoe je kunt dwars-
denken.
Kosten: 5 euro voor leden, gratis
toegankelijk voor deelnemers
aan Wereldboekendag, 23 april
en/of Nieuwegeins peil, 24 sep-
tember Aanmelden: actie@de-
tweedeverdieping.nu.

Een literaire avond met Manon
Uphoff
Op donderdag 12 maart van
20.00 - 22.00 uur is Manon
Uphoff de hoofdgast op een lite-
raire avond in de bibliotheek. Ze
vertelt over haar boek Vallen is
als vliegen dat zich deels af-
speelt in Nieuwegein. Het vertelt
het verhaal van haar autobiogra-
fische jeugd die zich tekende
door incest en machtsmisbruik.
Haar boek doorbreekt het zwij-
gen, zij geeft woorden aan het
onzegbare, dat ook door de mis-
bruikte vrouwen in haar familie
jaren als taboe verzwegen werd.
Daarmee is zij een rebel, een
oproerkraaier.
De muziek wordt verzorgd door
meestervioliste Myrthe van de
Weetering, o.m. bekend van
Kyteman en van Duncan
Laurence. De overheerlijke gratis
hapjes worden ge-maakt door
Claire Leo en Sophie Kok.

De avond is alleen toegankelijk
voor leden (inclusief clubkaart-
houders) en bedraagt € 5,-.
Aanmelden: actie@detweede-
verdieping.nu.
Tip: de clubkaart is gratis; je
betaalt alleen € 6,- voor het in-
schrijven.

Kidsredactie: stop-motion
Woensdagmiddag 4 maart gaat
de Kidsredactie bezig met het ‘tot

leven’ brengen van voorwerpen
door middel van een stop-motion
video.
De Kidsredactie wordt gevormd
door kinderen die willen leren
presenteren, interviewen, filmen,
monteren... Gewoon alles wat te
maken heeft met een uitzending
verzorgen voor allerlei media. De
Kidsredactie is elke eerste
woensdagmiddag van de maand.
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Al klaar voor carnaval? Nog wat laatste tips nodig voor
schminken? Of sla je het feest het liefst over en kruip je het
stormachtige weekend het liefst met een boek op de bank?

Nieuws van De tweede verdieping
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Sociaal Juridisch
Servicepunt helpt
met uw particuliere
belastingaangifte

Het Sociaal Juridisch Service-
punt in Nieuwegein staat deze
maanden weer klaar voor de in-
woners om de belastingaangifte
te doen. Samen met de vrijwil-
ligers biedt her Servicepunt de
inwoners de mogelijkheid om
samen met een vrijwilliger de
inkomstenbelastingaangifte in te
vullen. U kunt zich hiervoor tele-
fonisch aanmelden tot en met
woensdag 29 april. Aanmelden
kan via het telefoonnummer:
0306033748 op maandag en
woensdag tussen 10.00 en 12.00
uur. Vraag bij de aanmelding
naar de voorwaarden!

Mocht u gewoon even langs wil-
len komen met vragen over uw
aangifte, dan kan dat ook tijdens
de themaspreekuren. Deze
spreekuren zijn op maandag en
woensdag van 19.00 tot 20.00
uur en worden gehouden op de
2de verdieping in het Stadshuis
van Nieuwegein aan het Stads-
plein 1a.

Kijk voor meer informatie over
het Sociaal Juridisch Servicepunt
op deze website of stuur een
e-mail naar rechtswinkel@sjs-
nieuwegein.nl.
__________________________

Waterliniepad
nét geen ‘Wandelroute
van het Jaar 2020’

Het Waterliniepad is afgelopen
zaterdag nét buiten de prijzen
gevallen tijdens de Fiets- en
Wandelbeurs in Gent (België) als
wandelroute van het jaar 2020 in
Nederland, België en Luxem-
burg! Afgelopen voorjaar is het
nieuwe Waterliniepad in gebruik
genomen, met een lange etappe
door Nieuwegein. Het Waterlinie-
pad is een Lange Afstand Wan-
delpad (LAW) langs de Stelling
van Amsterdam en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie en was
voorgedragen voor deze presti-
gieuze prijs.

De wandeling zorgt voor 350
kilometer wandelplezier langs
talloze forten, fraaie vestingstad-
jes en nieuwe natuurgebieden.
Dat het een geweldige route is,
is niet onopgemerkt gebleven.
Vandaar de nominatie!

Tijdens de 14e etappe van het
Waterliniepad, een etappe dwars
door Nieuwegein, passeer je Fort
bij Jutphaas, een langgerekt fort
uit 1820 waarna je mag wande-
len in een van de mooiste stads-
parken van Nederland: Park
Oudegein. Er staan bijzondere
bomen en het is de groene long
van Nieuwegein met water, bos-
sen en een prachtig uitzicht van-

De 14e etappe van het
Waterliniepad
__________________________

af een uitzichtheuvel, overal
groen.

Winnaar is geworden het Streek-
GR Waas- en Reynaertland. Een
wandelroute die loopt van
Lokeren in de provincie Oost-
Vlaanderen via Beveren en Sint-
Niklaas naar Hulst in de provin-
cie Zeeland. De winnaar heeft de
nodige aandacht gekregen op de
beursvloer en via persberichten.
Aan de trofee is geen geldbe-
drag verbonden. Het Gilbert van
Schoonbekepad, die loopt van
Antwerpen (B) naar Veenendaal
(NL) viel ook net buiten de prij-
zen.

Lezing dementie:
‘Dagbesteding in
Nieuwegein’

Het Ontmoetingscentrum Nieu-
wegein van Vitras organiseert in
samenwerking met MoVactor op
vrijdag 13 maart van 14.00 tot
15.30 uur een lezing met als on-
derwerp: ‘Dagbesteding in Nieu-
wegein.’ De lezing wordt gege-
ven in het Ontmoetingscentrum
aan de Nedereindseweg 1.

In Nieuwegein zijn er verschil-
lende vormen van dagbesteding
voor ouderen met dementie van-
uit o.a. MoVactor, Vitras en Zorg-
Spectrum. ‘In 2020 willen wij sa-
men met andere aanbieders on-
derzoeken welke nieuwe vormen
van recreatieve activering kun-
nen worden opgericht, rekening
houdend met de ondersteunings-
behoefte van de inwoners in de
wijk’ aldus Vitras.

Iedereen is welkom die te maken
heeft met de zorg voor mensen
met dementie thuis en/of wil mee
denken over nieuwe vormen van
dagbesteding in de buurt. U krijgt
informatie over wat er is maar
wordt ook gehoord over welke
wensen u heeft. De bijeenkomst
is gratis en aanmelding niet
nodig. Meer informatie kunt u
vinden op de website van het
Ontmoetingscentrum.

__________________________________________________________________________________

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 woont in Nieuwegein en maakt de 'ups & downs' van de stad dagelijks mee. Het is Kim's droom
om professioneel illustrator en auteur te worden en dat elke Nieuwegeiner Pen-i (her)kent.

Kim: 'Dierenartsenpraktijk Wijkersloot is verhuisd, naar een prachtige locatie. Ik was er al geweest,
maar dit was de eerste keer voor Vladimir. En Vladimir... vindt de dierenarts niet aardig. Het ligt niet
aan de dierenarts; zij is zeer capabel en zachtaardig. Toch heeft ons mannetje zijn jaarlijkse controle
weer goed doorstaan!'

Informatieavond
‘Samen isolatie inkopen’

Collectieve inkoop van isolatie
voor de vloer en de kruipruimte,
dat is handig! De Nieuwegeinse
vrijwilligersorganisatie Energie-N
heeft het meeste werk al voor u
gedaan: ze selecteerden drie be-
trouwbare aanbieders die ver-
schillende soorten isolatie aan-
bieden. Doordat u collectief
inkoopt, scheelt dat in de kosten.

Wilt u meer weten? Kom dan op
donderdag 27 februari om 19.30
uur naar Buurtplein Batau in de
Walnootzaal. Energie-N legt dan
uit hoe de actie werkt, hoe u het
voor uw situatie meest geschikte
product kiest uit het aanbod van
de geselecteerde leveranciers.
Ook krijgt u antwoord op al uw
andere vragen op dit gebied. Er
wordt ook ingegaan op de subsi-
die/financiering mogelijkheden.

(verder lezen)

___________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________

______________ ________________________________________________________________ ___________
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Weer auto in de brand
in Zuilenstein

In de nacht van zaterdag op zon-
dag 16 februari is een auto volle-
dig uitgebrand op een parkeer-
plaats aan de Beethovenstraat.
De brand werd omstreeks 03.00
uur ontdekt. Hoewel de brand-
weer snel ter plaatse was in de
wijk Zuilenstein, kon men niet
voorkomen dat de auto volledig
uitbrandde. Hij moet als total-
loss worden beschouwd.
Een wijkbewoner laat onze
redactie weten: ‘Een jaar later…
We schrokken wakker. Deze
keer stond onze auto erachter.
Precies een jaar geleden was
onze auto die het moest ont-
gelden. Op precies dezelfde
plek.’

De politie doet onderzoek naar
de oorzaak van de brand. Of er
sprake is van brandstichting is
nog niet bekend. De politie
vraagt wel of getuigen, of men-
sen die meer weten zich willen
melden. Dit kan anoniem op
08007000 of via 09008844.

Peuterinloopochtend
bij Lucas Galecop

Heeft u een peuter in de leeftijd
van 2,5 tot 4 jaar? Kom dan op
woensdag 4 maart naar de peu-
terinloopochtend in de Lucas-
school in Galecop. Van 08.45 tot
10.00 uur zijn alle ouders met
een peuter van harte welkom.

Tijdens de inloopochtend in de
school aan de Aert de Gelder-
hage 1 kunnen peuters die dag
leuk meespelen met de andere
kinderen en voor de ouders is er
een lekker kopje koffie of thee.
De directie en leerkrachten staan
klaar om uw vragen te beant-
woorden.

Bent u niet in de gelegenheid om
aanwezig te zijn op deze inloop-
ochtend, dan nodigen de leer-
krachten ouders graag uit om
een afspraak te maken voor een
rondleiding. Stuur hiervoor een
e-mail naar: info@lucas-gale-
cop.nl. Bellen kan ook via tele-
foonnummer: 0306037749.

‘Vrijheid Blijheid’
op Internationale
Vrouwendag

Al jarenlang strijden vrouwen
voor zelfbeschikking, individuele
rechten en vrijheid. Vrijheid van
vrouwen dient niet onderhandel-
baar te zijn. Vrijheid moet van-
zelfsprekend zijn. Wat betekent
vrijheid voor jou? In de Ruilfa-
briek Conceptstore op Plein 114
op Cityplaza wordt op de Interna-
tionale vrouwendag van 8 maart
2020 aandacht besteed aan
deze onderwerpen.

De bijeenkomst heet ‘Vrijheid-
Blijheid.’ Tijdens de bijeenkomst
houden wordt een ronde-tafel
gesprek gehouden met vrouwen
van verschillende achtergronden,
leeftijden en interesses. O.a.

wethouder Ellie Eggengoor en
Sarah Dikker, gepassioneerde
masterflorist, o.a. bekend van
Koffietijd zal aanwezig zijn. Deze
bijeenkomst wordt begeleidt door
Paulien Knol, spreker en enter-
tainer, en eigenaar van ‘De
Gelukkige Docent’.

Er zijn 25 plaatsen beschikbaar
om als toehoorder bij deze bij-
eenkomst te zijn. Wil je erbij zijn
reserveer dan snel je kaartje via
BOEK NU. Er wordt een symbo-
lisch bedrag voor het ticket ge-
vraagd. Wil je deze inspirerende
bijeenkomst niet missen meld je
dan aan via deze website. De
Ruilfabriek Conceptstore is ge-
vestigd op winkelcentrum City-
plaza bovenaan de roltrappen op
Plein 114.

Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis?

De Nieuwegeinse natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Toen in deze krant nog
bloempjes getoond werden op
pasfotoformaat, werd de kleine
maagdenpalm al getoond als
een wilde zowel als een
tuinbloem. Er konden amper 2
bloempjes op één foto. Dus nu
maar eens wat royaler uitpakken,
want ze staan alweer in volle
bloei.'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

_________________________
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De kleine maagdenpalm, in het wild en in de tuin, bloeit nogal
karig, bijna het gehele jaar. Maar de winter is nog niet voorbij of
deze aardswoekeraar steekt vele bloeistengeltjes omhoog en
toont zijn blauwe bloempjes iets boven de talrijke liggende
stengels.

____________________________________ ___________

___________________________________________________ ________________________________

______________________________ _____________________________________________________
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Een volgende stap naar
multifunctioneel sport-
park in Nieuwegein-Zuid

De gemeente Nieuwegein wil
een toekomstbestendig en multi-
functioneel sportpark in Nieuwe-
gein-Zuid realiseren. Daarvoor
heeft het college van B&W ver-
schillende mogelijkheden onder-
zocht. Een upgrade van het hui-
dige sportpark Parkhout-Zand-
veld helpt om meer bewoners
kennis te laten maken met sport
en bewegen, sport in te zetten bij
onder andere naschoolse op-
vang en dichtbij te brengen in de
wijk.

Een nieuwe gezamenlijke ac-
commodatie voor de voetbal-
verenigingen SV Geinoord en
VSV Vreeswijk maakt ook ver-
plaatsing van hockeyvereniging
MHCN naar het sportpark mo-
gelijk. Dat biedt ruimte voor het
realiseren van woningen in Rijn-
huizen-Noord.

In het najaar presenteerde de
werkgroep van de betrokken ver-
enigingen en de gemeente een
variant voor herinrichting van het
sportpark. Omdat de kosten hier

voor hoger zijn dan het eerder
vastgestelde budget zijn mogelij-
ke besparingen in beeld ge-
bracht. Het nieuwe plan gaat bij-
na 11 miljoen euro kosten. Dat is
ruim 3 miljoen euro meer dan het
eerder gepresenteerde plan eind
2018. Daar kreeg wethouder
John van Engelen toen geen
meerderheid voor.

Ook heeft het college op verzoek
van de gemeenteraad de moge-
lijkheden waarbij ambities of
budget leidend zijn in beeld ge-
bracht. De gemeenteraad gaat
daarover in twee avonden in ge-
sprek, waarna de gemeenteraad
eind april een besluit neemt.

De upgrade van het sportpark
levert meer mogelijkheden op
voor samenwerking en multifunc-
tioneel gebruik. Het plan voorziet
in een nieuwe, duurzame geza-
menlijke accommodatie, geza-
menlijke (kunstgras)velden, ver-
betering van het fietspad aan
Parkhout en extra parkeerplaat-
sen. Een nieuwe accommodatie
biedt kansen om sociale activi-
teiten voor de wijk op het sport-
park te laten plaatsvinden zoals

‘walking football’ voor 65-plus-
sers en dagbesteding voor men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Ten zuiden van de
nieuwe accommodatie zijn vel-
den voor hockeyclub MHCN
voorzien. De ontwikkeling van
het sportpark bevordert ook de
doorstroming op de woning-
markt. Met de verhuizing van de
hockeyclub wordt woningbouw in
Rijnhuizen-Noord mogelijk.

Ambities versus budget
De ambitie voor de ontwikkeling
van het gebied Rijnhuizen/Park-
hout/Zandveld die eerder in 2016
door de gemeenteraad werd
vastgelegd, vraagt een extra in-
vestering. De oorzaken hiervan
zijn onder andere de stijging van
(bouw)kosten en aanvullende
eisen op het gebied van duur-
zaamheid zoals een energieneu-
trale accommodatie. In het na-
jaar sprak de gemeenteraad al
over de varianten voor herinricht-
ing van het sportpark. In de
afgelopen periode zijn mogelijke
besparingen in beeld gebracht
voor onder meer het aantal
kunstgrasvelden, kleedkamers
en herinrichting van de buiten

ruimte. Wanneer het eerder door
de gemeenteraad beschikbaar
gestelde budget leidend is, is
geen gezamenlijke accommo-
datie mogelijk en is er sprake
van renovatie. Tegelijkertijd
betekent dit dat de hockeyver-
eniging op de huidige plaats blijft
en op die plek geen woningbouw
komt.

Besluit door gemeenteraad
De gemeenteraad gaat in twee
avonden over het onderwerp in
gesprek. Deze openbare ver-
gaderingen vinden op donderdag
27 februari en begin april plaats.
Vervolgens neemt de gemeen-
teraad eind april een besluit.

En wat vond Jan met de Pet
Er is al veel geld gestoken in het
Sportpark en niet alles is goed
verlopen. Neem bijvoorbeeld
‘Het Zottige Fietspad van
wethou-der Hans Adriani.’ Dit
fietspad, dat een groot debacle is
geworden, heeft duizenden
euro’s gekost en is weggegooid
geld. ‘Jan met de Pet’ schreef er
dit over. Het fietspad leidde tot
een grote ruzie met de ge-
meente.

De voorjaarsvakantie staat voor de deur, als je dit bericht leest is de vakantie net begonnen! Ga je een paar daagjes weg naar het
buitenland? Of blijf je hier in Nederland? Als je hier blijft wil je natuurlijk allemaal leuke dingen doen!
Zwemmen is echt een dagje weg, lekker beetje dobberen in het water, baantjes trekken, van de glijbaan glijden, chillen in het
bubbelbad. Kortom, een dagje zwembad is echt even ontspannen en samen plezier maken. Een groot voordeel van een dagje
zwemmen is dat je altijd bij ons terecht kunt, of het nu regent, waait, stormt of de zon schijnt, wij zijn er altijd. Merwestein maakt het
mogelijk! Weet je al met wie je komt? Wanneer je komt, kijk dan even op onze website want in de vakantie hebben we andere
openingstijden: https://www.merwestein.nl/openingstijden/
________________________________________________________________________________________________________________
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Training voor VvE’s
die willen verduurzamen

Op maandag 16 maart is er vanaf 19.30 uur
in het Stadshuis van Nieuwegein een eerste
bijeenkomst voor bestuursleden van Vere-
nigingen van Eigenaren (VvE’s) over hoe ze
aan de slag kunnen gaan met energiebe-
sparing of -opwekking. De deelnemers krij-
gen inzicht in mogelijke besparingskansen,
ze ontdekken welke subsidies en financie-
ringsmogelijkheden er zijn en leren over het
interne besluitvormingsproces.

Begeleiding
VvE’s die al concrete plannen hebben voor
het treffen van energiebesparende maat-

regelen of voor het opwekken van energie
kunnen desgewenst begeleiding krijgen van
een adviseur van de Natuur- en Milieufede-
ratie Utrecht. Hij of zij kan de VvE op weg
helpen in het traject om de energierekening
te verlagen. De begeleiding is maatwerk en
zal gericht zijn op het ontzorgen van VvE’s.
Deelname is gratis.

Aanmelden
Wilt u er bij zijn op 16 maart? Laat dat dan
even weten via mail e.nohlmans@nmu.nl.
Via dit mailadres kunt u ook nadere infor-
matie krijgen.

Aangemelde evenementen

22 Februari komen Dick Hegger (gitaar en
zang) en Aloysia Roosenboom (zang) weer
naar de AHN-Soos.

Klaverjasmarathon op zaterdag 22 februari
in het Pétanque Centrum Nieuwegein.

Werken met Mixed Media, 22 februari, 13:00
uur.

23 Februari houdt het IVN afdeling
Nieuwegein een publieke
voorjaarswandeling door Amelisweerd.

27 februari, Alzheimer Café met het thema
‘Dementie en levenseinde.’

Collectieve inkoop van isolatie voor de vloer
en de kruipruimte, 27 februari.

Competitie klaverjasavond: 28 februari.

Zaterdag 29 februari 2020 staat Cityplaza
Nieuwegein in het teken van Kids Heroes.

Inloopavond over bomen in De Doorslag, 2
maart.

4 Maart, peuterinloopochtend in de Lucas-
school in Galecop.

4 Maart start een nieuwe ronde van de
‘Wereldkeuken’ voor volwassenen.

Voorronde van de Kleine Prijs van
Nieuwegein: 6 maart.

Barbiepoppen en andere Fashion Dolls: 8
maart.

Internationale Vrouwendag in de Ruilfabriek
Conceptstore op 8 maart.

11 Maart is er een open ochtend op De
Vleugel.

Donderdagavond 12 maart wordt de eerste
Nieuwegein Quiz georganiseerd.

13 Maart organiseert De Ruilfabriek een
High-Tea voor grootouders.

13 Maart, dementie-lezing met als
onderwerp ‘Dagbesteding in Nieuwegein'.

Voorronde van de Kleine Prijs van
Nieuwegein: 13 maart.

Dorpshuis Fort Vreeswijk doet mee aan
NLdoet op 14 maart

14 Maart gaat de snoeigroep Galecop weer
bomen knotten.

Kawaii voor Beginners, 14 maart, 13:00 uur.

Tennisvereniging Rijnhuyse organiseert van
15 t/m 22 maart het Kapsalon Van Doorn
Open Jeugd tennistoernooi.

Buurtplein Zuid staat 18 maart in het teken
van ‘Horen.’

Op 26 maart gaan groepen 7 en 8 van
basisschool ‘De Toonladder’ in Galecop
weer ‘Wandelen voor Water’.

14

_______________________________________________ ___________________________________________________________

____________________________ ________________________________________________________________ ______________________________________________________

mailto:e.nohlmans@nmu.nl
https://www.pen.nl/artikel/ahn-muzikale-soos-met-dick-en-aloysia
https://www.pen.nl/artikel/klaverjasmarathon-in-het-petanque-centrum
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/ivn-organiseert-een-publieke-voorjaarswandeling-door-amelisweerd
https://www.pen.nl/artikel/alzheimer-cafe-nieuwegein-over-dementie-en-het-levenseinde
https://www.pen.nl/artikel/informatieavond-samen-isolatie-inkopen
https://www.pen.nl/artikel/weer-volop-klaverjassen-bij-petanque-centrum-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/kids-heroes-festival-op-winkelcentrum-cityplaza
https://www.pen.nl/artikel/inloopavond-over-bomen-in-de-doorslag
https://www.pen.nl/artikel/peuterinloopochtend-bij-lucas-galecop
https://www.pen.nl/artikel/kookworkshop-voor-volwassenen-tijdens-wereldkeuken-in-dorpshuis-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/kleine-prijs-van-nieuwegein-2020
https://www.pen.nl/artikel/kleine-prijs-van-nieuwegein-2020
https://www.pen.nl/artikel/barbie-in-holland-verzamelbeurs
https://www.pen.nl/artikel/vrijheid-blijheid-op-internationale-vrouwendag
https://www.pen.nl/artikel/peuterdag-op-montessorischool-de-vleugel
https://www.pen.nl/artikel/peuterdag-op-montessorischool-de-vleugel
https://www.pen.nl/artikel/inspirerend-nieuw-initiatief-de-nieuwegein-quiz
https://www.pen.nl/artikel/high-tea-voor-kinderen-met-grootouders
https://www.pen.nl/artikel/lezing-dementie-dagbesteding-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/kleine-prijs-van-nieuwegein-2020
https://www.pen.nl/artikel/kleine-prijs-van-nieuwegein-2020
https://www.pen.nl/artikel/dorpshuis-fort-vreeswijk-doet-mee-aan-nldoet-op-14-maart
https://www.pen.nl/artikel/dorpshuis-fort-vreeswijk-doet-mee-aan-nldoet-op-14-maart
https://www.pen.nl/artikel/snoeigroep-galecop-doet-mee-met-nldoet-op-14-maart
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/open-tennistoernooi-voor-de-jeugd-bij-rijnhuyse
https://www.pen.nl/artikel/nieuw-initiatief-in-buurtplein-zuid-in-teken-van-horen
https://www.pen.nl/artikel/de-toonladder-galecop-gaat-weer-wandelen-voor-water
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://filmscanning.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.albeka.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf


Nieuwe voorzitter
voor Tennisvereniging
Rijnhuyse

Tijdens de Algemene Leden Ver-
gadering van Tennisvereniging
Rijnhuyse is Marc van Wolferen
gekozen tot de nieuwe voorzitter
van de Nieuwegeinse tennisclub.
De afgelopen 6 jaar was Rick
van Midde voorzitter. Een perio-
de waarin de club tegen de trend
in is gegroeid in ledenaantal en
ook de financiële situatie flink is
verbeterd. Nu is het aan Marc
van Wolferen om de club verder
te ontwikkelen als stralend mid-
delpunt van een prachtige park-
omgeving in de jongste woonwijk
van Nieuwegein: Rijnhuizen.

Frisse blik
Al direct bij zijn aanstelling in
2013 had Rick van Midde aan-
gegeven dat hij maximaal 6 jaar
voorzitter van de tennisvereni-
ging wilde zijn. ‘Ik heb het voor-
zitterschap al die jaren met veel
plezier en energie gedaan. Het is
fantastisch om te zien hoe we
met zijn allen werken aan het
succes van de vereniging. Maar
na 6 jaar is het goed als iemand

met nieuwe energie en visie het
roer overneemt. Marc van
Wolferen is met zijn gezin al vele
jaren actief betrokken. Hij is lid
geweest van diverse commissies
en heeft evenementen mede ge-
organiseerd. Ik denk dan ook dat
hij de club uitstekend verder kan
loodsen naar de toekomst’, aldus
scheidend voorzitter Van Midde.

Drie nieuwe trainers voor
schoonspring afdeling
Aquarijn

Johan Hasselnook, Kirsten Velt-
man en Esther Poort zijn de drie
nieuwe trainers van de afdeling
schoonspringen van zwemvere-
niging Aquarijn uit Nieuwegein.
Johan, Kirsten en Esther zijn
oud-springers van Aquarijn en
speciaal voor hen is er door de
vereniging een op maat gemaak-
te cursus gegeven zodat ze trai-
ner konden worden bij hun oude
zwemvereniging. In vier midda-
gen werd er tijdens de cursus
veel aandacht besteed aan de
praktijk gevolgd door 20 stageda-
gen.

‘Deze cursus liep van september
t/m december en is afgesloten
met een reeks opdrachten. Zo

moesten de kersverse trainers
popduiken en reddend zwem-
men, van een deel van de lessen
moesten voorbereidingen- en
evaluatieformulieren worden in-
geleverd en moest er een club-
aciviteit georganiseerd worden.
Eind december hadden ze voor
de springers van 12 jaar en
jonger een speciale winterwed-
strijd georganiseerd’ zo laat
Angelique de Vroome weten aan
onze redactie.
Nadat alles met goed gevolg was
afgerond kregen Johan, Kirsten
en Esther hun hun KNZB-
bevoegdheid voor trainer 2 en
geven inmiddels les bij de
schoonspring afdeling van
Aquarijn. ‘We zijn trots op deze
jonge mensen die zich zo actief
inzetten voor het schoonsprin-
gen’ aldus het bestuur van
Aquarijn.

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

Februari 2014
In de stromende regen staat
een groepje ambtenaren en
politici langs de Structuurbaan
te wachten op het moment dat
de wethouder en de vertegen-
woordigster van de Provinciale
Staten arriveren om het start-
sein te geven voor de aanleg
van wat nu een schitterende
fietsbrug is langs de Plofsluis
en over het Amsterdam-
Rijnkanaal. Brrr...
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Sportief dagboek (deel 18)

Hans van Echtelt schrijft iede-
re week zijn ‘Sportief Dagboek’
op, op De Digitale Stad Nieu-
wegein. Hans is een geboren
Vreeswijker en houdt van voet-
ballen, houdt van sport.
Schreef jaren lang voor het
Utrechts Nieuwsblad. Ieder
weekend vindt u hem langs de
sportvelden in Nieuwegein, nu
voor De Digitale Stad Nieuwe-
gein.

Het venijn zat in de staart bij de
streekderby tussen Benschop en
Geinoord, twee ploegen in de
bedreigde zone van de tweede
klasse. Scheidsrechter Michael
Vink had al blessuretijd geklokt
toen een inswingende hoek-
schop op het Nieuwegeinse doel
rechtstreeks tot winnende treffer
werd gepromoveerd. Dus toch
nog 1-0 en drie punten voor de
thuisclub die na JSV de tweede
zege op rij boekte en flink stijgt
op de ranglijst.

De druiven waren extra zuur voor
Geinoord dat voor rust een treffer
van Mick Brookman wegens
(mogelijk) buitenspel afgevlagd
had zien worden door grens-
rechter Erik de Boer en ook nog
een kopbal van Joey Hirdes te-
gen de paal zag belanden. Maar
ook Benschop had pech toen
een strafschop door David
Verweij naast invaller-doelman
Kevin Memel geen treffer ople-
verde omdat de bal via de paal
weer het veld in caramboleerde.

Kortom, spanning genoeg in een
erg matige pot voetbal waarbij de
angst om niet te verliezen over-
heerste bij beide ploegen. Gein-
oord miste stootkracht voorin, lo-
gisch omdat spitsen Vincent
Griffioen (griep) en Timo
Meerding (geblesseerd) ontbra-

De ontknoping in de streekderby
Benschop-Geinoord. In blessure-
tijd vliegt een hoekschop par-
does in het Nieuwegeinse doel.
__________________________

ken terwijl na rust ook Sem van
Zwieten met zijn kwetsbare enkel
moest afhaken. Het was duidelijk
wie de eerste goal zou maken,
had de winst dit keer voor het
grijpen.

In de rust besprak ik met ex-
voorzitter Leo Oudshoorn de pe-
nibele situatie van beide clubs
momenteel. We waren er allebei
van overtuigd dat het een zeer
moeizaam seizoen zou worden,
waarbij ook JSV betrokken zou
gaan worden. Die club verloor
immers een week eerder ook al
van Benschop, dat lange tijd een
uitzichtloos seizoen tegemoet
leek te gaan maar via twee over-
winning op rij weer aansluiting
heeft gevonden met de andere
concurrenten. JSV moest nu de
punten laten bij IJFC.

Zoals gezegd: Geinoord moet na
drie achtereenvolgende nederla-
gen de gifbeker helemaal leeg-
drinken. Want ook de knal van
Jardell Adamson in blessuretijd
paste in dit beeld want even later
lag de bal wel aan de andere
kant in het Nieuwegeinse doel. In
een periode dat de nieuwe ac-
commodatie realiteit lijkt te gaan
worden, zou een nieuwe degra-
datie voor geinoord natuurlijk een
kleine sportieve ramp zijn. Over
twee weken wacht een nieuwe
uitdaging, thuis tegen BFC uit
Bussum, we wachten af!
__________________________

Dorpshuis Fort Vreeswijk
doet mee
aan NLdoet op 14 maart

Op vrijdag 13 en zaterdag 14
maart is het weer zo ver. Dan or-
ganiseert het Oranje Fonds voor
de 16e keer NLdoet in het hele
Koninkrijk. Dorpshuis Fort Vrees-
wijk doet ook weer mee op zater-
dag 14 maart en heeft twee klus-
sen te klaren: het het maken van
een afdak voor de golfkar en di-
verse schoonmaakwerkzaamhe-
den op en rond het Dorpshuis op
Fort Vreeswijk.

Carin van Meegen van dorpshuis
Fort Vreeswijk: ‘Tijdens NLdoet
worden ieder jaar bergen werk
verzet. Dat is ons in de voor-
gaande jaren al gebleken. We
zijn daar ontzettend blij mee,
want en zijn altijd klussen waar
we niet aan toe komen. Boven-
dien leren we allerlei leuke
nieuwe mensen kennen, ieder-
een is welkom. Wij zijn op zater-
dag 14 maart aanwezig tussen
10.00 en 15.00 uur. Natuurlijk
zorgt het dorpshuis voor een
heerlijke lunch. Door samen de
schouders eronder te zetten
maken we de wereld weer een
beetje mooier.’

Wilt u meehelpen op NLdoet op
dorpshuis Vreeswijk? Dan kunt u
zich aanmelden bij Carin van
Meegen via het e-mailadres:
vrijwilligersfortvreeswijk@gmail.-
com. Telefonisch kan ook:
0629456967.

Tijd, data en lokatie
Datum: 14 maart van 10.00 tot
15.00 uur.
Waar: Fort Vreeswijk 1a, 3433
ZZ Nieuwegein.
Klus1: Maken van een afdak
voor de golfkar.
Klus 2: Schoonmaakwerk-
zaamheden op en rond het
Dorpshuis.

Dames VTV spelen thuis
tegen de tafeltennissers
van
AnytimeFitness/Westa

Het team van AnytimeFitness/
Westa is een mooie mix van
aanstormend talent en eredivisie-
toppers. De echte blikvangers in
dit team zijn Li Nan Sun en de
ex-international Linda van de
Leur-Creemers. Vlak ook de
Paralympiër Kelly van Zon en de
junior internationals Karlijn van
Lierop en Emma van der Zanden
niet uit. De uitwedstrijd werd een
nipte overwinning voor de tafel-
tennissers uit Nieuwegein. VTV
won in Wessem met 4-2.

Aankomende zondag, 23 februari
hopen de dames uit Nieuwegein
weer een vuist te kunnen maken
tegen de dames uit Wessem.
Hierbij roepen zij supporters en
liefhebbers op om deze wedstrijd
te bezoeken. En iedereen profi-
teert van een gratis warme hap
tussendoor, speciaal voor deze
gelegenheid verzorgd door
VTV’s Keurslager Richard Steke-
lenburg. Kom je kijken? De
dames zijn goed. Met jou erbij
wordt het groots.

De wedstrijd begint om 14.00 uur
en duurt tot 17.15 uur. De
sportzaal is gevestigd aan de
Helmkruid 9 in Nieuwegein zuid.
__________________________

Lunchpauzeconcert

Vandaag wordt er
vanaf 12.45 uur een

lunchpauzeconcert met
Ien Bouwmans, Edda Hoving

en Jan Kamphuis in het
theatercafé van DE KOM

georganiseerd. Kom langs op
deze muzikale vrijdagmiddag

met muziek uit de Cancioneiro
-liedboek- van Elvas,

Portugese muziek uit de
zestiende eeuw.
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Ruim twee jaar geleden is er een wedstrijd
uitgeschreven voor het tijdelijk gebruik van
de locatie aan de Kelvinbaan te Nieuwe-
gein. Stichting Tiny House Utrecht en de
KantoorKaravaan kwamen met het win-
nende idee voor het tijdelijk gebruik en via
die weg is de community Tiny Village Klein-
huizen ontstaan. Eind 2017 stond daar dan
het eerste tiny house op dit mooie stukje
grond. In de loop van 2018 volgden de
overige tiny houses.

Voor elke bewoner was het zijn/haar eerste
‘tiny house-ervaring’, dus enige spanning of
het allemaal zou lukken was er wel, geeft
Natasja toe. Hoe het gaat bevallen om te
wonen op 'slechts' 15m2 en met allemaal
nieuwe mensen in een community zijn toch
vragen die op je afkomen. Gelukkig vulde
de groep elkaar goed aan en kon iedereen
zijn eigen kwaliteiten inbrengen, van tech-
niek tot aan marketing.

Minimalisme, duurzaamheid
en financiële onafhankelijkheid
De kernwaarden voor Kleinhuizen zijn mini-
malisme, duurzaamheid en financiële on-
afhankelijkheid, voor iedere bewoner in
eigen volgorde van belangrijkheid. Natasja
was al enige jaren bezig met minimalisme
en heeft geen interesse in een langlopende
hypotheek. Toen zij samen met haar man
op zoek ging naar een woning bleek het tiny
house concept goed bij hen te passen.

Het samenleven in de community ziet zij als
een grote plus: 'Mensen zijn sociale
wezens dus dat sommige mensen hun
buren niet eens kennen is raar. We kun-
nen als mens niet eens gezond leven
zonder menselijk contact.' In Kleinhuizen
is het contact makkelijk en laagdrempelig:
we hoeven niet alles samen te doen, maar
trekken wel veel samen op. Zo hebben we
in Rijnhuizen zelf het leidingwerk op het ter-
rein aangelegd, inclusief een helofytenfilter
voor het grijze water en de urine, want een
riool ligt er nog niet. Elk huis heeft een
droogtoilet.

Rijnhuizen als verrassing
Mijn eerste indruk, toen wij voor de eerste
keer Rijnhuizen inreden, was zoiets van:
'Hmmm, het is een industrieterrein, gaan
we hier echt wonen?' vertelt Natasja.
Maar als men eenmaal de Plettenburger-
baan afslaat richting het Merwedekanaal
kom je in een groot groen gebied. Ook
bleek er een fort te zijn en is er een gewel-
dig kasteel met een kasteeltuin uit de 17e
eeuw. Dat ligt allemaal verscholen achter
de nu nog eentonige kantoormassa, maar
de wijk verandert snel. Zo is het openbaar
vervoer de afgelopen jaren verbeterd, wor-

den er meer kantoren getransformeerd,
woningen ontwikkeld en wordt er een groot
oeverpark aangelegd dat het zuidelijkste
puntje van Rijnhuizen verbindt via een
groene zone met het kasteel.

Ook kent Rijnhuizen, naast het fort en het
kasteel, nog enkele verscholen pareltjes
volgens Natasja. Eén daarvan is de locatie
waar zij zelf bijna twee jaar heeft mogen
wonen. De locatie waar straks de wijken
Parklaan en Buitenplaats zullen verrijzen.
Er lopen hier enkele oude paadjes door het
groen met zicht op de historische boom-
gaard en langs het kanaal. Een bijzondere
kwaliteit die in de planvorming van de
nieuwe wijken zal worden meegenomen.

De Kracht van Rijnhuizen
'De kracht van Rijnhuizen is dat het kan
veranderen', aldus Natasja. De locatie is
door de eeuwen heen veranderd van his-
torische buitenplaats met landerijen naar
een locatie voor fruitteelt en kantoren. De
toekomstplannen voorzien in een mix van
historie, groen, kantoor en wonen.

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar
blijkt het uitspreken van duidelijke verwach-
tingen naar elkaar toe een belangrijk ele-
ment te zijn in de samenwerking. De locatie
was slechts tijdelijk beschikbaar, wat bek-
end was en tot die tijd had Tiny Village
Kleinhuizen veel vrijheid om zelf haar dorp
te organiseren. Veel mensen van verschil-
lende organisaties, zoals gemeenten, pro-
vincie, scholen en bedrijven uit de woon-
sector, zijn langsgekomen om te zien en
horen hoe Tiny Village Kleinhuizen de com-
munity georganiseerd heeft. Zelfs vanuit
Japan was er interesse!

Tiny Village Kleinhuizen heeft negen open
dagen georganiseerd en de eerste editie
van het duurzame festival Veldfuif afgelop-
en jaar was een groot succes. De communi-
ty geeft aan op verschillende manieren bij
te dragen aan de maatschappij, bijvoor-
beeld op het gebied van duurzaam leven en
natuurinclusief wonen. Ook vindt zij het leuk
om sociale activiteiten voor de omgeving te
organiseren.

De toekomst van Rijnhuizen
Vanaf 2020 zullen de eerste werkzaamhe-
den voor de wijken Parklaan en Buiten-
plaats in Rijnhuizen starten, ook wordt het
bestemmingsplan in procedure gebracht.
Als (oud) bewoner en actief lid van Club
Rhijnhuizen benadrukt Natasja het belang
om de wijk groen te houden en raadt ze de
toekomstige bewoners aan zich te verdie-
pen in de rijke historie van Rijnhuizen, een
verscholen parel in Nieuwegein.

De organische manier van ontwikkelen en
de gebiedsvisie van de gemeente verze-
keren bepaalde investeringen in het gebied,
waardoor de toekomstkwaliteit van Rijn-
huizen gewaarborgd is. Ook de diverse flo-
ra en fauna en een oeverpark worden in de
ontwikkeling van Rijnhuizen meegenomen,
zodat van deze natuurlijke diversiteit ook
door de volgende bewoners genoten kan
worden. Naast groen wordt er ook vol-
doende water in de plannen opgenomen
om hittestress tegen te gaan en als water-
berging voor hevige regenval.

De toekomst van Tiny Village Kleinhuizen
Inmiddels zijn de laatste bewoners van

(verder lezen)

_______________________________
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Tiny Village Kleinhuizen,
een terugblik

en de toekomst

Van eind 2017 tot eind 2019
hebben KondorWessels
Projecten en Bouwfonds

Property Development (BPD)
een uniek stukje Nieuwegein
beschikbaar gesteld aan een
klein aantal gelukkigen van

Tiny Village Kleinhuizen.
Bewoner Natasja Oosterloo van
der Weg woont met haar man en
drie katten in een tiny house en

blikt samen met
projectontwikkelaar Niels
Donkervoort terug op dit

avontuur, de locatie en de
toekomst.
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Zorgaanbieder ‘s Heeren Loo en zonne-
energieleverancier Galecop zijn don-
derdag 20 februari aan een bijzonder
project begonnen. Dat zal niet alleen lei-
den tot een verdere verduurzaming van
Nederland, ook de energiesector staat aan
de vooravond van ingrijpende veranderin-
gen.

‘s Heeren Loo neemt voortaan 42 procent
van de energiebehoefte van een van zijn
woonzorgparken rechtstreeks af bij Solarpark
Galecop, producent van duurzame energie.
Daarmee schakelen beide partijen de tradi-
tionele energiebedrijven als tussenschakel
uit. Zo betaalt ‘s Heeren Loo een scherper,
en dus goedkoper, tarief voor zijn energie,
terwijl Solarpark Galecop een betere, en dus
hogere, prijs krijgt voor de duurzaam gepro-
duceerde zonne-energie.

‘Hiermee zijn wij er zeker van dat we groene
energie uit Nederland afnemen’, zegt Jan
Fidder, voorzitter van de raad van Bestuur
van ‘s Heeren Loo. ‘s Heeren Loo onder-
steunt in bijna heel Nederland mensen met
een (verstandelijke) beperking. Met meer dan
125 jaar aan kennis en ervaring uit de prak-
tijk en de nieuwste inzichten uit wetenschap-
pelijk onderzoek en innovaties. Fidder: ‘We
kiezen bewust voor Nederlandse energie,
omdat we de groene energiemarkt in ons
land willen stimuleren. Wij hebben onszelf
drie beloftes gedaan: goed leven voor cliën-
ten, mooi werk voor
medewerkers en een
duurzaam gezonde
organisatie.’

Arthur Simons: ‘Als
Solarpark Galecop
zijn wij ons sterk be-
wust van onze maat-
schappelijke rol. We
zijn ondernemers,
maar laten in ons
handelen ook de im-
pact op onze om-ge-
ving mee spelen. En
omgeving mag je
breed lezen, land-
schap, mens en sa-
menleving. We zijn
op zoek naar optima-
lisatie van ons ver-
dienmodel en heb-
ben daarom ge-ko-

zen om rechtstreeks te leveren buiten de tra-
ditionele energiemaatschappijen om. We zijn
blij met de samenwerking met ‘s Heeren Loo,
vanwege de margeverbetering die we realis-
eren en ook omdat we hiermee indirect bij-
dragen aan de duurzaam gezonde organisa-
tie die ‘s Heeren Loo wil zijn.’

's Heeren Loo is samen met inkooppartner
CT Energy uitgekomen op deze vernieuwen-
de samenwerking met Solarpark Galecop.
Omdat ‘s Heeren Loo zijn energiehuishou-
ding inmiddels ‘data gestuurd’ heeft ingericht,
is het mogelijk om via het aggregatieplatform
InteraCT van CT Energy op uurlijks gematch-
te basis energie te betrekken én af te reke-
nen, rechtstreeks van een duurzame ener-
gieproducent. Stefan Hooijer van CTenergy:
‘Wij richten ons op het bevorderen van de
data gestuurde energie-economie. Dit is
noodzakelijk om de effectiviteit van de
Nederlandse energietransitie te verbeteren.
‘s Heeren Loo heeft deze stap samen met
ons genomen, hier zijn we erg trots op!’

Eerste in Nederland
‘s Heeren Loo is hiermee de eerste zorgor-
ganisatie in Nederland, zelfs in Europa, die
op deze directe, data-gestuurde wijze haar
duurzame energie betrekt. De komende pe-
riode zal er druk gewerkt worden aan het
verder uitbreiden van deze wijze van inkopen

gericht op het matchen van duurzame pro-
ductie en de behoefte van ‘s Heeren Loo.

De traditionele manieren van het inkopen van
groene energie door de aanschaf van GVO-
certificaten ter compensatie van de ‘grijs’
geleverde stroom past steeds minder goed
bij de duurzame ambities van ‘s Heeren Loo,
stelt bestuursvoorzitter Jan Fidder. ‘We zijn
daarom op zoek gegaan naar vernieuwing en
mogelijkheden om op een meer tastbare
wijze duurzame energie te betrekken waarbij
we maximaal bijdragen aan de ontwikkeling
van slimme duurzame productie.’

‘s Heeren Loo vindt duurzaam ondernemen
belangrijk. Om die reden is de richtlijn
ISO26000, een richtlijn voor maatschappelijk
verantwoorde organisaties, verweven in de
meerjarenstrategie. In 2018 heeft ‘s Heeren
Loo de Green Deal voor de Zorg onderte-
kend en dit vertaald naar een eigen program-
ma: de Deal Duurzaam Ondernemen. In
deze Deal Duurzaam Ondernemen is op
genomen dat ‘s Heeren Loo in 2030 de CO2-
uitstoot met 50 procent heeft gereduceerd
om bij te dragen aan een gezonde leef-
omgeving voor iedereen.

Op verschillende terreinen wordt er gewerkt
om deze reductiedoelstelling te halen. Er
wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een route-
kaart om het vastgoed op onze ruim negen-
honderd locaties te verduurzamen. Op het

woonzorgpark in
Ermelo is vorig
jaar het eerste
gasloze pand
opgeleverd. Inmid-
dels heeft
‘s Heeren Loo
ruim 3.000 zonne-
panelen geïnstal-
leerd; dit jaar ko-
men er daar nog
eens ruim 5.000
bij.
‘s Heeren Loo ge-
bruikt 2020 om dit
project te moni-
toren en op zoek
te gaan naar meer
zonneparken en
windmolenparken
om de inkoop van
elektriciteit verder
te vergroenen.
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‘s Heeren Loo en Solarpark Galecop
vernieuwen energiesector

Van links naar rechts: Arthur Simons (Solarpark Galecop), Stefan Hooijer (CT Energy),
en Jan Fidder ('s Heeren Loo) tussen de zonnepanelen in Nieuwegein.

De zonne-energie wordt rechtstreeks geleverd aan het zorgpark in Ermelo.
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(vervolg Tiny Village Kleinhuizen)

Kleinhuizen verhuisd naar hun nieuwe locatie
in Zeist. Hier heeft de community de moge-
lijkheid uit te breiden op een geweldig stuk
braakliggend terrein in de bossen.

Natasja stelt dat er veel interesse is in tiny
housing en ziet dat steeds meer overheden
gronden voor langere tijd beschikbaar stel-
len. Als community heeft Tiny Village Klein-
huizen laten zien dat het mogelijk is om
samen met gemeente en ontwikkelaar bin-
nen de huidige kaders van de wet een tiny
house community op te zetten. Ze hebben

laten zien dat (door de voor hen drie kern-
waarden van tiny housing; minimalisme,
duurzaamheid en financiële onafhankelijk-
heid) het mogelijk is om in een tiny village te
leven. Of Natasja ooit weer in Rijnhuizen wil
wonen? Daar wordt volmondig 'ja' op geant-
woord, maar wel in haar eigen tiny house
natuurlijk.

Interesse om in de toekomst ook bewoner
van Rijnhuizen te worden?
KWP en BPD werken samen aan een nieuwe
invulling voor dit nieuwe woongebied aan de
Kelvinbaan. Op dit moment wordt het steden-
bouwkundig plan in nauwe samenwerking
met de gemeente Nieuwegein opgesteld, met
als basis de Gebiedsvisie ‘Mooi Rijnhuizen’
en het bijbehorende kwaliteitskader.

Het plan heeft aandacht voor de rijke historie,
het bestaande landschap en de biodiversiteit.
Dit om tot een krachtig plan te komen voor
de nieuwe wijken Parklaan en Buitenplaats.
De visie is gebaseerd op het gebruik van de
oorspronkelijke verkavelingsinrichting en een
collectief groene woonomgeving aan de ran-
den van het gebied met aandacht voor histo-
rie en biodiversiteit. Het plan omvat verschil-
lende op elkaar aansluitende, maar diverse
woonmilieus en wordt omgeven door twee
groene randen, het oeverpark en de water-
tuin. Dit alles om een divers, duurzaam en
kwalitatief hoogwaardige leefomgeving aan
de bestaande en nieuwe inwoners van o.a.
Nieuwegein te bieden.

Informatie en Consultatie Orgaan
Aardwarmte
gaat boren kritisch volgen

Warmtebron Utrecht maakte onlangs bekend
onderzoek naar aardwarmte te starten in
Nieuwegein voor project Lean. Na bekend-
making van het zoekgebied zijn in korte tijd
veel vragen gesteld door de inwoners van
Nieuwegein. Vooral de positie en de rol van
de verschillende betrokken partijen zijn terug-
kerende thema’s. Het Informatie en Consul-
tatie Orgaan (ICO) heeft hierover op eigen
initiatief een openbaar advies opgesteld ge-
richt aan de markt, de overheid en inwoners.
Het advies is gepubliceerd op de website van
ICO Aard- warmte: www.ico-aardwarmte.nl.

Het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO)
Aardwarmte is in december vorig jaar offi-
cieel gelanceerd met het ondertekenen van
het manifest door Huib van Essen, gedepu-
teerde van de provincie Utrecht, en Bert van
der Zwaan, onafhankelijk voorzitter van ICO
Aardwarmte in Villa Jongerius in Utrecht. De
provincie Utrecht heeft de oprichting mogelijk
gemaakt van dit onafhankelijke informatie-
platform dat het opsporen en winnen van
aardwarmte kritisch gaat volgen. Met de on-
dertekening ondersteunt de provincie ICO
Aardwarmte in haar streven naar even-
wichtige betrokkenheid van alle partijen rond-
om de winning van aardwarmte.

Aardwarmte kan als mogelijke duurzame
warmtebron een rol spelen in de energietran-
sitie. In de provincie Utrecht lopen verschil-
lende onderzoeken naar aardwarmte win-
ning, zo ook in Nieuwegein. Burgers en
maatschappelijke partijen willen weten wat
dat voor hen betekent, maar deze informatie
is niet altijd makkelijk te vinden.

Het Informatie en Consultatie Orgaan (ICO)
Aardwarmte biedt objectieve informatie en
onafhankelijk advies over zaken die zich in
de praktijk kunnen voordoen en hoe daar
mee om te gaan. In het bijzonder aan bur-
gers en maatschappelijke partijen die niet
vanzelfsprekend aan tafel zitten tijdens de
besluitvorming. Dit zodat zij tijdig kunnen par-
ticiperen in de introductie van aardwarmte.
Het ICO Aardwarmte bestaat uit acht ICO-
leden en een voorzitter. Oud-rector magnifi-
cus van de Universiteit Utrecht, Bert van der
Zwaan, is beoogd voorzitter. De leden ne-
men op persoonlijke titel zitting in het ICO
Aardwarmte, zijn onafhankelijk en hebben
geen banden met marktpartijen die betrokken
zijn bij het exploreren en exploiteren van
aardwarmte in de provincie Utrecht. De ICO-
leden vullen elkaar qua achtergrond aan en
zijn werkzaam van overheid tot bedrijfsleven.

Jonge sector
De Aardwarmtesector in Nederland is relatief
jong. Op dit moment zijn ruim 20 aardwarm-
teputten in Nederland actief, met name in de
glastuinbouw. De afgelopen tijd is onderzoek
gedaan naar waar in de provincie Utrecht po-
tentieel geschikte aardwarmtelocaties zijn.
Onlangs maakte Warmtebron Utrecht bekend
dat zij in Nieuwegein een kansrijke locatie
zien voor een proefboring.

Om gebruik te maken van aardwarmte wordt
het warme water opgepompt dat zich in
Nederland doorgaans in zand- of gesteente-
lagen op een diepte van 500 meter tot 3 kilo-
meter bevindt. Nadat de warmte uit het water
is gehaald, wordt het afgekoelde water terug-
gepompt naar dezelfde aardlaag, ongeveer
1,5 kilometer verder van waar het oorspron-
kelijk is gewonnen. Daar warmt het weer op
en kan verderop weer opgepompt worden.

Houd inbrekers buiten de deur!

Gaat u tijdens de voorjaarsvakantie een weekje weg? Of gaat u ‘s avonds even de hond
uitlaten? Sluit uw huis dan goed af en voor- kom een woninginbraak. Met een paar sim-
pele tips en aanpassingen houdt u inbrekers langer buiten.

Tips voor als u (even) de deur uit gaat:
• Doe de voor- en achterdeur op slot. • Leg kostbare spullen uit het zicht.
• Laat een lampje aan.
• Sluit alle ramen.

Tips voor als u op vakantie gaat:
• Vertel vertrouwde buren dat u op vakantie gaat. Vraag eventueel of zij uw post opruimen.
• Zet tijdschakelaars in voor uw binnenverlichting. Op deze manier laat u een bewoonde
indruk achter.
• Laat geen waardevolle spullen in het zicht liggen.
• Kondig niet op sociale media aan dat u op vakantie gaat. U kunt vakantiefoto’s e.d. beter
pas uploaden als u terug bent van vakantie.
• Sluit ramen en deuren goed af.

Wilt u meer informatie over woninginbraak?
Kijk dan eens op www. maakhetzeniettemakkelijk.nl.

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___________________
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Nieuwegein
gaat waarde van bomen
in kaart brengen
en u kunt meedoen!

Een leefbare stad kan niet zon-
der bomen. Ze dragen bij aan de
beeldkwaliteit, geven beschutting
tegen hitte en wind en hebben
soms ook een culturele waarde.
Helaas wordt het belang van
bomen wel eens uit het oog ver-
loren. Om het belang van be-
scherming van bomen versus de
behoeften van inwoners beter te
wegen, heeft het college vorig
jaar een vernieuwd
Boombeschermingsplan
aangenomen. Dit plan is samen
met de stad gemaakt en hoort bij
de Bomenverordening en de
Bomenkaart.

Bomenkaart
De gemeentelijke bomen die
kapvergunningplichtig zijn, staan
op de Bomenkaart. Die wordt nu
opnieuw geïnventariseerd aan de
hand van twaalf criteria. Als een
boom boven een bepaald aantal
punten komt (in dit geval 42)
wordt deze opgenomen op de
Bomenkaart. Hierop staan straks
alle bomen waarvoor een kap-
vergunning aangevraagd moet
worden als ze ooit gekapt zou-
den moeten worden.

Inventarisatie
De inventarisatie vindt plaats op
woensdag 4, donderdag 5 en
vrijdag 6 maart. U bent van harte
welkom om mee te doen aan de
inventarisatie en om mee te kij-
ken hoe de gemeente de bomen
waardeert. De inventarisatie gaat
van start op de volgende loca-
ties:

Woensdag 4 maart,
11.00-12.00 uur:
Hoog Zandveld in Buurtplein
Zuid (Ratelaar 37)
Donderdag 5 maart,
11.00-12.00 uur:
Batau Noord in Buurtplein Batau
(Dukatenburg 5)
Vrijdag 6 maart,
11.00-12.00 uur:
Stadscentrum in het Stadshuis
(Stadsplein 1)

Aanmelden
Graag even van tevoren aan-
melden per mail: samen-
doen@nieuwegein.nl. Vermeld
er s.v.p. even bij op welke dag u
wilt komen.

Peuterdag
op Montessorischool
De Vleugel

Vraag de leerlingen naar de ‘roze
toren’ en ze kennen die allemaal.
De roze toren is, net als veel an-
der eigen lesmateriaal, een be-
grip op Montessorischool De
Vleugel. Nieuwsgierig gewor-
den? Mooi, want nieuws-
gierigheid is waar het om draait
op deze basisschool. Kinderen
zijn van zichzelf al heel nieuws-
gierig en dat hoeft alleen nog
maar bewaard te blijven, is de
Montessorigedachte. Op woens-
dagochtend 11 maart is er een
open ochtend op De Vleugel, in
de wijk Zuilenstein. Van 9.00 –
12.00 uur staat de school open
voor nieuwsgierige peuters en
hun ouders om het onderwijs en
de sfeer op school te proeven.

Tijdens de ochtend is er naast de
roze toren veel meer te ontdek-
ken. Zo kunnen peuters in het
peuterlab zelf aan de slag met
het lesmateriaal. Als Montessori-
school heeft De Vleugel veel
eigen materiaal. Onderzoekende

ouders kunnen zelf een lesje uit
de bovenbouw maken.

Om de school beter te leren ken-
nen geven ouders en leerlingen
rondleidingen. En vanzelfspre-
kend wordt daarbij de kleuterklas
niet overgeslagen. Een tip is het
vrije werken, direct in het begin
van de ochtend. Zeker als je als
ouder zelf regulier onderwijs hebt
genoten kan het verrassend zijn
om leerlingen zo zelfstandig te
zien werken. Creatieve peuters
mogen het open atelier niet over-
slaan. Hier laten leerlingen zien
wat ze gemaakt hebben en kun-
nen peuters ook zelf aan de slag.

Als je je van te voren aanmeldt,
weet je zeker dat er een plek is
bij de rondleiding. Dat kan via
administratie@devleugel.net of
0306045789.
Je vindt De Vleugel aan het
Mozartplantsoen 1. Er is ook een
open ochtend op 2 april, 13 mei
en 2 juni.

Gaat het
Anna van Rijn College
door naar de finale
van het Lagerhuis?
Vandaag is het weer volle bak in
het Huis voor de provincie
Utrecht. Daar vinden de provin-
ciale voorrondes van Op Weg
naar het Lagerhuis plaats. Twin-
tig scholen, waaronder het Anna
van Rijn College uit Nieuwegein
doen dit jaar mee en er worden
260 scholieren met begeleidende
leraren verwacht. Ook aan juryle-
den is geen tekort.

De wedstrijden en de redes wor-
den telkens door verschillende
drietallen juryleden gejureerd. De
juryleden komen van diverse
maatschappelijke organisaties.
Dit jaar doen niet alleen Statenle-
den, maar ook gedeputeerden
mee.

Op Weg naar het Lagerhuis
wordt al sinds 1997 gespeeld in
alle provincies van Nederland,
georganiseerd door BNNVARA
en het Debatbureau.

(meer lezen)
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EXTRA FOTO VAN DE WEEK

Van Heidi Borgart ontvingen we deze vrolijke foto waarop links Arthur Simons van Solarpark
Galecop en rechts Jan Fidder van 's Heeren Loo de energielevering aansluiten. Een uniek
gebeuren, niet alleen voor Nieuwegein. Lees hier het hele verhaal.

___ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________

___________________________________________________________ __________
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