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'The Portal
of Nieuwegein'
De tijd is voorbij gevlogen. Morgen op de kop af, brengen wij
alweer 25 jaar het nieuws over Nieuwegein. Een kwart eeuw klinkt
nog langer. Maar hoe lang je het ook ervaart, als je iets doet met
heel veel liefde en passie, lijkt het alsof het gisteren was dat we
begonnen zijn met De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl). In het
begin met z'n tweeën, maar momenteel met een heel team van
schrijvers, tekenaars, videografen, fotografen, een stadsbioloog,
een techneut, redacteuren voor de website, een redacteur voor de
nieuwsbrief De Digitale Nieuwegeiner, vormgevers, een
hoofdredacteur én de duizenden mensen die onze spellingcontrole
zijn geworden. Een foutje in een tekst is immers zo gemaakt, maar
ook weer zo gecorrigeerd. Dat is het mooie van internet.
Veel mensen vragen ons hoe we zijn begonnen, 25 jaar geleden
was het internet er nog niet zoals wij dat nu kennen. Ons 25-jarig
jubileum is een mooie gelegenheid om dat een keer kort uit te
leggen.

'In den beginne'
In de jaren '90 vorige eeuw, hadden veel 'computerfreaks' een
zogenaamd Bulletin Board Systeem (BBS). Dat was een digitale
ontmoetingsplaats die je via een modem in je computer per
telefoonlijn kon benaderen. BBS-en werden doorgaans gebruikt
om software te downloaden naar je eigen computer zodat je deze
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zelf kon gebruiken. Kort door de bocht, het principe of voorloper
van het internet.
De Digitale Stad Nieuwegein is in 1995 begonnen als BBS, maar
dan niet met software, maar met informatie over Nieuwegein. Het
systeem, was overigens heel traag was. De enkele inwoners die
bekend waren met een BBS vonden allerlei informatie over
Nieuwegein. Na ruim een jaar zijn we afgestapt van het BBS en
overgestapt naar moderne internettechnologie. Met deze moderne
technieken was het mogelijk om informatie veel aantrekkelijker te
presenteren, met kleuren, lettertypes, opmaak en foto's! We zijn bij
deze stap gesteund door een aantal partners, waaronder de AVRO,
PTT Telecom, IBM Nederland en World Access. Niet veel later
deed ook de lokale Rabobank mee. 1996 is ook het jaar waarin wij
de domeinnaam pen.nl hebben geregistreerd. PEN is de afkorting
van Publics Eye Nieuwegein.
Begin 1997 is De Digitale Stad Nieuwegein volwaardig op het
internet terecht gekomen. Iets wat niet vreemd was want de twee
initiatiefnemers, Martin Reijmerink en Patrick Willemse werkten
beide bij een internet provider. Martin werkte als internetstrateeg
bij World Access, dat eveneens gevestigd was in Nieuwegein, en
Patrick bij de internet provider EuroNet. Op 14 maart 1997 opende
Chriet Titulaer pen.nl in de huidige
hoedanigheid. Chriet was ‘De man
van de Toekomst’ en hield zijn
inspirerende toespraak in hotel
Mercure nabij de 'Poort van
Nieuwegein'. Nu kunnen we zeggen
dat pen.nl 'The Portal of
Nieuwegein' is, op internet dan!
'Een titel
die we graag dragen'
Onze lezersaantallen zijn in de
afgelopen 25 jaar gegroeid van
enkele tientallen, honderden naar
momenteel enkele duizenden per
maand. In die 25 jaar zijn we
gegroeid van kwajongen naar een
volwassen lokaal nieuwsplatform.
Daar waar kranten toen nog geen
weet van hadden, schreven zij er
aardig op los over wat wij deden
met De Digitale Stad Nieuwegein. Na enige jaren werden wij door
'traditionele' lokale media gezien als volwaardig concurrent en
worden we gezien als 'influencer'. Wij kunnen met trots zeggen dat
De Digitale Stad Nieuwegein de plek op internet is van, over en
door inwoners, politiek, verenigingsleven en bedrijven in
Nieuwegein.
(verder lezen)

'Open en eerlijk zaken doen'
In die 25 jaar hebben wij veel initiatieven zien komen maar óók
weer zien gaan. Om er twee te noemen: Dichtbij van De Telegraaf
en Nieuwegein TV. Die laatste was ontstaan uit twee freelancers die
schreven voor het AD/UN. Met veel bombarie aangekondigd maar
met de stille trom weer vertrokken. In al die jaren hebben wij
geleerd open en eerlijk te zijn. Twee kernwoorden waarop De
Digitale Stad Nieuwegein zakelijk is gestoeld. Nieuwegein is en
blijft twee dorpen, daar veranderd een immens Stadshuis niets aan.
Ben je niet open en eerlijk dan hou je het maar kort vol. Voor de
rest moet je natuurlijk middenin de samenleving staan en zoeken
naar verbindingen/samenwerkingen. Helaas is dat in 2016 niet
gelukt met RTV9, het lokale radiostation voor Nieuwegein en
omstreken dat in september 2017 ter ziele is gegaan. Daar lag wel
wat potentie. Momenteel werken we goed samen met RTV Utrecht
en willen we die verder uitbouwen.

beeldschermen vervangen door LED-schermen. Ook alle lampen in
het kantoor zijn voorzien van LED.

'Onafhankelijk blijven en samenwerken'
Al 25 jaar zijn we onafhankelijk en brengen we het nieuws zonder
hinder en verplichtingen (subsidie). Ook de komende 25 jaar zullen
wij dit als redactie blijven doen. Wat op ons pad gaat komen de
komende 25 jaar? Dat weten we niet. Wel weten we dat we
open staan voor samenwerkingen, nieuwe ideeën etc. Dat
horen we graag van onze lezers of partijen in het
'Nieuwegeinse.'

Martin Reijmerink
Hoofdredacteur van De Digitale Stad Nieuwegein
www.pen.nl

Speciaal voor het 25-jarig bestaan
hebben wij een samenwerking gezocht
met het bedrijf Goedkoop Energieshop
uit Heinenoord. Zij hebben er voor
gezorgd dat de redactie van De Digitale
Stad Nieuwegein geheel energieneutraal is geworden. De
zonnepanelen op het dak van de redactie zorgen voor genoeg
stroom. Niet alleen voor de computers waarop wij werken, maar
ook voor de verlichting en natuurlijk de koffie. Wij zullen - op
www.pen.nl - de komende maanden meer vertellen over het
energieneutraal maken van De Digitale Stad, samen met de
Goedkoop Energieshop. Wat ons betreft: ‘Laat de zon maar
schijnen, wij zien in ieder geval de toekomst zonnig in.’

‘Groen’
Als bedrijf wil De Digitale Stad Nieuwegein ook
duurzaam bezig zijn en zijn steentje bijdragen aan
het behalen van klimaatdoelstellingen. Met het
brengen van nieuws via
internet heb je niet te
maken met de distributie
van papieren kranten,
maar natuurlijk wel met
computersystemen die
draaien op stroom. Ons
serverpark in Amsterdam
draait al enige jaren op
‘groene’ stroom. De
redactie in de wijk
Galecop heeft het
afgelopen jaar een
inhaalslag gemaakt.
Zo zijn de computers
met grote ATX voedingen
vervangen door computers
zonder dit soort
voedingen en
zijn de
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Eens wat anders uit de Indonesische keuken met de bekende
kruiden en smaken. Deze week
heb ik Saté Prentoel (van
gehakt) gemaakt met gesmoorde
aubergine, pindasaus en rijst
noodles. Eet smakelijk!
__________________________

Straat van de Week
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Zoon Stephan met zijn prijs van maar liefst 22.388,- euro

PostcodeKanjer Miljoen Wijkdeel valt in Nieuwegein
De bewoners van de Stijn Streuvelshove met de
huisnummerreeks 31 t/m 56 zijn woensdagmiddag in de prijzen gevallen. De PostcodeKanjer
Miljoen Wijkdeel was gevallen in deze straat in de
wijk Galecop voor iedereen met de postcode
3437.
Alle winnaars van deze prijs verdelen maar liefst
een geldprijs van 1 miljoen euro! De winnaars die
meespelen met de winnende postcode 3437 BC
verdelen 500.000,- euro, de helft van de 1 miljoen. De andere helft gaat naar alle overige deelnemers waarvan de wijkcode begint met 3437.
Deze prijs is verdeeld op basis van de Kanjerpunten.
Bewoner Vincent laat in reactie aan onze redactie
weten zeer blij te zijn met de prijs van maar liefst
44.776,- euro. Hij heeft de winnende postcode
3437 BC. Vincent: ‘Gisteren is er vanuit de postcode loterij contact opgenomen, of ik vandaag
(woensdag 11 maart) tussen 10.30 - 12.00 uur
thuis aanwezig kon zijn. Aangezien mijn agenda
op het werk volgepland stond met afspraken,
vroeg ik of dit echt noodzakelijk was. De mevrouw van de postcode loterij vertelde mij dat het
echt een leuke prijs was wat niet door de brievenbus kon, en vertelde mij dat het een zeer leuk
cadeau was.’

‘Uiteindelijk heb ik besloten om op het genoemde
tijdstip thuis aanwezig te zijn. Tevens had ik met
een aantal bewoners in de straat contact gehad
of zij ook waren gebeld. En dat was inderdaad
ook het geval... Na het telefoongesprek met de
postcode loterij werd ik uiteraard erg benieuwd
wat de prijs zou kunnen zijn. Helaas moest ik tot
woensdag in spanning blijven.’
‘Woensdag om 12.00 uur was de trekking en
deze was via de facebook pagina van de postcodeloterij live te volgen. Alle bewoners die een
lot hadden, kregen eerst een gouden envelop uitgereikt. Het grappige hierbij was dat mijn zoon
enkele weken geleden ook loten had gekocht, hij
won 22.388,- euro. Wij vielen dus dubbel in de
prijzen. Toen bekend werd welke prijs we hadden
gewonnen, waren we uiteraard erg happy. Dit
hadden we nooit verwacht, want de prijzen van
de postcodeloterij zijn normaal gesproken meer
de cadeau bonnen van de Hema ofzo. We kunnen terugkijken op een geweldige dag, die op het
moment van schrijven nog steeds erg onwerkelijk
is.’
De prijzen zijn inmiddels uitgereikt door Nicolette
van Dam. Het is overigens niet voor het eerst dat
één miljoen euro verdeeld wordt in Nieuwegein.
Begin 2013 viel de prijs op postcode 3435 BW in
de wijk de Doorslag op de Matkopsingel.
______________________

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat dies meer zij, vastgelegd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids de alfabetische volgorde in deze rubriek. Deze week dus het
Abraham Kuyperpark in de wijk
Galecop in Nieuwegen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Koken met pen.nl

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ga je mee
het bevrijdingsvuur ophalen ?
In de nacht van 4 op 5 mei halen we het
Bevrijdingsvuur op in Wageningen, een bijzondere happening. We vertrekken 4 mei
rond 21.30 uit Nieuwegein en verwachten de
volgende dag rond 9 uur weer met de fakkel
aan te komen. Heen gaan we met de bus
maar de terugweg is een wandelestafette.

FOTO VAN DE WEEK
Van Ton Dijkman ontvingen we een schitterende foto. Ton laat ons weten: 'De foto
maakte ik bij de Reinesteijnseweg op een grasveldje, ik heb er 15 minuten bij staan kijken
maar de reiger heeft de rivierkreeft niet opgegeten. Te link denk ik.' Ton voegt daaraan
toe: 'Fotograferen is een hobby van me.'
Werkelijk een prachtplaat, Ton!
Zelf óók iets moois, leuks, bijzonders of opvallends gezien èn gefotografeerd? Stuur de
foto('s) dan naar redactie@pen.nl en wie weet...

Jarenlange celstraffen
voor mannen die ‘met plezier’
meewerkten aan spyshopmoord
De rechter heeft twee mannen veroordeeld
tot vijftien en dertien jaar celstraf voor betrokkenheid bij de moord op Ronald Bakker.
Het slachtoffer werkte bij een spyshop aan
de Twentehaven in Nieuwegein en werd in
zijn auto, vlakbij zijn woning in Huizen, doodgeschoten.
De rechtbank acht bewezen dat Mourad B.
(30) en Ali M. (31) Bakker vlak voor zijn dood
in de gaten hielden als spotters. Op die
manier leverden ze een wezenlijke bijdrage
aan de moord. Uit berichten van de verdachten maakt de rechter op dat de twee 'met
plezier' hebben meegewerkt aan de moord.
Ook zouden ze op de hoogte zijn geweest
van het motief: het afgeven van de bood-

schap dat meewerken met de politie met de
dood zal worden bekocht. Bakker zou met de
politie hebben gepraat over volgapparatuur
voor Ridouan T., tot voor kort de meest gezochte crimineel van Nederland. Daardoor
zou een wapenopslagplaats in Nieuwegein
zijn ontdekt en kreeg de politie belangrijke informatie over betrokkenheid bij huurmoorden
in handen.

Het maakt niet uit of je 5,10, 20 of misschien
wel de hele afstand wil wandelen, dat bepaal
je helemaal zelf. De bus reist de hele weg
mee terug, je kan dus altijd even tussendoor
een pauze nemen. Deelname is gratis en
eten en drinken onderweg verzorgen wij.
Wandelschoenen en een goed humeur graag
wel zelf meenemen. 75 jaar Vrijheid en wat
zou het mooi zijn als we vanuit Nieuwegein
met 75 mensen het Bevrijdingsvuur ophalen.
Ben jij erbij ? Aanmelden of meer informatie:
estafette@4en5meinieuwegein.nl.
____________________________________

Gratis tennis clinic bij TVO

De nabestaanden zijn volgens de rechtbank
'onnoemelijk leed' aangedaan. Daarnaast
heeft de officier van justitie naar het oordeel
van de rechtbank terecht opgemerkt dat de
moord op het slachtoffer, gelet op het motief,
ook een directe aantasting is van de Nederlandse rechtsstaat. Het Openbaar Ministerie
eiste vorige maand zestien en veertien jaar
celstraf tegen B. en M.

Tennisvereniging Oudegein (TVO) kan
nieuwe jeugdleden plaatsen en organiseert
daarom op 21 maart van 11:00 tot 12:00 uur
een gratis tennis-clinic voor leerlingen, tot en
met 16 jaar, van (basis)scholen in de buurt
van het tennispark.
Voor senioren is er een clinic van 12:00 13:00 uur. Inschrijven.
5

Op 21 maart vindt voor de achttiende keer de
Landelijke Opschoondag plaats in Nederland. Ook in de gemeente Nieuwegein doen
inwoners mee om hun buurt of omgeving
schoon te maken. In samenwerking met
Stichting De Schone Stad ondersteunt
gemeente Nieuwegein dit jaar groepen bij
het helpen opruimen van zwerfafval. De
gemeente stelt opruimmaterialen beschikbaar aan bestaande en nieuwe opruiminitiatieven die op 21 maart in groepsverband de
handen uit de mouwen steken.
Groepen van drie personen of meer kunnen
materialen te leen vragen bij de gemeente
via samendoen@nieuwegein.nl. De materialen bestaan uit onder andere afvalgrijpers en
vuilniszakken.
Voor steeds meer inwoners, wijken, scholen
en bedrijven is deelname aan de jaarlijkse
Landelijke Opschoondag vanzelfsprekend,
ziet ook Sjaak Veeken van Stichting De
Schone Stad: 'Ons doel is om inwoners enthousiast te maken om samen te zorgen voor
een schone leefomgeving. De laatste jaren
zien wij daarin steeds meer beweging. Meedoen aan de Landelijke Opschoondag is niet
alleen een laagdrempelige manier om aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen te
doen, maar het verstrekt ook de band tussen
inwoners, medewerkers of klanten. Steeds
meer groepen organiseren daarom zelf een
schoonmaakactie of ondersteunen lokale
schoonmaakactiviteiten.'

__________________________________________________________________________________

Gratis opruimgereedschap voor
inwoners die helpen Nieuwegein
schoon te houden

Documentaire

‘Een drijvend verleden’
binnenkort te zien op RTV Utrecht
In het kader van de herdenkingen van 75
jaar bevrijding van Nederland zendt RTVUtrecht zondag 5 april de documentaire ‘een
drijvend verleden’ uit. In deze documentaire
vertellen ooggetuigen over de Vreeswijkse
scheepvaart tijdens de Tweede Wereldoorlog, een onderwerp waar weinig over bekend
is. In april 2017 nam voormalig Wethouder
Martijn Stekelenburg de documentaire in ontvangst. Dit ziet u in de reportage hierboven
die wij eerder maakten.
Over de documentaire ‘een drijvend
verleden’
Inwoners van Vreeswijk hebben in 2016 en
2017 verhalen van Nieuwegeinse schippers
‘boven water gehaald’ om aan de vergetelheid te onttrekken. Naar een concept van
Monique de Beer hebben de Vreeswijkers
Harmke Mastenbroek, Rina Copier en Jaap
Boersema veel speurwerk gedaan en zijn zij
op bijzondere verhalen gestuit.

In de documentaire ‘een drijvend verleden’
komen ooggetuigen van belevenissen rondom de scheepvaart tijdens WOII aan het
woord. Zij brengen de Nieuwegeinse historie
via deze bijzondere insteek tot leven.
Klaas Wijbenga heeft, met advies van Ad
van Liempt, het script, de cameravoering en
editing van de documentaire gedaan.
Kinderen van de Willem Alexanderschool:
Amal, Milan, Sophie, Swen, Tanya en
Theunis hebben hem hierbij, als jonge reporters, geassisteerd met het interviewen
van de ooggetuigen. Ooggetuigen die in de
documentaire aan het woord komen zijn onder anderen de dames: Elbertse, Pol,
vd Sloot, IJkelenstam en van Rossum en de
heren van Ieperen en Buitenweg.
Dorpshuis Fort Vreeswijk heeft de samenwerking gezocht met het 4 en 5 mei comité
Nieuwegein, Museumwerf Vreeswijk, de
Willem Alexanderschool en ROC Midden
Nederland en een grootschalig project uitgevoerd om de gevolgen van de oorlog op
een speciale manier onder de aandacht te
brengen. Het maken van de documentaire
was hier een belangrijk onderdeel van.

______________________________________________________________

Taart voor de politie na
‘muisincident’

Margot van Leth
en Henk Satijn bij
de uitreiking van
de cheque

De club blijft zich inzetten voor
Nieuwegein en zo heeft Margot
van Leth, bestuurslid van de
‘Stichting Leergeld Nieuwegein’,
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vorige week donderdag een
cheque ter waarde van
tweeënhalfduizend euro mogen
ontvangen uit handen van de
voorzitter van de club, Henk
Satijn. ‘Leergeld’ is uitermate blij
met deze donatie, bestemd voor
het ‘uitrusten’ van kinderen die
naar de middelbare school gaan,
met noodzakelijke middelen.

De omgeving werd afgezet en
een zwaarbewapend arrestatieteam viel de bewoning binnen.
Daar bleek het incident minder
heftig dan gedacht. Het vuurwapen was een luchtbuks die
was toegestaan op het eigen terrein. Eén van de bewoners
hoopte met het wapen een muis
uit te kunnen schakelen. Het
nieuws werd landelijk voorpaginanieuws.
Na alle commotie besloten de
bewoners een taart naar de

_________________________________

Dat Rotaryclub Nieuwegein zich
inzet voor de Nieuwegeinse
samenleving is wel gebleken
tijdens de in november georganiseerde benefietavond, waarbij
zes Nieuwegeinse organisaties
hun wens in vervulling hebben
zien gaan. Toch is het daar niet
bij gebleven.

______________________________________

Rotarycheque voor
Stichting Leergeld

Met een taart aan de politie hebben de bewoners van de Giraffeweide in de Batau Noord die
verantwoordelijk waren voor het
‘muisincident’ hun excuses aangeboden. Afgelopen donderdag
was de politie nog met groot materieel uitgerukt nadat een voorbijganger iemand met een vuurwapen in de woning had gezien.
agenten te sturen. 'Bedankt voor
de leuke middag, en nogmaals
sorry…' staat er op de taart. De
politie kan het gebaar waarderen
en noemt het 'sportief' op Instagram. Hoe het is afgelopen met
de muis, is nog niet bekend.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SamenLoop
voor Hoop Nieuwegein
doet recordpoging!
Onlangs heeft de organisatie van de SamenLoop voor Hoop bekend gemaakt dat de
tweede editie zal plaatsvinden op zaterdag
12 en zondag 13 juni 2021. Alhoewel de datum nog ver weg lijkt te liggen zal voor de
komende editie veel geregeld moeten worden zoals vergunningen, veiligheid en andere aspecten. De lokatie is deze keer Park
de Kokkebogaard in de wijk Zuilenstein.
Naast de indrukwekkende ceremonies, een
gezellige braderie en veel activiteiten wil de
organisatie in Nieuwegein wat extra’s toevoegen, iets dat zeer bijzonder is.

Natuur(lijke) kunst in 2D en 3D
Van 11 maart tot 19 april is volop moois te
zien in KunstGein Podium. Het is deze keer
een gevarieerde expositie met metalen bomen, schilderijen met Hollandse landschappen en schilderijen gebaseerd op de (toekomstige) invloed van de techniek op de
natuur en het leven. Kunstenaars Catherine
Gathier, Jan Jacobs (schilderijen) en Jan
Nebbeling (3D) hebben zich, ieder op eigen
wijze, laten inspireren door de natuur. De
opening van de expositie vindt plaats op zaterdag 14 maart van 14.00 - 16.00 uur en
wordt verricht door kunstliefhebber Hans
Uytdewilligen uit Vianen.
Jan Nebbeling, objecten
Jan heeft 40 jaar gewerkt bij een groot bekend Nederlands zee sleepbedrijf en verschillende keren deze aardkloot gerond. Nu
met pensioen en tijd genoeg voor hobby’s en
een daarvan is metalen boompjes maken
van aluminiumdraad. Tijdens zijn verblijf in
Schotland hij dit geleerd van iemand die
deze boompjes maakte. Zo leerde hij de
kneepjes van het vak en dit beviel zo goed
dat hij er nu nog mee bezig ben.
Catherine Gathier, schilderijen olieverf en
acryl
Catherine is beeldend kunstenaar die atelier
houdt in Vianen. Als realistisch kunstenaar
schildert ze het liefst naar de werkelijkheid.
Daarbij besteed ze veel aandacht aan het

__________________________________________'_______________________________________

Expositie

Catherina Gathier en Jan Nebbeling
____________________________________

schildert ze het liefst naar de werkelijkheid.Daarbij besteed ze veel aandacht aan hetvinden van de juiste compositie, een goede
verdeling van contrasten en een harmonisch
kleurgebruik. Het (Hollandse) landschap,
boeiende zeegezichten en zeer realistische
stillevens zijn een belangrijk onderdeel van
haar werk.
Jan Jacobs, schilderijen
Hij maakt schilderijen in acryl, maar vooraf
tekent hij veel, om het ontstane onderwerp
voor het schilderij eerst te toetsen op zijn
mogelijkheden.
De tekenfase, de voorbereidende tekening
voor het uiteindelijke schilderij, is steeds een
ontdekkingstocht op een vel papier. Dan het
schilderen; het mengen van kleuren, oneindig in hun combinaties. Zijn thema is: de
(toekomstige) invloed van de techniek op de
natuur, op het leven.
KunstGein Podium is open op woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot
16.00 uur. Eén van de kunstenaars is altijd
aanwezig. KunstGeinPodium is gevestigd in
het Atrium (begane grond) van het Stadshuis
in de binnenstad van Nieuwegein.

‘Wij gaan iets doen wat nog niet eerder is
gedaan bij een SamenLoop voor Hoop, het is
zo uniek en zal zijn weerga niet kennen! Wij
gaan een poging doen voor een wereldrecord! ‘De meeste kaarsen die tegelijkertijd
op één locatie branden. Het huidige record
staat op 12.135 en dateert uit 13 November
2012 en staat op naam van Art of Living
Foundation uit India’ aldus de organisatie.
SamenLoop voor Hoop Nieuwegein wil het
record breken door langs de looproute in
Park de Kokkeboogaard aan beide zijdes
meer dan 12.135 kaarsenzakken plaatsen
om de paden te verlichten. De kaarsenzakken zullen zijn voorzien van opschriften,
boodschappen en mooie herinneringen.
‘Hierdoor zal er in Park Kokkebogaard in de
wijk Zuilenstein een fantastische energie vrijkomen die tot heiden en ver te voelen is.’
Ook meewerken aan dit mooie initiatief en
recordpoging? De kaarsenzakken + kaars
zijn verkrijgbaar via de commissieleden van
SamenLoop voor Hoop in Nieuwegein. Dit
voor een bedrag van € 5,-. Zij zullen er voor
zorgen dat de kaarsenzakken + kaars in uw
bezit komen.

Om al een beeld te scheppen hoe het er uit
gaat zien ziet u op de sfeerfoto. De eerste
editie vond plaats bij atletiekvereniging
Atverni. Toen werd maar liefst 52.619,07
euro opgehaald voor KWF Kankerbestrijding
door alle lopers in Nieuwegein.
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Deze week een Dubbelportret
van de Week. Een dubbelportret van twee jonge, door
geloof en maatschappelijke
instelling gedreven, ondernemers die morgen, zaterdag
14 maart, de coöperatie StekUp
oficieel openen. Een mooi
initiatief op een mooie plek in
Vreeswijk.

Maak hier nader kennis met
Theo Vreugdenhil en Theo
Atsma èn met StekUp op basis
van de antwoorden die zij, op
de vijf altijd dezelfde vragen,
geven en de foto's.

Portret van de Week

Energiegesprek
Mensen kunnen bij Energie-N terecht voor
een energiegesprek. Daarbij kijkt een ambassadeur samen met de aanvrager naar de
mogelijkheden om energie te besparen.
Paul: ‘In de winter bereiden we het gesprek
uit met een warmtescan. We hebben een
warmtecamera waarmee we kunnen vast-

stellen waar warmte een huis verlaat door
slechte isolatie of enkel glas. Vorige winter
hebben we zeventig van zulke scans gedaan
en we hebben nu al 35 aanvragen.’
Stimuleren
Energie-N inventariseert waar Nieuwegeiners op dit gebied behoefte aan hebben. Paul:
‘Omdat er in Nieuwegein veel dezelfde typen
huizen staan die ook nog in dezelfde tijd zijn
gebouwd, zien we veel herhaling. We stimuleren mensen dan ook om de resultaten
van het energiegesprek te delen met hun buren. Ook bij het uitvoeren van maatregelen
proberen we er altijd meer mensen bij te betrekken. Als mensen zonnepanelen willen,
vragen we altijd of ze al met de buren hebben gesproken, want die willen misschien
ook wel mee doen. Een heel huizenblok zou
nog mooier zijn. En goedkoper. Als er meer
mensen mee willen doen, houden we bijeenkomsten waarbij we met z’n allen de mogelijkheden doornemen. Dan wordt het een
groot buurtinitiatief waarbij wij een faciliterende rol spelen.’
Inkoopregeling kruipruimte isolatie
Een mooi voorbeeld is de inkoopregeling
voor kruipruimte isolatie waar afgelopen tijd
zestig Nieuwegeiners gebruik van hebben
gemaakt, Paul: ‘We hebben deze regeling
verbeterd en uitgebreid. Vanaf deze week is
alle informatie te vinden op deze website en
kunnen mensen zich aanmelden.’

________________________________________
_________________________________________________________________________

Energie-N is een organisatie van negen vrijwilligers die Nieuwegeiners helpen bij het besparen van energie en het opwekken van
hernieuwbare energie. Paul Triepels is, als
bestuurslid van de Stichting Samen Duurzaam Nieuwegein, aanspreekpunt voor de
activiteiten van Energie-N.
Paul: ‘We willen met ons enthousiasme,
onze kennis en onze ervaring bijdragen aan
een duurzamer Nieuwegein. Er zijn veel
mensen in Nieuwegein die iets op dit gebied
willen doen. Maar vaak komen ze er niet toe
omdat ze veel hobbels zien en vragen hebben. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je je
huis wilt laten isoleren of als je zonnepanelen
op het dak wilt? Leveranciers hebben de neiging naar hun eigen oplossing toe te praten.
Dat geeft onzekerheid. Wat is nu het beste?
Daarvoor kunnen mensen bij Energie-N terecht. Wij zijn een onafhankelijke niet-commerciële organisatie van energie ambassadeurs die mensen de weg kunnen wijzen.’

_________________________________________________________________________

Energie-N helpt Nieuwegeiners
bij verduurzamen huis

AHN Kookworkshop
Tijdens deze kookworkshop, speciaal voor
leeftijdsgenoten van 25 t/m 40 jaar, gaan we
onder begeleiding van een hobby-kok, met
elkaar aan de slag voor een 2-gangen menu.
Iedere keer vinden er weer nieuwe ontmoetingen plaats in een gezellige en ontspannen
sfeer.
Lijkt het jou ook gezellig om samen met
leeftijdsgenoten te gaan koken en te eten?
Meld je aan en kom naar deze kookworkshop in de recreatieruimte van locatie Boogh,
Oortjesburg 2 (naast de dierenarts). De
groep kent een open karakter waar iedereen
van harte welkom is.
De kookworkshop vindt plaats op:
Zaterdag 14 maart van 15.00 - 19.30 uur,
schuif gezellig aan.
Deelname is gratis, er zijn echter maar een
aantal plaatsen beschikbaar dus meld je snel
aan.
We beginnen de kookworkshop om 15.00
uur met koffie/thee en kennismaken, uitleg
over het menu, boodschappen doen en vervolgens gaan we aan de slag met hakken en
snijden van de groenten en samen te koken.
Om 17.30 uur wordt er gezamenlijk gegeten
en daarna gezellig opgeruimd.
Mocht je nog vragen hebben of je willen
opgeven voor deze kookworkshop:
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl,
telefonisch te bereiken onder 0303073574.
9

Meer energie produceren dan verbruiken
Een energiepositief huis produceert meer
energie dan het verbruikt. Deze huizen kunnen bijvoorbeeld voorzien zijn van zonnepanelen, die terugleveren aan de energieleverancier. Een energiepositieve woning kan
ook energie leveren voor onder meer de
straatverlichting of laadpalen voor elektrische
auto’s.
In 2040 moet de hele gemeente Nieuwegein
energieneutraal zijn. Dat is de ambitie van de
gemeente. De huidige voorraad is niet volledig energieneutraal te krijgen. Daarom zet de
gemeente bij nieuwbouw en transformaties in
op energiepositief bouwen.
Energiepositief Rijnhuizen
In Rijnhuizen worden meer dan 2500 woningen gebouwd. Daarmee moet het een energiepositieve wijk worden. Volgens de gemeente zijn er genoeg mogelijkheden om
energiepositief te bouwen. De gemeente
vreest dat de gemeente Nieuwegein anders
achterblijft op het gebied van een duurzame
energievoorziening.
Om zorgvuldig met energie om te gaan, moet
de energievraag zo laag mogelijk zijn. Indien
er energie nodig is, moet deze vooral uit
duurzame bronnen komen. Door zo efficiënt
mogelijk met fossiele brandstoffen om te
gaan, zijn inwoners op een duurzame manier
bezig met energie.
Energiepositief wonen en energieneutraal
wonen is niet hetzelfde. Bij energieneutraal
wonen is het de bedoeling dat de belasting
voor het klimaat tot nul wordt teruggedrongen. Bij energiepositief wonen gaat men een
stapje verder: er wordt meer duurzame energie geproduceerd dan nodig, waardoor er terug kan worden geleverd aan het net. Op die
manier levert de inwoner van Nieuwegein
een positieve bijdrage aan de maatschappij,
compenseert de inwoner een deel van zijn
eigen CO2-uitstoot en kan er zelfs geld worden verdiend.
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Samen waterkwaliteit meten
We genieten allemaal van het water in onze
stad. Maar wat is de kwaliteit van al dat Nieuwegeinse water? Van vijvers, sloten en kanalen? Kun je iets zien in het water? Leven er
eigenlijk wel genoeg planten en dieren in?
De gemeente Nieuwegein onderzoekt dit
graag samen met u. Doet u mee?
Samen meten, samen weten
De gemeente zoekt enthousiaste vrijwilligers
die tussen april en oktober dit jaar een of
meer wateren (vijvers, sloten en kanalen) willen bekijken en de gegevens willen noteren.
U hoeft geen expert te zijn, iedereen kan het
en meedoen vraagt slechts een uurtje tijd per
maand. Tijdens uw lunchpauze, een wande____________________________________

Groene keuzes maken bij het energie
vergelijken
Energie vergelijken helpt om groene keuzes
te maken. Inmiddels bieden steeds meer
websites een duidelijk overzicht aan. Het verschil tussen groene energie en grijze energie
wordt genoemd. Daarnaast geven energievergelijkers vaak tips om te besparen op
energie: goed voor het milieu en goed voor
de portemonnee.
Op bijna ieder elektrisch apparaat in het
huishouden kan energie (en dus geld) bespaard worden. Alleen al door energiebewust
met de keuken om te gaan kan er jaarlijks
vele tientallen euro’s worden bespaard.
Het is een goed idee te kiezen voor een
energieaanbieder die teruglevering toestaat.
Door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen
kan dan eigen energie worden opgewekt en
teruggeleverd aan de energiemaatschappij.
Op die manier is de inwoner van Nieuwegein
energiepositief bezig.
Kiezen voor duurzaam
Bij sites zoals energieaanbieding.nl is het
mogelijk om niet alleen te kiezen aan de
hand van de prijs, de looptijd van het contract of voor een specifieke aanbieder, maar
ook voor duurzaamheid. Zo kan men kiezen
voor uitsluitend duurzame leveranciers, groene stroom, groene stroom uit Nederland of
CO2-gecompenseerd gas.
Een duurzame keuze maken helpt bij het behoud van het milieu. Groene energie heeft de
toekomst. Een betere planeet begint bij onszelf. Daarom is energiepositiviteit en het
maken van duurzame keuzes zo ontzettend
belangrijk.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwegein kiest volop voor groene,
energiezuinige woningen. De gemeente
zet vooral in op het vergroenen van
woningen in de wijk Rijnhuizen.
De gemeente heeft deze wijk het
energiepositief bouwen tot de norm
verklaard.

___________________________________________________________________________________________________________

Nieuwegein
gaat voor energiezuinig

FOTO: AREND BLOEMINK

ling met de hond of op weg naar huis, kijkt en
noteert u hoe het water eruit ziet: ligt er veel
kroos op het water, zwerfvuil of ziet u planten? De resultaten kunt u online invullen.
Waarom meten?
Iedere drie jaar controleren de gemeente en
het waterschap de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze controles zijn een momentopname. Zo kan bijvoorbeeld de hoeveelheid kroos in een week sterk toenemen.
Met de hulp van vrijwilligers kunnen meer
wateren vaker worden gecontroleerd. Het
waterschap verzamelt alle gegevens en
maakt hiervan een rapportage. En deze gebruikt de gemeente weer om de kwaliteit van
het water voor mensen, planten en dieren in
Nieuwegein te verbeteren.
Doet u mee?
Kom dan dinsdag 24 maart naar de informatieavond. U krijgt dan ook de spullen die voor
het meten nodig zijn. Aanmelden voor deze
avond kan via samendoen@nieuwegein.nl.
Vermeld uw naam en de locatie/wijk waar u
zou willen meten (waar u woont, werkt of
wandelt).
____________________________________

DE KOM

Zonder zin kan het ook

met Janneke de Bijl

Janneke de Bijl studeerde af als filosoof, is
lid van het prestigieuze comedycollectief
Comedytrain en won in 2017 zowel de juryals de publieksprijs van het cabaretfestival
Cameretten. In haar debuutvoorstelling is ze
niet alleen streng voor zichzelf, maar ook
voor de wereld. Ze fileert haar relatie, haar
gezapige omgeving en de hele zelfhulpcultuur, die ze natuurlijk wel eerst even zelf
heeft uitgeprobeerd. Janneke beantwoordt
vragen als: hoe weet je of je ‘liefs’ of ‘groetjes’ moet schrijven en waarom lost hardlopen
niets op?
19 Maart 20:30 uur, cabaret, kleine zaal.

Nieuws van De tweede verdieping
Opeten
in plaats van weggooien
Donderdag 26 maart wordt er
van 17.00 - 19.00 uur een workshop koken met restjes gehouden in de bibliotheek.
Ieder jaar wordt een derde van al
het geproduceerde voedsel weggegooid. En dat is zonde! Hoe
kun jij het verschil maken? Leer
tips & tricks om voedselverspilling tegen te gaan. Ondertussen
worden er lekkere hapjes gemaakt van overgebleven voedsel.
De toegang is gratis en alleen
voor leden. Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu
Eén keer per maand is er een
workshop of lezing op het
Gezondheidsplein, met telkens
als basis positieve gezondheid.
Volgens deze kijk op gezondheid
kan je je eigen welbevinden vergroten door je te richten op wat
je leven betekenisvol maakt en
hoe je kunt meedoen. Let op: in
verband met deze workshop
komt de wekelijkse Lucky Life
van 16.00 - 17.00 uur van donderdag 26 maart te vervallen.

Verdwenen Vreeswijk:
verandering & vernieuwing
Op donderdag 26 maart van
12.15 - 13.00 uur geeft Bartjan
Damstra van de Historische
Kring Nieuwegein een lunchpauzelezing over de veranderingen in Vreeswijk.
Vreeswijk groeit in de loop van
de tijd uit tot een gemeente met
zo’n 5500 inwoners in 1971, het
jaar waarin het met Jutphaas de
nieuwe gemeente Nieuwegein
zou gaan vormen. In de periode
na de tweede wereldoorlog vinden er grote veranderingen
plaats: sanering, vernieuwing en
nieuwbouw. Aan de hand van
historische afbeeldingen worden
deze veranderingen in beeld gebracht en toegelicht.
De toegang voor de lezing is
gratis. Aanmelden: actie@detweedeverdieping.nu.
Open Lab: Gaming
Op zaterdag 14 maart staat het
Open Lab in het teken van
gamen. Maak je eigen game met
Bloxels of speel VR en Nintendo
games.
Het Open Lab is van 14.00 -

Hoe schrijf je een rebels gedicht? Dat was de inhoud van de
workshop die dichter Alexis de Roode afgelopen maandag gaf.
De workshop werd gegeven in het kader van de Boekenweek,
die als thema heeft: Rebellen en dwarsdenkers.

16.00 uur en voor leden van
6 t/m 12 jaar. Nog geen lid?
Lidmaatschap voor kinderen is
gratis. Je betaalt eenmalig € 6
inschrijfkosten.
#WorkshopWoensdag Gamen
Nog meer gamen: op woensdag

middag 18 maart van 15.30 17.00 uur gaan we in #WorkshopWoensdag een gamekarakter ontwerpen en leren we hoe je
je eigen game kan maken.
#WorkshopWoensdag is er voor
leden van 9 t/m 12 jaar.

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________

De gemeente Nieuwegein zet per 1 april een
expertiseteam in die meedenkt met hulpverleners van kinderen en gezinnen met complexe problemen. Dit vindt de gemeente van
belang omdat op deze manier kinderen en
hun ouders de eigen hulpverlener kunnen
houden in plaats van te moeten overstappen
naar andere zorginstellingen. Voor kinderen
die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, wordt
de zorg meer op maat. De zorg verplaatst
zich, niet het kind. Met dit uitgangspunt vernieuwen 16 Utrechtse gemeenten, waaronder Nieuwegein, samen met Yeph vanaf
1 april aanstaande de zeer specialistische
jeugdhulp. Deze zorg is belangrijk voor een
kleine groep kinderen en gezinnen met
(zeer) complexe problemen. Yeph is een
combinatie van de huidige aanbieders
Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo.

Belangrijke expertise
De specialistische zorg van Yeph is voor
kinderen en jongeren met complexe problemen van wie de veiligheid en/of de ontwikkeling in gevaar is. Deze expertise wordt zoveel
mogelijk ingezet in het (pleeg)gezin waar het
kind woont. Als dit niet haalbaar is, heeft
Yeph ook (behandel)plekken waar kinderen
tijdelijk kunnen wonen. Indien nodig kan dit
ook op een gesloten afdeling. In 2019 werd
deze vorm van specialistische jeugdhulp aan
zo’n 235 kinderen en jongeren uit de 16 gemeenten geboden.

Uithuisplaatsingen voorkomen
Met het inzetten van deze specialistische expertise op de plek waar het kind woont, wil
de gemeente Nieuwegein voorkomen dat
plaatsing in een kliniek of instelling nodig is.
De zorg verplaatst, en niet het kind. Als er
toch verblijf in een behandelvoorziening nodig is, wil de gemeente dat kinderen zich
gesteund en veilig voelen. Dit om ervoor te
zorgen dat zij zich zo goed mogelijk kunnen
ontwikkelen. Ouders, eerdere hulpverleners
en anderen die voor de jongeren belangrijk
zijn blijven maximaal betrokken.

_______________________________________________________

Expertiseteam verbetert de zorg
voor kinderen en jongeren
met complexe problemen

Wilt u meer informatie?
Door deze zeer specialistische zorg samen
te organiseren, zorgen de regio’s ervoor dat
er deskundigheid en voorzieningen beschikbaar zijn én blijven voor kinderen en jongeren die deze zorg echt nodig hebben. Wilt
u meer informatie over de specialistische
zorg van Yeph? Vanaf 1 april vindt u de contactgegevens van het expertiseteam op de
website van Yeph. Wilt u nu al meer informatie dan kunt u terecht bij de afdeling
Geynwijs van Nieuwegein: 0304100666.
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NLdoet activiteiten
in Nieuwegein
gaan niet door

Het zit erop voor werfbaas
Ton van der Heijden. Op
1 maart na 17 jaar dienstverband als werfbaas bij
Museumwerf Vreeswijk moest
Ton met pensioen. Hij wordt
opgevolgd door Dick van Dam,
een goede bekende van Ton
en de Museumwerf.

Nu hij als werfbaas met pensioen
heeft moeten gaan, betekent dat
niet dat Ton de Museumwerf verlaat. Hij blijft in dienst en hoopt in
zijn nieuwe functie als opleidingscoördinator de komende
jaren zijn droom te verwezenlijken: het opleiden van jongeren
in het vak van lasser/ijzerwerker.
Hij heeft een schat aan ervaring
en deskundigheid te bieden in
combinatie met geduld en warme
belangstelling voor de medemens. Deze combi is van grote
waarde in onze maatschappij
waarin steeds minder technici
worden opgeleid en mensen
12

_______________________________________

voor zijn inzet voor de samenleving ontving Ton uit handen van
de Nieuwegeinse burgemeester
Frans Backhuijs de Anna van
Rijnpenning.

Naast werfbaas is Dick ook meewerkend voorman.
__________________________________________________________________________________________________

Oude werfbaas,
nieuwe opleidingscoördinator
Vanaf zijn 15e al is Ton verbonden aan de scheepswerf, voorheen de Scheepswerf en
Machinefabriek Buitenweg. Hij
kwam daar als leerling machinebankwerker maar werd ijzerwerker/lasser en later calculator/
technisch tekenaar. Hij schopte
het uiteindelijk tot werfbaas van
de Museumwerf die hij mede onder zijn leiding vormgaf. Vorig
jaar werd zijn 50-jarig jubileum
bij de werf op grootse wijze
gevierd. Als blijk van waardering

_________________________________________________________________________________________

Nieuwe werfbaas voor
Museumwerf Vreeswijk

Het Oranje Fonds roept deelnemende organisaties aan NLdoet
op hun activiteiten uit te stellen.
Vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus vindt het
Fonds het niet verantwoord om
de geplande activiteiten dit
weekend door te laten gaan.
'Met pijn in ons hart geven we
dit advies. NLdoet is immers
een feest van sociale verbinding. Maar er is niets belangrijker
dan gezondheid', stelt waarnemend directeur Marc van Hal.
(verder lezen)
__________________________

Toen Van Dam in 2016 kwam
Nieuwe werfbaas
buurten bij de Museumwerf werd
Tons opvolger is Dick van Dam.
hem gevraagd of hij niet wilde
Dick kwam in 2016 in dienst bij
terugkeren naar de werf. Van
Museumwerf Vreeswijk als ijzerDam beschouwde dit als een
werker/lasser en draaier/machigrapje was maar knoopte het
nebankwerker. Eerder was Dick
toch in zijn oren. Korte tijd later
ook al collega van Ton bij
fuseerde Fischcoon met een anScheepswerf en Machinefabriek
der bedrijf waardoor de helft van
Buitenweg NV waar hij in 1977
het personeel overtallig raakte.
als 17-jarige in dienst trad. In
Van Dam greep zijn kans en
1989 maakte Dick de overstap
keerde terug naar de werf die
naar de machinebankwerkplaats
met hem een allround medewaar hij zich bekwaamde in het
werker rijker werd. Met zo’n staat
vak van draaier/machinebankvan dienst kent Dick het klappen
werker. Tien jaar later vertrok hij
van de zweep waardoor hij als
naar Fischcoon in Vianen, een
opvolger van Ton een voor de
bedrijf dat brandblusapparatuur,
hand liggende keuze is.
hydrauliek en generatorsets
maakte voor de offshore en raffinaderijen.
__________________________________________________________________________________

buiten de boot vallen. Het verdwijnen van kundige handen op
de werkvloer wordt in tal van
bedrijven en branches gevoeld.
Ton zal lespakketten samenstellen, nieuwe contacten met
scholen en bedrijven leggen of
verder uitbouwen en de
Museumwerf Vreeswijk neerzetten als goede leerplek voor toekomstige vakmannen en -vrouwen. Voor ons drijvend en varend erfgoed is dat ook goed
nieuws. Behoud is slechts mogelijk als ook kennis en kunde
beschikbaar blijven.

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: 'Nieuwegein kreeg de schrik van haar leven, toen de politie werd opgeroepen voor een dreigende
situatie! Het bleek gelukkig loos alarm: er werd slechts op een muis gejaagd (met grof geweld). Toch
weet niemand hoe het met de muis is afgelopen... is hij weer door onze vingers geglipt?'

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.

________________________________

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?

Udo: 'Huisviegen zijn hinderlijke,
vieze beestjes en als ze nu nog
mooi waren...
Ook niet, dus. Gelukkig zijn er
vliegen, èchte vliegen, die zo
groot zijn als een flinke
bromvlieg maar waar je nooit last
van hebt, er heel zindelijk uitzien
en nog mooi zijn ook. Ze hebben
geen naam, wel een latijnse
benaming: Graphomya
maculata.'

Vliegen zijn hinderlijke, vieze beestjes. Althans, de vliegen
die in huis rond zoemen of op het eten gaan zitten. In het
buitengebeuren zijn ook dikke, mooie vliegen die nooit in huis
komen of gaan zitten op mensen, eten of afval: echte vliegen,
maar van de goede soort. Zoals deze naamloze vlieg:
Graphomya maculata.
________________________________________________________________________________________________________________

Hans van Echtelt schrijft iedere week zijn
‘Sportief Dagboek’ op De Digitale Stad
Nieuwegein. Hans is een geboren Vreeswijker en houdt van voetballen, 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 Nieuwegein.

60′ Hoekschop Geinoord.
Nog steeds niks aan de
hand. 1-0

Gelukkig heb je tegenwoordig zogenaamde
‘tweets’ die thuisblijvers van minuut tot minuut op de hoogte houden. Zo kon ik lezen
dat in de 35e minuut Geinoord aan de leiding
kwam via een treffer van Sven Banfi en dat
de ploeg tal van kansen kreeg de score uit te
breiden. Jammer genoeg gebeurde dat niet
en BFC slaagde er via Koen Beuker een
kwartier voor tijd in de stand gelijk te trekken.
Volgens Twitter heeft de ploeg van Gerrit
Plomp goed gespeeld en had zelfs recht op
meer dan deze 1-1.

Komende zaterdag staat een nieuwe sleutelwedstrijd op het programma, uit tegen nummer laatst Waterwijk. Wanneer Geinoord in
Almere dezelfde prestatie levert als JSV
afgelopen zaterdag en ook de drie punten
pakt, gaat de situatie er wat florissanter uitzien. Een gelukkige bijkomstigheid is dat ook
de rivalen CDW en Benschop hebben verloren, zodat er zowel voor Geinoord als JSV
nog volop kans op behoud is.
____________________________________

Oosterlicht gelast schoolfeest af

De schoolleiding van het Oosterlicht College
in Nieuwegein heeft het besluit genomen om
het schoolfeest voor leerjaar 2 en 3 op vrijdag 20 maart in verband met de coronasituatie uit te stellen naar een later moment
in het schooljaar. Wanneer het feest wel
doorgaat wordt nog bepaald.
Het Oosterlicht College: ‘We volgen lande
lijke richtlijnen RIVM/GGD. Ouders verwijzen we naar de website van deze instanties
om zich te informeren.’ De school blijft tot nu
toe gewoon open. Afgelopen week gelastte
het Cals College al een buitenlandse reis af
voor haar leerlingen vanwege het Coronavirus.
__________________________________

Het was een vreemde zaterdag.
Geinoord verloor enkele dagen eerder met
dubbele cijfers (12-4) een vernederende
oefenpot tegen derdeklasser Houten. Het
perspectief op de thuiswedstrijd tegen BFC
leek dus weinig hoopvol, omdat de club uit
Bussum volop periodekansen had. Maar
uiteindelijk stond er 1-1 op het scorebord op
Parkhout terwijl de thuisclub het meeste
recht op de overwinning had.

Zelf was ik dit keer niet aanwezig omdat er
familieverplichtingen op het programma stonden. Ook mijn ‘maatje’ Bas van Noordenne
had al afgezegd omdat hij Brabant niet uit
kon vanwege het corona-virus. Samen drinken we na afloop altijd graag een glaasje
rode wijn in de business ruimte maar dat genoegen kon dit keer dus geen doorgang vinden.

__________________________________________________________

___________________________________________________

Sportief dagboek (deel 19)
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Zit jouw kindje op zwemles bij Merwestein? Dan kun je van dichtbij komen kijken hoe goed het al gaat! Je zit aan het bad, je hoort
de instructies, je ziet jouw kleine van dichtbij zwemmen, drijven, watertrappelen en nog veel meer. Na afloop van de zwemles is er
nog even kort tijd om inhoudelijk met de instructeur te praten over de voortgang, de verbeterpunten en eventuele tips en tops.
Kortom, de kijkdagen wil je niet missen! Uiteraard kun je dit alles doen onder het genot van een kopje koffie, thee of iets anders.
Ben jij erbij? Plan de data vrij in je agenda: donderdag 19 maart t/m woensdag 25 maart. Je bent van harte uitgenodigd!
________________________________________________________________________________________________________________

Overgewicht betekent een BMI
van 25 of hoger. Ernstig overgewicht, ook bekend als obesitas, betekent een BMI van 30 of
hoger. De BMI wordt berekend
op basis van geslacht, lengte en
gewicht. Een BMI tussen de 18,5

Hoe zit het met de gezondheid
in de gemeente?
73% van de inwoners van
Nieuwegein ervaart de eigen
gezondheid als (zeer) goed. Landelijk gezien ligt dit percentage
op 75,6%. Het alcohol- en rookgedrag ligt tenslotte redelijk in lijn
met de rest van Nederland'

en 25 betekent een normaal
gewicht.
Sporten en bewegen in de
gemeente Nieuwegein
Dit wil niet zeggen dat de hele
gemeente stilzit. 49% voldoet
aan de landelijke Beweegrichtlijnen. Dit betekent minimaal 2,5
uur per week matig intensieve inspanning (bijv. fietsen of wandelen), twee keer per week spieren botversterkende activiteiten
(bijv. traplopen) en niet te veel
stilzitten. Hieronder een aantal

__________________________________

Hiermee zijn inwoners in de
gemeente Nieuwegein gemiddeld zwaarder dan de rest van
Nederland. Landelijk gezien is
48,9% te zwaar, en heeft 13,8%
te maken met obesitas.

van verplaatsingen met een korte afstand (tot 7,5 km) gebruik
gemaakt wordt van de fiets

__________________________________

Liefst 53% van de volwassenen
in de gemeente Nieuwegein
heeft een overgewicht.
17% kampt zelfs met ernstig
overgewicht (obesitas).
Dat blijkt uit onderzoek van vandaagafvallen.nl dat informatie
rondom afvallen in Nieuwegein
verzamelt en vergelijkt. Hiervoor
zijn gegevens van de Gezondheidsmonitor, het CBS en RIVM
geraadpleegd.

___________________________________________________________________

53%
van de Nieuwegeiners
kampt met overgewicht!

aanvullende gegevens met betrekking tot sporten en bewegen
in de gemeente Nieuwegein.
• 55% doet aan matig plus zwaar
intensieve activiteiten (o.a. wandelen, fietsen, hardlopen, wielrennen, sporten).
• 79% doet aan bot- plus spierversterkende activiteiten (o.a.
traplopen, springen, fietsen en
krachttraining).
• 50% doet wekelijks aan sport.
• Het percentage fietsgebruik ligt
op 28%. Dit betekent dat bij 28%

In Nieuwegein wordt door 46%
van de bevolking van 19 jaar en
ouder volgens de Richtlijn gedronken (drinkt niet of maximaal
1 glas per dag). 8% van de bevolking is een zware drinker.
Dat wil zeggen: minstens 1 keer
per week 6 glazen voor mannen
en 4 glazen voor vrouwen per
dag. 6% wordt aangemerkt als
overmatige drinker. Je bent een
overmatige drinker als je meer
dan 14 glazen per week (vrouwen) of 21 glazen per week
(mannen) drinkt. 19% van de inwoners in Nieuwegein rookt wel
eens.
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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.
14 Maart is de officiële opening van de
coöperatie en kringloop StekUp.
14 Maart, kookworkshopp voor 25 t/m 40jarigen.
Tennisvereniging Rijnhuyse organiseert van
15 t/m 22 maart het Kapsalon Van Doorn
Open Jeugd tennistoernooi.
16 Maart: Stormy Monday, een gratis
jamsessie in het theatercafé van DE KOM.
Buurtplein Zuid staat 18 maart in het teken
van ‘Horen.’
Landelijke opschoondag, 21 maart.
Zaterdag 21 maart het allereerste Repair
Café in Buurtplein Galecop.
21 Maart organiseert de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein (AHN) weer een
soosmiddag.
21 Maart, ‘Sketchcrawl’ in de bieb De
tweede verdieping.
21 Maart van 11:00 tot 12:00 uur een gratis
tennis-clinic.
Op 26 maart gaan groepen 7 en 8 van
basisschool ‘De Toonladder’ in Galecop
weer ‘Wandelen voor Water’.
Finale Kleine Prijs van Nieuwegein: 27
maart, in De Partner.
The-Party Nieuwegein wordt gehouden op 3,
4 en 5 april.
4 April: een nieuwe editie van Nieuwegein
Rock.
Chibi voor Beginners 4 april, 13:00 uur.
Manga voor Beginners, 11 april, 13:00 uur.
16 April: event voor ondernemende moeders
bij Hajé Tull en 't Waal in Nieuwegein
Werken met Kleur, 18 april, 13:00 uur.
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__________________________________________________________________________________________________________

Attentie: het kán zijn dat een hier
vermeld evenement vanwege het
Coronavirus is/wordt geannuleerd.
Check daarom altijd de actuele stand
van zaken bij de desbetreffende
organisatie.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aangemelde evenementen

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

Maart 2012
Leden van verschillende
politieke partijen binnen de
Nieuwegeinse gemeenteraad
staken tijdens de NL DoeDag
in maart 2012 de handen uit
de mouwen en knapten in
goede samenwerking Jeugdland in Nieuwegein Zuid op.
Daar kwam, zo te zien, het
nodige denkwerk bij kijken.
________________________________________________________________________________________________________________

Het CDA in Nieuwegein krijgt regelmatig
klachten van inwoners over de belabberde
wijze waarop de gemeente Meldingen Openbare Ruimte (MOR) afhandelt. Vooral aan de
terugkoppeling richting inwoners na een melding schort veel. 'We horen dat inwoners
hierdoor gedemotiveerd raken om nog langer
MOR-meldingen te doen. En dat kan volgens
het CDA niet de bedoeling zijn van de moeite
die inwoners nemen om problemen in de
openbare ruimte bij de gemeente te melden.'
Raadslid Henk Jan Schat heeft in maart 2019
al schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. In de beantwoording van zijn vragen
zegt het college toe dat er een verbeterplan
komt. 'Wij zullen u verder informeren zodra
het verbeterplan gereed is en de oplossingsrichtingen bekend zijn', zegt het college
daarover. Maar in maart 2020, dus bijna een
jaar verder, ligt er nog steeds geen verbeterplan. Reden voor het CDA om het college
hierover aan de tand te voelen. En dus heeft
CDA-raadslid Mart Hack hierover op donderdagavond 5 maart vragen aan het college
gesteld.
Het college biedt zijn excuses aan dat het
verbeterplan voor de MOR-meldingen bijna

een jaar later nog niet is opgeleverd aan de
gemeenteraad. Het verbeterplan wordt alsnog uiterlijk 30 april a.s. naar de raad gestuurd. De kwaliteit van MOR-meldingen en
de afhandeling daarvan wordt binnenkort in
een inwonersenquête opgenomen. De uitkomsten van de inwonersenquête worden op
termijn ook meegenomen in het toegezegde
verbeterplan. Op vragen van het CDA geeft
het college aan dat de hele interne afhandeling van MOR-meldingen flink tegen het licht
wordt gehouden.
Het CDA vindt het jammer dat het college
deze eerdere toezegging aan de raad niet uit
eigen beweging is nagekomen. We zullen
dan ook scherp opletten dat het verbeterplan
uiterlijk 30 april a.s. bij de raad ligt. Het CDA
ziet dienstverlening aan inwoners als één
van de belangrijkste gemeentelijke taken.
Aan het grote aantal MOR-meldingen dat
jaarlijks wordt gedaan merkt het CDA dat
veel inwoners met het wel en wee van
Nieuwegein begaan zijn. We roepen inwoners op dit te blijven doen, waardoor dienstverlening van de gemeente doorlopend kan
worden verbeterd. Daarnaast vindt het CDA
dat de gemeente met goede dienstverlening
waardering moet tonen voor deze betrokkenheid van inwoners.
We zullen daarom scherp zijn op de maatregelen die worden getroffen om het hele
proces rond MOR-meldingen te verbeteren.
Een beter Nieuwegein begint bij betrokken
inwoners die zich bekommeren om hun
woonomgeving. Samen zorgen we dat de
stad schoon, heel en veilig is en blijft.

_________________________________________________________________________________

CDA vraagt waar verbeterplan
MOR-meldingen blijft

AHN Soos met als extra activiteit

Laagdrempelig bewegen
met een bal
Op zaterdag 21 maart aanstaande organiseert de Algemene Hulpdienst Nieuwegein
(AHN) weer een soosmiddag. Vanaf 13.30
uur zijn geïnteresseerden welkom op de
Oortjesburg 2 in Batau Noord (locatie
Boogh). Er is vrije inloop en de soos duurt tot
16.00 uur.
‘Het is altijd weer een gezellig moment van
ontmoeten en dit keer ook de mogelijkheid
om mee te doen met een laagdrempelige beweegactiviteit o.l.v. Ria Schakel. Ook zal aan
de inwendige mens gedacht worden en is er
onder het genot van koffie/thee/fris alle gelegenheid om gezellig na te praten.’ aldus de
AHN.
Geen zin om te bewegen maar wel zin in
gezelligheid? U bent van harte welkom. Er is
vrije inloop en er zijn geen kosten aan verbonden. De beweegactiviteit begint om 14.00
uur.
Mocht het vervoer een probleem zijn of een
eerste keer toch moeilijk, dan kunt u contact
opnemen met een AHN contactpersoon. Dit
kan telefonisch op iedere werkdag tussen
10.00 en 12.30 uur op nummer: 0306067409.
Samen kunnen ze kijken wat ze voor u kunnen doen om de eerste stap zo makkelijk
mogelijk te maken. Voor meer informatie
stuurt u een e-mailtje naar
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl.
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De Oude PEN

Het oudste gebouw
van Nieuwegein
De R.K. kerk op het Jutphase
Kerkveld blijkt tegen het einde
van de 14de eeuw te klein en de
pastoor, Albert Coper, beklaagt
zich er bij de bisschop over dat
het ondoenlijk is voor één priester om zo’n uitgebreide parochie
te besturen. Besloten wordt vervolgens dat in Jutphaas een
tweede pastoor mag worden benoemd. Vermoedelijk heeft de
pastorie van pastoor Coper nabij
de kerk gestaan. De tweede pastoor die dan wordt benoemd is
Arent van Rijn, afkomstig van
kasteel Rijnenburg. Volgens het
boek 'Jutphaas… verleden tijd' is
Arent van Rijn ook in zijn nieuwe
functie blijven wonen op Rijnenburg.

De basis van de bewoningsgeschiedenis van Jutphaas
wordt gevormd door de ontginningen die in de elfde en twaalfde eeuw in dit gebied plaatsvonden. Als uitgangspunt voor deze
ontginningen werd een weg met
een wetering aangelegd. Deze
lange oost-west gerichte as is
ondanks alle latere doorsnijdingen op de kaart nog steeds herkenbaar. De Nedereindseweg
fungeert nog steeds als belangrijkste toegangsweg tot het oude
centrum van Jutphaas.
Bijzonder is dat het grondgebied
waarop het oudste gebouw van
Nieuwegein staat aan alle voorwaarden voldoet waaraan in de
middeleeuwen pastorieën moesten voldoen. Namelijk een oppervlakte van 4 morgen land (één
morgen land is een oppervlakte
18
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die men toen op één ochtend
kon ploegen). Zo’n ‘kerkeblok’
was voldoende groot om naast
het woonhuis ruimte te hebben
voor de verbouw van de nodige
groenten.
De in de volksmond ‘Oude pastorie’ heeft een dubbel zadeldak.
Het rechter (= oostelijk) deel is
nog in de oorspronkelijke staat
uit 1407 met onder meer ongeschaafde balken, een trappenhuis opgetrokken langs één
boomstam, enzovoorts. Achter
het pand staat een schuurtje onder een met rode pannen belegd
zadeldak, eveneens uit 1407.
Het is gebouwd rond de waterput
die bij het pand hoort.
In 1983 is het westelijke deel van
het pand onverhoeds afgebroken, zoals ook de Anna van Rijnhuisjes in de nacht werden gesloopt. In de oorspronkelijk stijl
werd een nieuwe vleugel aangebouwd. Westelijk en oostelijk
deel vormen elk een apart woonhuis.
In het linkerdeel (nummer 112) is
een deur met bovenlicht aanwezig evenals een schuifvenster
met luiken en op de verdieping
een houten kruisvenster. In het
rechterdeel van deze zijgevel
(nummer 114) bevinden zich een
deur met bovenlicht, een kelder-

Het pand anno nu. Let op de
dichtgemetselde ramen (rechts)
__________________________

licht, twee hoger geplaatste vensters voor de opkamer en op de
verdieping twee dichtgemetselde
vensterd. Rode en blauwe OudHollandse pannen sieren het
dak.
De twee ramen die dichtgemetseld zijn stamt uit de tijd van
Napoleon. In de tijd dat
Napoleon regeerde over de
Nederlanden werden diverse belastingen geheven, waaronder
die op ramen. Je betaalde per
raam. Als gevolg daarvan zijn er
nu nog steeds huizen te vinden
met dichtgemetselde ramen. Dat
deden de huiseigenaren om minder belasting te hoeven betalen.
Het ging niet om vitrage of gordijnen, maar puur om de ramen.
Na de reformatie kwam de pastorie in handen van de Hervormde Gemeente en diende tussen
1585 - 1889 als woning voor de
predikant. De Jutphase bouwpastoor van Nicolaaskerk aan de
Utrechtsestraatweg, monseigneur G.W. van Heukelum, kocht
op 1 mei 1889 de oude pastorie
terug. Die is thans eigendom van
de R.K. Caritas. Het pand is een
Rijksmonument.

Dag van Rijnenburg
afgelast

___________________________________________________________________________________

Pastoor Coper gaat in die tijd de
kerk op het Kerkveld opknappen
en vergroten; het schip van de
kerk wordt vernieuwd en verbreed, het muurwerk wordt ontmanteld en het schilddak wordt
vervangen door een spits toelopend helmdak. Pastoor Arent
van Rijn gaat aan de noordzijde
van het Kerkveld een tweede
pastorie bouwen. Het is dan
1407, vijf jaar later toen het Geyn
door Jan van Arkel, heer van
Zoelen, geplunderd en afgebrand werd, en thans is die vroegere pastorie het oudste gebouw
van Nieuwegein en staat aan de
Nedereindseweg in Jutphaas.

Ook de organisator van de Dag
van Rijnenburg heeft helaas
moeten besluiten om de infor
matieavond ‘Praat mee over de
kansen die Rijnenburg biedt!’ op
donderdag 19 maart niet door te
laten gaan.
'Dit heeft alles te maken met het
coronavirus. Er is geen officieel
advies om evenementen buiten
Noord-Brabant af te lasten,
maar we zien de zorgen in de
maatschappij en zien ons genoodzaakt om onze verantwoordelijkheid te nemen. We
hopen dat de zorgen over het
nieuwe coronavirus snel verleden tijd zijn, zodat wel alsnog
met jullie in gesprek kunnen
over de kansen van Rijnenburg.'
Een nieuwe datum voor deze
bijeenkomst is vooralsnog niet
bekend.

Muziekliefhebbers kunnen maandag 16
maart weer genieten van Stormy Monday,
een gratis jamsessie in het theatercafé van
DE KOM. Iedereen die een instrument
speelt, zingt, of gewoonweg van muziek
houdt is vanaf 20.00 uur van harte welkom
om te komen spelen, improviseren of luisteren.
Deze keer leidt Arturo Escalante, begeleid
door zijn band Latino Mood de sessie. Het
thema van deze avond is ‘Latin Descarga’;
een avond met opzwepende en swingende
klanken. Latino Mood speelt het eerste half
uur, daarna kan iedereen aanschuiven om
samen met de band stukken te komen spelen.

Latino Mood zijn:
Annes Diemont, percussie en zang,
Peter Huber, toetsen,
Gertjan Rösken, basgitaar
en Arturo Escalante, sax en zang.
Deze Utrechtse formatie Latino Mood speelt
Afro-Latin Jazz. Vier ervaren muzikanten.
Een drumset zoals je hem nog nooit eerder
hebt gezien. Een poëtische ballad die eindigt
in een wilde Montuno. Dat is Latino Mood. Inspiratie komt onder andere van Mongo Santamaría, Paquito d’Rivera, Astor Piazzolla en
Dizzy Gillespie.
Stormy Monday is een samenwerking tussen
de KunstKombinatie en het kunstencentrum
van DE KOM.
____________________________________

St. Antonius Ziekenhuis gelast
alle patiëntenbijeenkomsten af
Om verspreiding van het coronavirus zoveel
mogelijk te voorkomen, zijn alle patiëntenbijeenkomsten in het Sint Antonius Ziekenhuis
deze maand afgelast. Het ziekenhuis in
Nieuwegein laat weten dat het erg belangrijk
is om patiënten, bezoekers en medewerkers
goed te beschermen tegen het risico op verspreiding van het Coronavirus. ‘Daarom is
besloten om tot en met eind maart alle informatie- en patiëntenbijeenkomsten niet door
te laten gaan’ aldus het ziekenhuis.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stormy Monday met
Arturo Escalante & Latino Mood

Bekijk de Nieuwegeinse aflevering

Gemeente Nieuwegein
zet in op online bereiken
van jongeren
met gescheiden ouders
Steeds meer gemeenten bieden kinderen
met gescheiden ouders het zogeheten
Buddyprogramma aan van vrijwilligersorganisatie Stichting Villa Pinedo. Een
steunfiguur voor elk kind dat daar behoefte
aan heeft. Nieuwegein is één van deze
gemeenten en lanceert vandaag in samenwerking met Villa Pinedo de campagne
‘Expeditie Scheiding #3’. Met deze campagne richt Nieuwegein zich op kinderen
met gescheiden ouders van 10 tot en met
26 jaar. Gemeente Nieuwegein zet hiermee
in op een preventieve aanpak.
In Nederland zijn er meer dan 1 miljoen kinderen met gescheiden ouders. Daar komen
jaarlijks meer dan 86.000 thuiswonende
kinderen bij. Kinderen met gescheiden ouders hebben gemiddeld meer psychosociale
en school gerelateerde problemen.
Wethouder Jan Kuiper: 'Een veilige leefomgeving voor jongeren is het fundament
van een veerkrachtige samenleving. Om
Nieuwegeinse jongeren te ondersteunen
werken we samen met Villa Pinedo, een online platform met onder andere Buddy’s,
waar kinderen hun hart kunnen luchten. We
hebben gekozen voor de samenwerking
met Villa Pinedo omdat dit platform voor en
door jongeren is. De Villa Pinedo aanpak
werkt preventief en voorkomt dat kinderen
zich alleen voelen, het helpt hen bij de verwerking van de scheiding.'
Een scheiding kan grote gevolgen hebben
voor kinderen; verhuizen, veranderen van
school, steeds een ouder minder zien. De
steun van ervaringsdeskundige jongeren,
ofwel een Buddy, verzacht die impact. De
Universiteit Utrecht doet onderzoek naar de
kracht van een Buddy als steunfiguur. Het

onderzoek laat een positief effect zien op
het welzijn van kinderen. De aanpak van
Villa Pinedo draagt bij aan het voorkomen
van negatieve effecten zoals schooluitval,
vandalisme, of slechtere mentale en fysieke
gezondheid (Amato, 2010).
Campagne ‘Expeditie Scheiding’
Met de online campagne worden jongeren
met gescheiden ouders ervan bewust gemaakt dat het goed is om te praten over de
scheiding met iemand die zij vertrouwen.
Als zij hun hart willen luchten bij een ervaringsdeskundige kunnen ze terecht bij Villa
Pinedo. Villa Pinedo is hiermee de eerste
die met behulp van een YouTube serie direct aansluiting vindt bij de doelgroep zelf.
Door hen zelf aan het woord te laten bieden
zij elkaar steun, tips en advies. Reporter
Jeen is voor de Youtube serie ‘Expeditie
Scheiding’ de straat op gegaan en heeft
tientallen Nieuwegeinse jongeren gesproken over hoe zij met hun gescheiden ouders
omgaan.
Over Villa Pinedo
Villa Pinedo is de enige organisatie in
Nederland voor kinderen met gescheiden
ouders, die ervaringsdeskundigheid inzet
om andere kinderen te ondersteunen. Zij
zijn de experts en de ervaringsdeskundigen
en weten als geen ander wat er lastig, verdrietig, moeilijk of juist fijn en veilig is in een
scheidingssituatie. Villa Pinedo versterkt de
autonomie en kracht van kinderen en jongeren, door hen zélf aan het woord te laten.
Ook is er een aanbod voor gescheiden ouders, zoals een online training, het boek
‘Aan alle gescheiden ouders’ en het forum
waar ouders vragen kunnen stellen aan jongeren. Kinderen met gescheiden ouders
maken hier volwassenen bewust van wat er
in hun hoofd en hart omgaat door advies te
geven vanuit hun eigen ervaringen. Voor
meer informatie: www.villapinedo.nl.
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Anna BTV de Linie stopt,
leerlingen krijgen
passende onderwijsplek
op reguliere scholen
Bovenschoolse Tussenvoorziening (BTV) Anna De Linie gaat
per 1 augustus 2020 stoppen
met het onderwijsaanbod onder
deze vlag. Het bestuur en de directie van de school hebben dit
in goed overleg met omliggende
scholen besloten. De leerlingen
krijgen een passende onderwijsplek bij de verschillende scholen
binnen het Samenwerkingsverband VO Utrecht-Zuid.
In de achterliggende periode
werd binnen BTV Anna De Linie
hard gewerkt aan de kwaliteit.
Tegelijkertijd vond, in het licht
van passend onderwijs, een
grondige evaluatie van het onderwijsaanbod plaats, die heeft
geleid tot de conclusie dat BTV
Anna De Linie in de huidige vorm
stopt. De reboundvoorziening
Doorstart, nu nog onderdeel van
BTV Anna De Linie, blijft bestaan
onder de verantwoordelijkheid
van het Samenwerkingsverband
Utrecht Zuid.
Ouders en verzorgers van de
leerlingen zijn afgelopen week
als eerste over het besluit tot
sluiting geïnformeerd. De continuïteit in begeleiding en ontwikkeling van de leerlingen staat
daarbij voorop. De school is verantwoordelijk voor een passende
vorm van vervolgonderwijs en
gaat daarover op zeer korte termijn in gesprek met de ouders.
__________________________
DE KOM

Goodbye, Norma Jeane
met Ellen Pieters, Brigitte Heitzer
en Soy Kroon
Het is 1984. Henri Mortensen,
een jonge en ambitieuze journalist, belt ergens in Europa aan.
Een vrouw van 58 opent de deur
en stelt zich voor als Jane Edwards, maar de jongeman weet
het zeker: de vrouw die voor hem
staat is Norma Jeane Baker, ooit
wereldberoemd als Marilyn Monroe. De vrouw laat Henri binnen.
Bang dat haar geheim onthuld
zal worden, doet ze er alles aan
om hem te overtuigen het verhaal niet te publiceren.
16 April, 20:15 uur, musical,
Rabobankzaal
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Nieuwegein krijgt tweede Repair Café
Wat doe je met een broodrooster dat het niet
meer doet? Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! Galecop Sociaal organiseert op zaterdag 21 maart het allereerste
Repair Café in Buurtplein Galecop aan het Thorbeckepark 183. Dan staat het Buurtplein in het
teken van repareren. Hiermee krijgt Nieuwegein
een tweede Repair Café, de allereerste Repair
Café van Nieuwegein vindt al jaren iedere eerste
zaterdag van de maand plaats in het MEC aan de
Geinoord 9.
Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen
van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters,
lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed etc.
Bijna alles wat het niet meer doet, is welkom en
maakt kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad.
Zij stellen het zeer op prijs als u uw apparaten of
spullen schoon meebrengt en bijvoorbeeld de gebruikte koffiepads of stofzuigerzakken van tevoren uit het apparaat verwijdert.
Mireille: 'Door repareren te promoten, wil Repair
Café Galecop bijdragen aan het verkleinen van
de afvalberg. Dat is hard nodig! In Nederland
gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar
bijna niets mis mee is en die na een eenvoudige
reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn.
Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in
het systeem. Met het het Repair Café in de wijk
willen we daar verandering in brengen.'
Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact
te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. 'Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een fiets, een cd-speler of
een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon

toch anders als je hem of haar de volgende keer
op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden
tot heel leuke contacten in de buurt.'
Het team van RC Galecop wijst erop dat repareren ook geld en kostbare grondstoffen bespaart
en bijdraagt aan de beperking van de CO2-uitstoot. 'Maar bovenal willen we met het Repair
Café laten zien dat repareren leuk is en vaak heel
makkelijk.'
Stichting Repair Café International
Het concept Repair Café is in 2009 ontstaan in
Amsterdam en is een initiatief van Martine
Postma. Zij richtte in 2010 Stichting Repair Café
op (zie Repaircafe.org). Deze stichting biedt professionele ondersteuning aan lokale groepen in
de hele wereld (intussen meer dan 2000 wereldwijd!) die zelf hun eigen Repair Café willen beginnen. De stichting ondersteunt ook het Repair
Café Nieuwegein, het eerste Repair Café in
Nieuwegein.
Met Repair Café Galecop krijgt Nieuwegein nu
een tweede locatie, waardoor ook de druk wat
wordt weggenomen van Repair Café Nieuwegein
waar het soms erg druk is. Vanaf 21 maart is er
elke derde zaterdag van de maand een Repair
Café in het Buurtplein Galecop aan het
Thorbeckepark 183 en elke eerste zaterdag van
de maand een Repair Café in het MEC aan de
Geinoord 9.
Tussen 11.00 uur en 14.00 uur staan diverse vrijwillige reparateurs voor u klaar om te helpen bij
alle mogelijke reparaties. (Inschrijven is mogelijk
tot ca. 13.30 uur, afhankelijk van de drukte). Deze
reparaties zijn kosteloos. Wel wordt een kostprijs
gevraagd voor gebruiksartikelen zoals batterijen,
remkabels e.d. en een vrijwillige bijdrage om de
kosten te dekken.

Op 9 maart begon de eerste
fase, die bestond uit regiezittingen. De eerste zittingsdagen van
het MH17-proces waren vooral
inventariserend van karakter.

Nabestaanden volgen start proces MH17
in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein
Nabestaanden van slachtoffers
van de vliegramp MH17 volgen
sinds maandag 9 maart het
MH17 proces live volgen in
Nieuwegein. Middels een livestream in het NBC Congrescentrum volgen zij, bijna zes jaar nadat de vlucht is neergehaald boven de Oekraïne, de rechtszaak
tegen de vier verdachten uit Rusland en Oekraïne. Bij de ramp op
donderdag 17 juli 2014 vielen
298 slachtoffers, waaronder 196

Nederlanders. De livestream vertoont beelden van meerdere camera’s in de zittingszaal gedurende het proces.
De zittingen zijn overigens voor
iedereen in binnen- en buitenland te volgen via de livestream
op deze website in het Nederlands en Engels. De zitting is in
het Nederlands. De livestream
wordt simultaan vertaald in het
Engels. De zitting in het NBC

De rechtbank Den Haag heeft de
volgende data het Justitieel
Complex Schiphol gereserveerd
voor de behandeling van de
MH17-zaak:
9 tot en met 13 maart 2020
23 tot en met 27 maart 2020
8 juni tot en met 3 juli 2020
31 augustus tot en met 13
november 2020
1 februari tot en met 26 maart
2021
Houdt deze website en twitter
@CourtMH17 in de gaten voor
actuele informatie over de
strafzaak.

EXTRA FOTO VAN DE WEEK
Het weer zat mee. Het weer was práchtig. En dús kon het imposante kasteelschip
Vlotburg de Prinses Amaliabrug passeren, op weg naar de passantenhaven van
Museumwerf Vreeswijk. Daar blijft dit wonderlijke kasteel een aantal weken liggen.
Bezoekers zijn welkom!
Onze website-ontwerper was ter plekke en maakte een serie foto's. Dank je wel, Jan!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Congrescentrum in Nieuwegein
is besloten.

Nieuwegein Rock
in De Partner
The Partner is op zaterdag
4 april gastheer van een nieuwe
editie van Nieuwegein Rock.
Jaarlijks wordt Nieuwegein Rock
twee keer georganiseerd. In
samenwerking met de Partner
verzorgt de organisatie voor alle
popliefhebbers in en rond Nieuwegein weer een gezellige muziekavond met stampende blues
en swingende pop-rock. Deze
keer in het klein!
Om 20.45 uur opent The Bulfrogbluesband de avond en de band
Out of Time verzorgt de slotact.
De toegangsprijs bedraagt 10,euro p.p. Wilt u kaarten reserveren? Stuur dan een e-mail naar:
nieuwegeinrock2019@gmail.com. Vermeld hierin duidelijk uw
eigen (voor en achter) naam en
het aantal personen voor wie u
toegang aanvraagt. The Partner
biedt ruimte aan 130 bezoekers.
Reserveer dus tijdig uw kaarten
want vol = vol.
The Partner is gevestigd aan de
Nedereindseweg 401A. De zaal
gaat om 20.15 uur open. Het
festijn begint om 20.45 uur en
duurt tot ongeveer 00:00 uur.
Voor meer informatie kunt u een
e-mail sturen naar
nieuwegeinrock2019@gmail.com
__________________________

Zelf óók iets moois, leuks, bijzonders of opvallends gezien èn gefotografeerd? Stuur de
foto('s) dan naar redactie@pen.nl en wie weet...
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Het Laantje, Vreeswijk
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