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Burgemeester Frans Backhuijs
‘In de jaren dat ik nu burgemeester
van deze prachtige stad mag zijn,
heb ik onze gemeenschap
leren kennen als warm,
doortastend en betrokken.
Laten we die eigenschappen
de komende tijd
vasthouden.
Wees goed voor
elkaar.
Samen komen we
deze crisis
te boven!'
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start discussie brandveiligheid

start actie voor hulphond

start unieke spaaractie

start bezorgservice Muntplein
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Mocht u vragen hebben over het Coronavirus, dan kunt u bellen met het telefoonnummer:
0306305400. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m zondag van 08.30 tot 17.00 uur.
Of bel de landelijke informatielijn 08001351, dagelijks bereikbaar van 08.00 t/m 20.00 uur.

Koken met pen.nl
Deze week maakt onze kookgek
Eric Dekker, voor de rubriek ‘Koken met PEN’ een heerlijke tortilla. Tortilla is omelet in het
Spaans en kun je op allerlei
manier maken. Eric maakte het
op zijn eigen wijze.
__________________________

Straat van de Week
Wat is er allemaal dicht door het Coronavirus, zet het op de kaart!
Evenementen en organisaties voor meer dan honderd personen, ze moeten de komende weken allemaal dicht vanwege het Coronavirus. Van sportclubs tot musea en van congressen tot de dorpsbingo.
Dat was één van de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Weet je iets dat dicht is of niet doorgaat in Nieuwegein? Zet het dan in bovenstaande kaart, zodat iedereen het kan zien.
De redactie van De Digitale Stad Nieuwegein (en daarmee ook De Digitale Nieuwegeiner) is gestopt
met het aanpassen van de al eerder geplaatste berichtgevingen over de diverse evenementen in
Nieuwegein. Wil je de komende dagen ergens naar toe, neem dan eerst contact op met organisatie
van het evenement of bijeenkomst.
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
Kweekhoeve in de wijk
Blokhoeve in Nieuwegen.

Hoe werkt het?
Op de kaart kun je de locatie melden. Je reactie is daarna meteen te zien.
• Zoek linksboven in het balkje de locatie van het evenement of de organisatie. Je kunt ook met de
plus- en minknoppen de exacte locatie opzoeken
• Klik rechtsboven op de knop ‘Voeg punt toe’ en klik op de juiste locatie
• Vul de twee korte vragen in. Als je geen website hebt van het evenement of de organisatie, zet dan
een streepje.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Toekomst van sportpark
Nieuwegein-Zuid
Door alle gemakken van de moderne tijd is
sporten niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Hierdoor wordt de aanbevolen hoeveelheid
beweging door de meeste mensen niet gehaald. De gemeente Nieuwegein wil inwoners helpen om opnieuw kennis te maken
met beweging en sport. Daarvoor wordt een
multifunctioneel sportpark gerealiseerd in
Nieuwegein-Zuid.
Gezamenlijke accommodaties
Het college van B&W onderzoekt de verschillende mogelijkheden. Er wordt overwogen
om de hockeyvereniging MHCN te verplaatsen naar het sportpark. Dit wordt mogelijk als
voetbalverenigingen VSV Vreeswijk en SV
Geinoord gebruik gaan maken van een gezamenlijke locatie.
Vernieuwing en duurzaamheid
Het College van B&W stelt voor om de mogelijkheden van multifunctionele accommodaties te onderzoeken. Deze sportlocaties
moeten vernieuwend en duurzaam zijn en er
moet een beter fietspad en extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Ambitie en budget zouden de leidraad moeten zijn bij het tot
stand brengen van deze plannen. De gemeenteraad zal hierover een besluit nemen
in april.

Burgemeester Frans Backhuijs
'Ik besef dat voor veel mensen in onze stad een moeilijke periode is aangebroken.
De getroffen maatregelen zijn zeer ingrijpend. Deze crisis treft onze samenleving in het
hart. Dat geldt ook voor Nieuwegein. Twee inwoners van Nieuwegein zijn besmet geraakt
met het coronavirus en zitten in thuisisolatie. Als burgemeester leef ik intens mee met alle
Nieuwegeiners die door deze crisis worden getroffen.’
‘Tegelijkertijd wil ik alle Nieuwegeiners oproepen om zich aan de maatregelen te houden.
Het is nu echt ernst. Het gaat immers om het grootste goed dat wij hebben, onze gezondheid. Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, is het effect het grootst. Door allemaal ons steentje bij te dragen, kunnen wij bereiken dat ziekenhuizen voldoende bedden
overhouden om voor zieke landgenoten te zorgen.’
‘Een tijd van crisis is ook een tijd om elkaar nabij te zijn.
In onze stad zie ik juist nu allerlei mooie initiatieven ontstaan
van Nieuwegeiners die elkaar een helpende hand toereiken.
In Fokkesteeg maakten inwoners bijvoorbeeld een flyer
waarmee kwetsbare buurtgenoten eenvoudig hulp kunnen
vragen voor een boodschap of een bordje eten.
En in Galacop kunnen inwoners elkaar hulp vragen
en bieden via een speciale Elkaar Helpen-knop op
de wijkwebsite. Ik vind dit soort acties hartverwarmend. Mijn bijzondere waardering
geldt ook voor alle Nieuwegeiners die
werken in de zorg, die onder soms zware
omstandigheden iedere dag voor ons
allemaal klaarstaan.’
‘In de jaren dat ik nu burgemeester van
deze prachtige stad mag zijn, heb ik onze
gemeenschap leren kennen als warm,
doortastend en betrokken. Laten we die
eigenschappen de komende tijd vasthouden. Wees goed voor elkaar. Samen
komen we deze crisis te boven!'
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Het nieuwe sportpark zal dus tevens de woningmarkt in de gemeente een boost geven.

Sportieve activiteiten voor iedereen
Een nieuwe accommodatie zal vooral sociale
activiteiten op touw moeten zetten, zodat
iedere buurtbewoner profijt kan hebben van
de sportfaciliteiten. Sporten is namelijk gezond voor iedereen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan ‘walking football’, een
sport die uitermate geschikt is voor de 65plussers. Ook zal er ruimte worden gemaakt
voor groepen die baat hebben bij dagbesteding. Bovendien zal het verplaatsen van de
hockeyclub woningbouw mogelijk maken.

Krap budget
Doordat onder andere de bouwkosten en
nieuwe standaarden omtrent duurzaamheid
in de afgelopen jaren veranderd zijn, zal het
budget dat in 2016 werd vastgesteld waarschijnlijk niet voldoende zijn om alle plannen
te verwezenlijken. Er zal dus een extra investering nodig zijn of een alternatief plan. Er
wordt druk gewerkt aan het in beeld brengen
van besparingen door onder andere opnieuw
te kijken naar het aantal gewenste kleed

kamers en (kunst)grasvelden. Mocht de gemeente besluiten het budget niet te vergroten, zal het plan voor een gezamenlijke accommodatie buiten beschouwing moeten
worden gelaten en zal de hockeyvereniging
niet verhuizen. Dan zal er geen ruimte
gecreëerd worden voor woningbouw.
Goede motivatie
Of de sportvelden nu groots of minder groots
worden aangepakt, het zal ongetwijfeld een
motivatie voor velen zijn om het internet en tv
zo nu en dan te laten voor wat het is en wat
vaker de neus buiten de deur te steken.
Goedkoop en snel internet en tv en de games die daarmee gepaard gaan, hoeven
sporten natuurlijk niet in de weg te staan. Zo
kan men online en op tv sportwedstrijden kijken en men kan handige apps downloaden
die helpen bij het sporten.
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Samen met zijn naaste medewerkster Alyssa Heijmans voorziet eigenaar Bas Bertrams het
bedrijf van een nieuw elan, een
verfrissende aanpak van zaken.
Alyssa: ’SalesConnect is jong en
gezellig, maar óók ambitieus en
dynamisch. Onze commercieel
adviseurs worden in hun werkzaamheden in face-to-faceverkoop actief door ons begeleid
en worden daarnaast regelmatig
door ons getraind.’
Bas: ‘Nu de acquisitie van bedrijven en organisaties in een
stroomversnelling komt, zijn we
op zoek naar jongeren die bij ons
als part-time commercieel adviseur aan de slag willen. Heb je
daarin interesse? Lijkt het je leuk
om een centje bij te verdienen?
Kijk dan eens op onze site of op
onze facebook-pagina. Wij zijn er
klaar voor!’
__________________________

Zaterdag 21 maart houdt het IVN
afdeling Nieuwegein e.o., de landelijke vereniging voor natuuren milieueducatie, een lentewandeling door Over-Heicop, een
prachtig natuurgebiedje van
Zuid- Hollands Landschap.

PLUS van Loon start unieke spaaractie

PLUS van Loon op winkelcentrum Nedereind heeft donderdag
12 maart het startsein gegeven
van een unieke spaaractie. Sinds
vorig weekend kunnen klanten
sparen voor mooie historische
mokken met een lokaal tintje. De
mokken zijn namelijk bedrukt
met een afbeelding van vroeger
uit Jutphaas en Vreeswijk.
‘Nieuwegein bestaat bijna 50
jaar. Dus een mooie gelegenheid
voor deze unieke actie’ aldus
Christ van Loon van de PLUS
supermarkt.
De gemeente Nieuwegein nadert
haar vijftigste verjaardag. Op
1 juli 1971 ging Nieuwegein officieel van start, als samenvoeging van de gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk. Op dat
moment telde de gemeente ruim
12.000 inwoners, in de daarop
volgende decennia groeide
Nieuwegein tot een heuse stad
met een inwonertal van meer
dan 62.000 inwoners.
Klanten kunnen sparen voor
deze historische mokken. Met
een volle spaarkaart en een
kleine bijbetaling kunnen de
klanten in het bezit komen van
deze prachtige mokken. Vorige
week donderdag werden de
eerste mokken uitgereikt aan
wethouder John van Engelen en
aan Hidde van der Kluit en Otto
Pijpker van de Historische Kring
Nieuwegein. Zij hebben meegewerkt aan deze unieke actie.
Ook klanten van de Dagwinkel in
Vreeswijk kunnen meedoen met
deze actie.

4

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sinds kort is SalesConnect,
gespecialiseerd in het werven
van klanten voor grote bedrijven
of leden voor grote organisaties
en ‘goede doelen’, gevestigd.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SalesConnect
kiest voor Nieuwegein

IVN organiseert
een lentewandeling door
Over-Heicop

Onze videograaf Bart van Rooijen was natuurlijk, ondanks het
‘Corona-gedoe’, van de partij en
legde dit moment vast in een
videoreportage.
Over PLUS van Loon
Met de vier merkwaarden ‘Aandacht’, ‘Kwaliteit’, ‘Lokaal’ en
‘Verantwoord’ onderscheidt
PLUS zich in supermarktland.
PLUS staat middenin de maatschappij en is daarmee een belangrijke centrale plek in de
buurt. PLUS stelt te geven om de
mensen om haar heen en is betrokken bij tal van activiteiten in
onze omgeving. Daarnaast haalt
Plus haar producten, voor zover
mogelijk, uit de omgeving. Dit
doet PLUS omdat zij overtuigd is
van de smaak en kracht van
Nederlandse producten.
Verantwoord
Verantwoord betekent voor
PLUS dat zij stil staat bij alles
wat ze doet, dus neemt ze het
voortouw als verantwoorde supermarkt. Gezondheid is één van
haar speerpunten. PLUS streeft
naar een kwalitatief goed en veilig assortiment met, waar mogelijk, toegevoegde waarde op het
gebied van eerlijke handel, duurzame productie en dierenwelzijn.
__________________________

De carpoolers kunnen gezamenlijk vertrekken om 10.00 uur bij
Jack’s Grillhouse aan de
Parkhout in Nieuwegein. Het kan
nat en modderig zijn, daarom zijn
waterdichte, stevige schoenen of
laarzen aan te raden. Het pad is
onverhard en neem uw verrekijker mee!

Martin van Genderen van het
IVN: ‘We wandelen door een
heel gevarieerd landschap met
oude landschapselementen zoals een hakhoutbos, grienden,
een verwilderd populierenbos en
bloemrijke graslanden. Ook qua
waarnemingen zal deze wandeling heel gevarieerd zijn. We hopen reeën, ijsvogels, de grote
bonte specht etc. in de kijker te
krijgen en bij mooi weer zien wij
hopelijk de eerste vlinders fladderen. Misschien nog hier en
daar een paddenstoel, die de
winter heeft overleefd. Als we
geluk hebben zien wij in het
poeltje heikikkers, die in de paartijd blauw kleuren en horen wij
hun bijzondere geluid. Aan het
begin van de wandeling worden
wij ongetwijfeld enthousiast begroet door een paartje
ooievaars.’
Gaat u rechtstreeks naar het
vertrekpunt en wilt u niet carpoolen? Het vertrekpunt is de
Schaapskooi aan de Overboeicop 15 in Schoonrewoerd. Rond
10.30 uur vertrekt u met z’n allen
met een gids door het natuurgebied.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail ‘gemeentegids’
niet van de gemeente Nieuwegein
Verschillende bedrijven in Nieuwegein
hebben de afgelopen weken een e-mail
gekregen over een internetadvertentie op de
site van het bedrijf Gemeentegids.org. In de
e-mail wordt gevraagd om een akkoord en
om factuurgegevens. Deze mail komt NIET
van de gemeente! Zo laat de gemeente
Nieuwegein weten op haar website.
De genoemde organisatie is niet bekend bij
de gemeente en heeft niets te maken met de
gemeentegids die de gemeente Nieuwegein
uitgeeft. De gemeente raadt bedrijven aan de
e-mail zorgvuldig te checken en goed na te
gaan of alles klopt.
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Geld voor restauratie kasteel Oudegein
De provincie Utrecht investeert bijna 4 miljoen euro uit het fonds Erfgoedparels in de
restauratie van 14 rijksmonumenten. Zo wordt onder andere kasteel Oudegein
gerestaureerd. Het landgoed met kasteel Oudegein ligt in het midden van het stadspark in
Nieuwegein. Het kasteel was van oorsprong een verdedigingstoren die de tolheffing nabij
het stadje ‘t Gein moest beschermen. Het hoofdhuis en het toegangshek aan het voorplein
worden gerestaureerd. De gebruiksruimtes worden vergroot en ruimtes die nu als opslag
dienen, worden toegankelijk gemaakt. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat dit
monumenten goed toegankelijk blijft voor het publiek en draagt daarom bij aan de
onderhoud en restauratie.
Het geld uit het fonds Erfgoedparels wordt gebruikt om een aantal markante monumenten
te restaureren. Dit jaar gaat het om 14 gehonoreerde projecten: 8 historische
buitenplaatsen, 1 orgel, 1 molen, 1 voormalige fabriek, 1 parkaanleg, 1 voormalig klooster/
weeshuis/poptempel en 1 boerderij. Gedeputeerde Rob van Muilekom: 'Dit bijzondere
erfgoed vertelt een deel van de 2000 jaar oude geschiedenis van de regio Utrecht. We
koesteren deze bijzondere monumenten en stimuleren verduurzaming, kennisdeling en
nieuwe functies voor het erfgoed, zodat het behouden en toegankelijk blijft.'
Erfgoedparels
Het gaat om de volgende projecten:
Historische buitenplaatsen Randenbroek (Amersfoort), Doornburgh (Stichtse Vecht),
Margaretha Turnorplein kasteel Amerongen (Amerongen), Zuiderpark kasteel de Haar
(Utrecht), poortgebouw en brug kasteel Nijenrode (Stichtse Vecht), Huis te Jaarsveld
(Lopik), Kasteel Oudegein (Nieuwegein), Pestersbosje (Zeist).
Uit de overige monumentcategorieën het orgel van de Nicolaaskerk (Vreeland), de molen
van Cabauw (Lopik), Eemlandiafabriek (Bunschoten), historische aanleg Malieblad
(Utrecht), Tivoli Oudegracht (Utrecht) en stadsboerderij Hof ter Weijde (Utrecht).
In 2007 is het Fonds Erfgoedparels (ook bekend als het Parelfonds) ingesteld door
Provinciale Staten. Dit fonds is specifiek ingesteld om bij te dragen aan de restauratie van
Rijksmonumenten binnen onze provincie die geen woonhuis zijn. Sinds 2008 is er voor
bijna 30 miljoen euro aan subsidie verstrekt aan 101 projecten voor restauraties in de
categorieën: historische buitenplaatsen, kerken en industrieel erfgoed. Momenteel is de
regeling gesloten en zal medio 2020 weer worden opengesteld.
Bij het verlenen van subsidies hanteert de provincie een aantal criteria zoals een urgente
restauratiebehoefte, de publieke toegankelijkheid en cofinanciering van de eigenaar.

Het is niet voor het eerst dat een organisatie
zich voordoet als een partij die een gemeentegids uitgeeft namens de gemeente. Ook in
december 2012 en 2004 werden ondernemers uit Nieuwegein benaderd door een externe partij voor het plaatsen van hun bedrijfsgegeven op hun site. De gemeente liet
toen ook weten niets te maken te hebben
met het bedrijf.
Twijfelt u aan de oprechtheid van dat wat u
wordt aangeboden? Verifieer dit dat bij de
gemeente is het advies. ’Wij adviseren bedrijven extra alert te zijn wanneer zij worden benaderd om een advertentie of vermelding in
een gids goed te keuren of te betalen’ aldus
de gemeente Nieuwegein toen in een reactie.
____________________________________
Coronavirus

Magic Circus afgelast

Het Nederlandse Stadscircus dat met zijn
gloednieuwe voorstelling ‘Fifty?Fifty!’ naar
Nieuwegein zou komen, heeft zijn voorstellingen voor vrijdag 3 tot en met woensdag 8
april afgelast. De Magic Dome zou op het
grasveld aan de Lupinestraat bij winkelcentrum Hoogzandveld worden opgeslagen,
maar de ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft de directie doen besluiten om de
voorstellingen te annuleren. Iedereen die al
kaarten had voor de voorstelling in
Nieuwegein krijgt zijn geld teruggestort.
‘We zullen onze vaste fans in Nieuwegein
missen. We zien jullie later dit jaar ongetwijfeld terug in goede gezondheid, waar dan
ook in den lande’ aldus het circus in een
verklaring. ‘Zodra de overheid groen licht
geeft voor het hervatten van het normale leven, kan je eindelijk gaan genieten van onze
jubileumvoorstelling ‘Fifty?Fifty! We bestaan
dit jaar namelijk 50 jaar!’
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de ritten met de voetnoot ‘Rijdt NIET van 22
december 2019 t/m 4 januari’.

Aangepaste dienstregeling
Openbaar Vervoer
De maatregelen van de overheid leiden ertoe
dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik
maken van het Openbaar Vervoer. Daarnaast leidt de aangescherpte definitie ertoe
dat veel meer medewerkers van het OV zich
preventief ziekmelden. Vanwege deze beide
redenen is het voor veel OV-bedrijven
noodzakelijk om de dienstregeling aan te
passen. Dit is ook het geval voor U-OV.
Sinds afgelopen maandag rijdt U-OV volgens
een aangepaste dienstregeling. Dit is dezelfde dienstregeling als tijdens de kerstvakantie is gereden.
Dit houdt het volgende in.
• Lijnen 28, 29, 31, 34, 41, 50 (ritten U-OV),
73, 77, 241 en 285 rijden op andere tijden.
• Lijnen 6, 11, 24, 30, 33, 47, 48, 55, 63, 65,
74, 85 rijden de normale dienstregeling,
maar een aantal ritten vervallen.
• Lijnen 18, 27, 35, 247, 281 en 703 rijden
niet.
We raden je aan kort voor je vertrek je reis te
plannen en de actuele reisinformatie in de
gaten te houden.

Achterin instappen
Het maatschappelijk belang van openbaar
vervoer is groot. Wij proberen en willen onze
reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn.
Tenslotte vervoeren we ook dagelijks veel
reizigers die werkzaam zijn in vitale sectoren.
Juist nu is het extra belangrijk dat deze medewerkers kunnen werken.
Daarom verzoeken we de reizigers in de bus
om via de achterdeur in te stappen én daar
in te checken. Hierdoor verminderen we het
aantal contactmomenten tussen reizigers en
buschauffeurs. Door deze maatregel in te
voeren proberen we een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze
reizigers.
Betaal met je OV-chipkaart of koop je ticket
vooraf in de webshop, bij OV Service &
Tickets op Utrecht Centraal of bij de U-OV
kaartautomaten.

____________________________________________________________________________

Coronavirus

Ouderkamer basisschool
De Schouw geopend
Vorige week woensdag heeft wethouder Jan
Kuiper de ouderkamer in de basisschool De
Schouw geopend. De ouderkamer van de
school is een plek waar iedere ouder welkom
is en waar ouders bij elkaar kunnen komen
om gezellig met elkaar te praten, om elkaar
te leren kennen, maar vooral om van elkaar
te leren.
De ouderkamer in de school aan de Dintherseschans in de wijk Fokkesteeg is de
schakel tussen de school, het kind, de wijk
en de opvoeder. Ouderbetrokkenheid op
school stimuleert het leerproces en de ontwikkeling van het kind. De ouderkamer De
Schouw is een initiatief van leerkracht
Annemarije Kapetein.
Wethouder Jan Kuiper tijdens de opening:
‘Het is een prachtig initiatief. Een plek waar
ouders over alledaagse opvoedzaken kunnen praten. Ik opende met paaseitjes en augurken om ouders aan te moedigen zowel
het zoet als het zuur van opvoeden te bespreken met elkaar. Want dat heelt.’ De ouderkamer is open tijdens de schooluren.

OV Service & Tickets winkels
op Utrecht Centraal
• De U-OV balie in de winkel aan de jaarbeurszijde is vanaf zaterdag 14 maart tot en
Houd voor de lijnen waarvoor hierboven aan- met 31 maart gesloten.
gegeven staat dat ze op andere tijden rijden
• De U-OV balie in de winkel aan de cende kerstvakantiedienstregeling aan. De lijnen trumzijde blijft geopend volgens de normale
waarvan een aantal ritten vervallen: dit zijn
openingstijden.
________________________________________________________________________________________________________________

Bedwantsenplagen nemen alleen maar toe in Nederland en
dat komt omdat er steeds meer
mensen reizen. De link? Als jij in
een hotelkamer logeert waar ook
bedwantsen verblijven, dan kunnen ze ‘meeliften’ met je bagage.
Zonder het te merken verspreid
jij een plaag en breng je deze
zelfs mee naar je woning of
bedrijf in Nieuwegein! En als dat
gebeurt, hoe los je dat dan op?
Harde middelen,
maar méér resultaat
Bedwantsen zijn niet te bestrijden met sprays tegen insecten
of andere middelen die je in een
bouwmarkt of elders kunt kopen.
Het is namelijk zo dat bedwantsen al veel resistentie hebben
opgebouwd tegen bestaande

middelen, zodanig dat ze alleen
nog met drie middelen aangepakt kunnen worden:
• met een zeer sterk insecticide
• met een stoomapparaat
• met een hittekanon.
Wat het beste werkt? Dat is zeer
afhankelijk van de ernst van de
plaag. In sommige gevallen volstaan gif en stoom. In weer andere gevallen moet er (ook) met
een hittekanon gewerkt worden
om alle bedwantsen tot op het
laatste eitje te kunnen doden.
Niet voor niets roepen mensen
de hulp in van ongediertebestrijder Wilfred de Greef van
WG Plaagdierpreventie als er
een bedwantsenplaag in Nieuwegein uitbreekt.
Hoe gaat Wilfred te werk?
Wilfred voert eerst een inspectie
uit. Hij gaat na of er wel sprake
is van bedwantsen en hij bepaalt
met welke middelen het beste
resultaat verkregen kan worden.
Ga je akkoord met zijn plan en
de bijbehorende kosten, dan
gaat hij snel voor je aan het

werk. Wil je contact met hem
maken? Ga dan naar Bedwantsenbestrijden en toets daar
‘Nieuwegein’ in, dan kun je meteen een afspraak regelen met
Wilfred of hem alvast naar een
prijsopgave vragen.

_____________________________________________________________
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Eerste hulp
bij bedwantsen

__________________________________________________________________

Een 50-jarige man uit Nieuwegein is op vrijdag 13 maart opgepakt vanwege een inbraakpoging
in het Noord-Brabantse Heeze.
Samen met zijn drie kompanen
werd hij door de politie aangehouden op de A2 in de buurt van
Culemborg.
De bewoners van een pand in
Heeze kregen die vrijdagavond
rond 21.30 uur onverwacht bezoek. Ze hoorden plotseling de
voordeur opengaan. Toen ze
gingen kijken stonden vier onbekende mannen binnen. Deze
zetten het op een lopen bij het
zien van de bewoners en vluchtten in een auto die in de straat
geparkeerd stond.
Agenten wisten het voertuig niet
lang daarna te traceren. De vier
verdachten, waaronder de 50jarige man uit Nieuwegein, twee
Utrechtenaren van 25 en 36 jaar
en een 38-jarige man uit Antwerpen, werden in de boeien geslagen. Zij zitten vast voor verder
onderzoek.

____________________________________________________________________

Nieuwegeiner opgepakt
na inbraakpoging

Kun jij zelf nog iets doen
tegen bedwantsen?
Besmet beddengoed kun je in
een gesloten zak naar de wasmachine vervoeren. Vervolgens
kun je het textiel op 60 graden
(of meer) wassen om de daarin
aanwezige bedwantsen, eitjes
en larven te doden. Althans, dit
kan één van de instructies zijn
die Wilfred je opgeeft. Meer
weten over bedwantsen aanpakken in woningen of hotels in
Nieuwegein?
Wilfried kan je er alles over
vertellen.

Vanzelfsprekend volgt de Protestantse
Gemeente Nieuwegein-Noord (Dorpskerk
Jutphaas) de landelijke richtlijnen van de
regering en het advies van de landelijke kerk
en zijn bijeenkomsten afgelast. De kerk bestaat op 29 maart as. 200 jaar en in dat kader was er afgelopen zaterdag 14 maart een
forumdiscussie gepland. En op 29 maart een
jubileumviering. Beide evenementen worden
naar een later tijdstip verplaatst.

zijn of haar actie op een later moment opnieuw op de kaart zet.'
Coronavirus

Vitens: 'Veiligheid en kwaliteit
drinkwater gegarandeerd'
Veilig en betrouwbaar drinkwater is erg belangrijk voor een goede hygiëne en voor de
volksgezondheid. Gelukkig loopt drinkwater
geen gevaar door het Coronavirus. Drinkwater is namelijk zeer goed beschermd tegen
virussen. De kans dat het drinkwater besmet
raakt met het coronavirus is dan ook nihil.
Vitens is goed voorbereid op dit soort situaties. ‘We nemen maatregelen om ervoor te
zorgen dat er 24/7 voldoende schoon drinkwater beschikbaar is en blijft. Evenals maatregelen om verspreiding van het coronavirus
onder medewerkers te voorkomen. Ook weten we wat we moeten doen als het virus tot
ziekte leidt onder onze medewerkers. Vitens
houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en
volgt de adviezen van de Rijksoverheid op.’
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Kerkdiensten worden nog wel gehouden elke
zondagochtend om 10.00 uur. Maar dan zonder kerkgangers in de kerk. De dienst is op
afstand via internet te volgen op
www.kerkomroep.nl. Meer informatie vindt u
op www.pgnn.nl. Vergaderingen van de vele
actieve werkgroepen vinden waar mogelijk
plaats via een online meeting. En het bezoekwerk wordt vervangen door het bellen
van de gemeenteleden die daar behoefte
aan hebben.
Coronavirus

Landelijke Opschoondag
Nieuwegein gaat niet door
De Landelijke Opschoondag op 21 maart,
waaronder in de gemeente Nieuwegein, gaat
niet door. De organisatie volgt de adviezen
van de RIVM op met betrekking tot het Coronavirus.
Tijdens de Landelijke Opschoondag maken
inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs en scholen een gebaar voor een 100%
zwerfafvalvrije leefomgeving, door samen in
actie te komen in de buurt van hun huis, onderneming, clubhuis of school. Vorig jaar deden er landelijk een recordaantal van maar
liefst 200.000 vrijwilligers mee om hun buurt
zwerfvuilvrij te maken. Verdeeld over 4300
acties gingen buurtbewoners, verenigingen
en gemeenten aan de slag. Juist het samenkomen in grote groepen wordt door het RIVM
de komende tijd afgeraden.
Woordvoerder Sjaak Veeken van de Nieuwegeinse initiatiefnemer Stichting De Schone
Stad: 'Gelukkig kun je iedere dag iets aan
zwerfafval doen. De organisatie hoopt dan
ook van harte dat iedereen die het geweldige
initiatief nam om op 21 maart op te schonen,

Extra flessenwater kopen is niet nodig
Tijdens de uitbraak van een griepvirus op
wereldwijde schaal (grieppandemie) blijft
Vitens 24/7 drinkwater leveren. Gewoon
zoals u gewend bent. Het is daarom ook nu
niet nodig om extra flessen drinkwater in te
kopen.
De afgelopen tijd sloegen mensen massaal
extra levensmiddelen in, waaronder flessenwater. Dit is niet nodig. Het extra inkopen
van flessenwater is in deze tijd alleen maar
extra belastend voor de bevoorrading van de
supermarkten.
Drinkwater is onmisbaar. Daarom hebben
drinkwaterbedrijven als Vitens een wettelijke
plicht zich op dit soort crises voor te bereiden.
Coronavirus

Voedselbank Nieuwegein
blijft gewoon open
De Voedselbanken volgen de ontwikkelingen
rondom het Coronavirus nauwgezet. Zij volgen hierbij strikt de adviezen van het RIVM.
De voedselbanken nemen de nodige maatregelen om de continuïteit van de voedseluitgifte te waarborgen. Zo blijft de Voedselbank
in Nieuwegein vrijdag 20 maart de voedselpakketten gewoon uitgeven op de vaste uitdeelpunten.
Voedselbanken worden volledig gerund door
vrijwilligers. Zij doen er alles aan om hun
deuren open te houden. Het belang en de
gezondheid van klanten en vrijwilligers staat
daarbij voorop.
Heb jij als klant koorts? Of klachten aan de
luchtwegen? Ben je kortademig of moet je
hoesten? Heb je contact gehad met iemand
die het Coronavirus heeft? Kom niet naar de

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dorpskerk treft maatregelen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coronavirus

voedselbank, maar bel ze. Samen kan dan
worden bekeken hoe jij deze week jouw
voedsel krijgt. De Voedselbank aan de
Montageweg 1A in Nieuwegein is bereikbaar
via het telefoonnummer: 0652878273.
Coronavirus

AHN mededeling
rondom het Coronavirus
Nu de hectiek rondom het Coronavirus toeneemt, is alle voorzichtigheid geboden. De
Algemene Hulpdienst in Nieuwegein (AHN)
laat onze redactie weten enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Rina Kuster-de
Reijke, begeleider Vrijwillige Hulpverlening:
‘We begrijpen dat het voor iedereen nu een
onzekere situatie is en wij met zijn allen
moeten kijken wat nog haalbaar is zonder
extra risico’s te lopen, zowel voor onze vrijwilligers als voor onze hulpvragers.’

De AHN adviseert haar vrijwilligers om nu
zoveel mogelijk per telefoon contact te onderhouden met de hulpvrager. Voor degenen
die boodschappen doen, gelden de voorschriften van het RIVM. Breng de boodschappen dus niet binnen en vermijd zoveel
mogelijk het contact met je hulpvrager.
Indien je zelf kwetsbaar bent of iemand in je
omgeving hebt die kwetsbaar is, dan is verstandig om je hulpverlening tijdelijk op te
schorten. Indien de hulpvraag tijdelijk niet
meer door de vrijwilliger bemiddeld kan worden, zal geprobeerd worden een noodoplossing te zoeken voor betreffende hulpvrager.
Bereikbaarheid AHN en bemiddelen van
hulpvragen
De AHN heeft besloten om alleen nog in
noodsituaties nieuwe hulpvragen te bemiddelen. Het kantoor wordt volgens een aangepast programma bediend. Iedere werkdag
blijft de AHN bereikbaar op het telefoonnummer: 0306067409 tussen 10.00 en 12.30 uur
of per e-mail info@hulpdienstnieuwegein.nl.
Tevens heeft de AHN besloten om alle
groepsactiviteiten in ieder geval tot 6 april af
te lasten, dit betreft de kookworkshops, lunch
en soosmiddagen. Mochten er nog vragen of
onzekerheden zijn, bel de AHN. ‘We rekenen
op uw begrip in deze en hopen met zijn allen
dat dit een tijdelijke maatregel is en wij zo
snel mogelijk weer op volle sterkte kunnen
draaien. Tot die tijd wensen wij iedereen het
beste toe, blijf voorzichtig en houd elkaar in
de gaten’ aldus de AHN in Nieuwegein.
7
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Nieuwegeinse start actie
voor een hulphond
‘Bij de stappen die
ik neem heb ik hulp
nodig… van mijn
familie, van vrienden,
van begeleiders en
therapeuten. Allemaal even waardevol.
Maar dat blijven vaak
momenten. Daarom
wil ik die stappen
zetten met een permanent ‘maatje’…
een hulphond!’

De 22-jarige Nieuwegeinse Mijke
Oudshoorn heeft bijna haar doel behaald
voor een hulphond. 250 donateurs hebben
samen al een bedrag van € 8.790 ingezameld voor de hulphond die Mijke nodig heeft
om zelfstandig te wonen.
Het doel is € 9.150.
Mijke heeft een aantal zware jaren achter
de rug. Sinds haar veertiende heeft ze ernstige psychische klachten. Een eetstoornis,
zelfbeschadiging, crisisopnamen, therapieën etc.
Ze heeft het allemaal gehad en gezien. En
nog steeds gaat het moeizaam. Maar er is
vooruitgang. Heel langzaam, stapje voor
stapje, maar toch. ‘Ik begin steeds meer te
leven in plaats van te overleven. Durf
steeds meer een beetje het echte leven
in te stappen’ aldus Mijke op haar donatiepagina. In juni gaat de Nieuwegeinse
voor het eerst zelfstandig wonen.

Als het bedrag is
opgehaald, zal Mijke
samen met de organisatie Hond-Kat, haar
pup zelf opleiden. Daarom is het geld nodig.
‘Zo’n hond is fantastisch: het leert bijvoorbeeld mijn spanningen te herkennen en
daarop in te spelen. Het kan mij uit dissociaties halen en mij wakker maken als ik een
nachtmerrie heb. Daarnaast krijg ik de ver

Website
‘Fokkesteeg Samen’ staat live!

Een bedankje voor het verzorgend
personeel, ook in Nieuwegein

Het spandoek is een blijk van waardering
voor het verzorgend personeel in deze moeilijke tijd. Dinsdag avond hebben ze het spandoek met hulp van opa en moeder opgehangen tegenover de ingang van het ziekenhuis in Nieuwegein. ‘Niet alleen voor het ziekenhuis personeel hoor! Ook voor iedereen

Ook op het Muntplein
hielden de bewoners
een actie. Zij klapten
voor het verzorgend
personeel.
Edward van Cuilenborg
maakte voor ons een
video.

_______________________________________

Ze zijn jong en wonen in de wijk Doorslag
vlakbij het Antonius Ziekenhuis. Maar ze beseffen maar al te goed wat voor een druk
momenteel op het verzorgend personeel
rust. En dat wilden ze niet zomaar voorbij laten gaan. ‘Wij willen het personeel van het
Anthonius Ziekenhuis graag een hart onder
de riem steken!’ aldus een van de 11-jarige
meiden die niet met hun naam in de krant wil
komen. De hele middag waren ze aan het
werk om een mooi spandoek te maken met
de tekst ‘Trots op jullie.’

______________________________________________________________________________________
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antwoordelijkheid over ‘mijn’ hond. Hoe
mooi is dat?’ aldus de Nieuwegeinse.
Wil je weten hoe het verder met de
Nieuwegeinse en haar hulp-hond gaat?
Volg haar dan op Instagram om de vorderingen te zien: @assistancedogblue.
Doneren kan nog steeds.

die helpt in de zorg: Politie, mantelzorgers en
ook iedereen die boodschappen doet voor
oudere mensen etc.’
De opa van de meiden heeft bloemen geregeld bij de verschillende bloemenzaken in
Nieuwegein zoals Baars Bloemsierkunst, de
Bloemenkar op het Muntplein, de PLUS op
winkelcentrum Nedereind, Bloemenshop
Nederieind, Boons Supermarkt en het tankstation Macadocenter. Zij gaven de bloemen
gratis mee.

Het team achter het initiatief ‘Fokkesteeg
Samen’ laat onze redactie weten dat de website live staat. Op de website is informatie te
vinden over: ‘Maatjes & Ontmoeting’, de
Buurttuin Cirkeltje Rond, dieren en meer. Zo
is er ook een sociale marktplaats ingericht.
‘Wat dat inhoudt, wordt vast wel duidelijk’ aldus Hanny Plomp, één van de initiatiefnemers.

‘Fokkesteeg Samen’ is inmiddels actief met
15 vrijwilligers en het aantal groeit. Niet zo
vreemd gezien het enthousiasme. Iedere
deelnemer doet waar hij/zij goed in is en leuk
vindt. De groep vrijwilligers/deelnemers zal
binnenkort weer samen komen en gezellig
met elkaar brainstormen over de initiatieven.
De bijeenkomst zal echter, gelet op het Coronavirus in besloten kring plaatsvinden of via
het internet.
Ben jij een betrokken wijkbewoner die zich bij
‘Fokkesteeg Samen’ wil aansluiten? Heb jij
een Fokkesteeg-initiatief dat aansluit bij de
doelstelling van ‘Fokkesteeg Samen’ en wil
je meedoen? Sluit je dan aan en maak
tevens jezelf en jouw Fokkesteeg-initiatief
zichtbaar op de website fokkesteeg.nl.
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In Nederland worden regelmatig autopuzzeltochten georganiseerd voor liefhebbers van
road trips en auto’s. Zo worden er regelmatig
autopuzzeltochten georganiseerd voor een
bepaald soort oldtimer, dan kun je deze bijzondere wagens allemaal op dezelfde dag
voorbij zien komen. Mocht je nou niet over
een oldtimer of überhaupt een auto beschikken, maak je geen zorgen. Ook met een
gehuurde auto zijn deze routes en speurtochten betaalbaar te doen.
Rij de Elfstedentocht met de auto
We blijven iedere winter maar weer hopen
dat we de Elfstedentocht (op ijs) kunnen
schaatsen, maar het lijkt er nooit helemaal in
te zitten. Dus waarom niet voor een andere
optie kiezen? De Friese elf steden zijn prachtig en er lopen prachtige routes door het
Friese platteland. Net zoals de Elfstedentocht op ijs, begint en eindigt deze speurtocht
in Leeuwarden, waar je eerst de Waag kunt
vereren met een bezoekje. Van Leeuwarden
rijdt je naar Sneek. De oude Sneekse Waterpoort mag niet gemist worden tijdens deze
route. Vanaf daar rijdt je door naar IJlst en
Sloten, twee typisch authentieke Friese dorpjes. Vanaf Balk volg je de kust van het IJsselmeer en door de dorpjes Stavoren, Hindelopen en Makkum die voornamelijk dankzij
de Elfstedentocht beroemd werden. Vervolgens rijdt je via het platteland door naar het
oude Workum en Bolsward. Uiteraard vervolgt de route zich door het gemoedelijke
Harlingen, Franeker en Dokkum.
Ontdek het Achterveld met de Auto, Motor
en Bromfiets Club
De Auto, Motor en Bromfiets Club organiseert ieder jaar meerdere auto puzzeltochten. Er zijn weinig voorwaarden voor het deelnemen, je hoeft alleen je eigen transport en

10

Broodbakmachines
in trek bij MediaMarkt
Voor MediaMarkt staat jouw gezondheid en
die van de medewerkers voorop. Daarom
doen zij er alles aan om jou met een veilig
gevoel te laten winkelen bij MediaMarkt.
Uiteraard volgen zij daarbij de adviezen op
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) en de overheid. Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen,
wil de MediaMarkt je langs deze weg op de
hoogte brengen over de extra maatregelen
die zij hebben genomen.

FOTO: AREND BLOEMINK
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De lente staat voor de deur, en wat is er
nou fijner dan er op uit te gaan en wat van
eigen land te ontdekken? Nederland beschikt over de mooiste plekjes en ook al
zijn er geen bergen, toch kun je in ons
landje de mooiste autoroutes vinden. Met
een puzzeltocht, bijvoorbeeld, kun je de
meest bijzondere en mooie plekken tegenkomen op een interactieve manier, dus
waarom niet een keer de auto pakken met
een puzzeltocht erbij? Kies voor je eigen regio, ontdek een geheel nieuwe regio of kies
voor een autopuzzeltocht op thema of zelfs
op maat gemaakt, de mogelijkheden zijn
oneindig.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De leukste lente puzzeltochten
om te rijden met je huurauto

volle tank benzine mee te nemen. En natuurlijk zin om het Achterveld te ontdekken. Je
hoeft geen lid te zijn van de club of over een
oldtimer te beschikken om deel te nemen
aan deze georganiseerde puzzeltochten, dit
is dus een ideale tocht die je met je goedkoper autohuur kunt doen. Ook motoren en
bromfietsen zijn uiteraard welkom. De puzzeltocht wordt altijd uitstekend georganiseerd
en biedt iedere keer weer wat nieuws, zodat
het nooit hetzelfde is. Men beschikt over
goede instructeurs die beginnende puzzeltochtrijders op weg kunnen helpen zodat
alles veilig blijft. Daarnaast zijn er ook nog
verschillende klassen en kan er in iedere
klasse een bijzondere prijs gewonnen worden!
Met een vintage Trabant door de Peel
Beschik je niet zelf over een oldtimer maar
wil je toch een keer een tocht maken in een
vintage auto, ga dan eens voor deze tour
met een Trabantje door de Peel! De Trabant
is een bijzonder wagentje wat slechts in het
oude Oost-Duitsland geproduceerd werd. Er
bestaan er dus ook niet veel van. Het schattige wagentje is een heus collecters item.
Dankzij 1001 uitjes op wielen hoef je zelf niet
over de wagen te beschikken om deel te
kunnen nemen aan deze fantastische autopuzzeltocht. Je kunt hem al met twee personen maken, maar je kunt ook je hele familie,
vriendengroep of bedrijf meenemen om het
meest originele uitje te organiseren. Voor
een zacht prijsje tour jij inclusief benzine
urenlang door het Hollandse platteland met
een goed onderhouden vintage Trabant. In
de Peel kun je heerlijk genieten van mooie
routes, en mocht je interesse hebben het één
en ander leren over de oude Turfstekers.
Daarnaast leer je verscheidene dingen over
de Trabant en zijn geschiedenis. Een absolute must voor liefhebbers van oldtimers en
road trips!

Aangepaste openingstijden
Sinds 17 maart gelden er aangepaste openingstijden voor alle 50 MediaMarkt-winkels.
De nieuwe openingstijden zijn:
• maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00
uur
• zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00
uur.
Ook kun je product(en) online bestellen en
afhalen in een winkel bij jou in de buurt. Kun
of wil je momenteel liever niet naar een winkel toe? Dan bezorgt MediaMarkt je bestelling uiteraard gewoon thuis.
Hygiënemaatregelen
Een goede hygiëne is zeer belangrijk. Alle
medewerkers zijn daarom goed geïnformeerd over hoe zij verspreiding van het
Coronavirus kunnen voorkomen en uiteraard
heeft MediaMarkt extra hygiënemaatregelen
getroffen. Daarom zullen medewerkers in de
winkels:
• geen handen schudden
• 1,5 meter afstand houden
• het wisselgeld tijdens het afrekenen op de
kassa leggen.
MediaMarkt vraagt om bij voorkeur te betalen
met een pinpas of jouw smartphone.
Voldoende voorraad
‘Afgelopen week hebben wij gezien dat bepaalde producten meer worden verkocht dan
normaal. Dit zijn voornamelijk thuiswerk- en
keukengerelateerde producten, zoals monitoren, toetsenborden en broodmachines. Wij
willen jou daarom langs deze weg geruststellen: in ons magazijn hebben wij voldoende
voorraad liggen. Wij willen jou natuurlijk zo
goed mogelijk helpen in deze situatie. Daarom hebben we op onze website een speciale
pagina voor thuiswerkoplossingen ingericht.’
Op een speciale pagina vind je alle actuele
informatie over de Corona-maatregelen die
de MediaMarkt treft.

Coronavirus

Bibliotheek blijft
gesloten t/m 6 april
In tegenstelling tot eerdere
berichtgeving is bibliotheek De
tweede verdieping in ieder geval
tot 6 april 2020 gesloten en alle
geplande evenementen en activiteiten zijn afgelast. De sluiting
geldt ook voor de buurtpleinen.
De bibliotheek houdt zich aan de
landelijke richtlijnen van het
RIVM en de veiligheidsregio
Utrecht en volgt de gegeven adviezen op. Houd www.detweedeverdieping.nu in de gaten voor
actuele berichtgeving over de
gevolgen van de ontwikkelingen
rondom het Coronavirus voor de
bibliotheek.
Het is goed om te weten dat de
bezorgdienst voor mensen die
onze vestigingen niet goed kunnen bereiken is stopgezet. Er
worden tot en met 6 april geen
boetes berekend voor eventueel
te laat ingeleverde materialen of
niet opgehaalde reserveringen
die ontstaan zijn door deze sluitingsperiode. Alle boeken die in
de periode van 14 maart t/m
1 april ingeleverd moesten worden, zijn verlengd tot 7 april.
Onze onlinedienstverlening gaat
door, voor zover de omstandigheden dit toelaten en er kunnen

___________________________________________________________________________________
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Screeningstenten
worden opgebouwd bij
Antonius Ziekenhuis

wel alvast boeken gereserveerd
worden via de website. Deze
kunnen opgehaald worden zodra
de bibliotheek weer open is.
Op www.jeugdbibliotheek.nl
staan luisterboeken en e-books
voor kinderen en deze website
geeft ook toegang tot Junior Einstein waarmee kinderen kunnen
oefenen voor alle vakken van de
basisschool!
Als lid van de bibliotheek luisterboeken lenen via www.onlinebibliotheek.nl kon altijd al. Nu veel
mensen thuiszitten vanwege het
corona-virus en veel openbare
gebouwen gesloten zijn, zijn er
tijdelijk extra luisterboeken aan
die collectie toegevoegd, waarvan ook een aantal gratis voor
degenen die geen lid zijn van de
bibliotheek.
Download de LuisterBiebapp in
de App Store of Google Play,
registreer en kies uit ruim 3600
luisterboeken.
Heeft u nog vragen over dit onderwerp die nog niet beantwoord
zijn? Dan kunt u mailen naar
klantenservice@detweedeverdieping.nu.

Het St. Antonius Ziekenhuis zet
alles op alles om het Coronavirus
buiten de deur te houden. Daarom vindt er bij de hoofdingangen
van de St. Antonius Ziekenhuislocaties sinds gisteren een toegangscontrole plaats.
Er werden gisteren tenten opgebouwd naast het ziekenhuis aan
de Koekoekslaan. ‘In deze tent
stellen wij alle patiënten, bezoekers en medewerkers enkele gezondheidsvragen voordat zij het
ziekenhuis mogen betreden.’
Deze extra maatregel is bedoeld
om de verspreiding van het
Coronavirus verder in te dammen en om het ziekenhuis klaar
te maken voor een eventuele
toename in het aantal patiënten
dat met het virus is besmet.
De bestaande bezoekers- en
begeleidersregeling is per direct
aangescherpt. Dit betekent het
volgende:
• De bezoektijden worden
beperkt tot 1 uur per dag: van
19.00 tot 20.00 uur
• Er mag maximaal 1 bezoeker
tegelijk op bezoek komen
• Tijdens het bezoekuur mag er
niet gewisseld worden van be-

zoek en mag de bezoeker de
kamer niet verlaten
• Voor specifieke gevallen kan
een uitzondering worden gemaakt, zoals bij de afdeling
Neonatologie en bij patiënten in
stervensfase. De verpleegkundige overlegt hierover met u
• Bij bezoek van een patiënt in
isolatie wordt het isolatieprotocol
gevolgd
• Patiënten bij wie (een verdenking van) corona is vastgesteld,
mogen geen bezoek ontvangen
• Patiënten mogen maximaal 1
begeleider meenemen naar hun
bezoek aan het St. Antonius
• Heeft u klachten als hoesten,
benauwdheid en/of koorts? Kom
dan niet naar het ziekenhuis. Het
bezoeken van uw familielid/
naaste is dan ook niet toegestaan
• De algemene hygiënerichtlijnen
van het RIVM blijven gelden: was
uw handen regelmatig, hoest en
nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen
handen en probeer indien mogelijk minimaal 1 meter afstand
te houden
‘We realiseren ons dat bovenstaande nogal wat van u vraagt.
Wij vragen om uw begrip en
nadrukkelijk om uw medewerking
om onze patiënten en onze onmisbare medewerkers te
beschermen’ aldus het ziekenhuis.

_________________________________________________________________________________________________________________

‘Op dit moment is blussen alleen mogelijk
door ze acht tot tien dagen onder water te
zetten in een speciale dompelcontainer. De
chemische reactie kan dagenlang doorgaan,
met een nieuwe ontbranding tot gevolg’ aldus Ineke Schiltkamp van de ChristenUnie
Nieuwegein in een brief aan het college van
B&W van Nieuwegein.

________________________________________________

In Nieuwegein zullen deze zomer elektrische
laadpalen in de parkeergarages van City
worden aangelegd. In de uitzending van Kassa van 22 februari jl. werd aandacht gevraagd voor de brandveiligheid van elektrische auto’s. In het programma werd duidelijk
gemaakt dat de (lithium)accu’s van deze auto’s spontaan kunnen ontbranden. Dit risico
is hoger als de auto’s aan een laadpaal
staan. De temperaturen bij een dergelijke
brand lopen bijzonder hoog op (meer dan
duizend graden) en de auto’s zijn zeer moeilijk te blussen.

‘Vooral in parkeergarages onder appartementen, winkelcentra en ziekenhuizen brengt
dit grote risico’s met zich mee, omdat onbekend is wat deze hoge temperaturen doen
met de draagconstructie van gebouwen.
Bovendien komen bij een lithiumbrand extreem giftige stoffen vrij.’
De ChristenUnie in Nieuwegein maakt zich
zorgen over de aanleg van de laadpalen
deze zomer in de parkeergarages van City
en heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W.
In de uitzendingvan Kassa werd gesteld dat
het Instituut voor Fysieke Veiligheid het ondergronds laden aan banden wil leggen en
voor de zomer richtlijnen zal publiceren
waaraan ondergrondse parkeergarages
moeten voldoen. Verder onderzoekt TNO
hoe in de bouwregelgeving van andere landen (wereldwijd) rekening wordt gehouden
met elektrische voertuigen in parkeergarages. De organisatie Brandpreventie stelt
alvast de volgende maatregelen voor:

_______________________________________________________

ChristenUnie stelt
vragen over brandveiligheid
parkeergarages City

• zorg dat de kwaliteit van de palen goed is
(dus slimme acculader)
• zet de laadpalen dichtbij de uitgang
• zet de laadpalen nooit op een andere
verdieping dan de entree-verdieping
• zorg voor een brand detector bij elke paal.
De ChristenUnie wil weten of het college
bekend is met bovenstaande maatregelen/
onderzoeken. Ook wil zij weten of het college
voornemens om bovengenoemde aanbevelingen van de organisatie brandpreventie toe
te passen en te wachten met de laadplekken
tot de richtlijnen van het Instituut voor
Fysieke Veiligheid bekend zijn geworden.
Schiltkamp: ‘Bij het bouwen van nieuwe appartementencomplexen in Nieuwegein wordt
sterk ingezet op alternatieve wijzen van vervoer, waaronder elektrisch rijden en als gevolg daarvan laden in ondergrondse parkeergarages. Wij als ChristenUnie willen graag
weten wat de status is m.b.t. bovengenoemde zorgen/vragen bij onlangs gebouwde en/of nieuw te bouwen appartementencomplexen.’
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De overheid heeft een reeks
maatregelen genomen om verspreiding van het Coronavirus
tegen te gaan. Overtreding van
de maatregelen is strafbaar. Om
de maatregelen te kunnen handhaven, heeft de voorzitter van de
Veiligheidsregio Utrecht een
noodverordening ingesteld.
Maatregelen
Alle bijeenkomsten en evenementen met meer dan honderd
mensen zijn afgelast. Daarnaast
zijn alle scholen, eet- en drinkgelegenheden, coffeeshops,
sport- en fitnessclubs, sauna’s
en seksclubs gesloten. Afhalen
bij coffeeshops en eetgelegenheden is wel toegestaan.
‘We vertrouwen erop dat iedereen deze aanwijzingen opvolgt.
Dit is in het belang van de gezondheid van ons allemaal.
Gemeentelijke toezichthouders
handhaven deze maatregelen.
Eerst door middel van een gesprek met de overtreder of degene die aanstalten maakt een
overtreding te begaan. Als dat
niet werkt, neemt de overheid
maatregelen’ aldus het VRU.
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rauwe realiteit heeft ons allemaal
met adembenemende snelheid
ingehaald. De straten zijn goeddeels leeg, net als de schappen
wc-papier en de agenda’s van
veel van onze muzikale vrienden. Daarentegen stromen de
ziekenhuizen vol. Bizar.’
Rutte gaf afgelopen maandag
met zijn toespraak een rake
schets. We staan pas aan het
begin van deze crisis. Er gaan
heel, heel veel mensen ziek worden. ‘Pas over maanden en
misschien (veel) langer kan er
een min of meer veilige situatie
zijn ontstaan. Wie extra kwetsbaar is, kan tot die tijd niet
voorzichtig genoeg zijn. Dat geldt
ook voor ons’ aldus Koot.

FOTO: AREND BLOEMINK

Coronavirus

AkoestiCafé blaast
seizoen af
en geen tweede podium
op Geinbeat

_______________________________________

Om ervoor te zorgen dat er landelijk een eenduidige bestrijding
komt van de maatschappelijke
effecten van het Coronavirus, is
er door de Veiligheidsregio
Utrecht inmiddels opgeschaald
naar GRIP 4. Dit betekent dat
bevoegdheden naar de voorzitter
van de veiligheidsregio gaan. Er
is een regionaal beleidsteam ingericht waarbij burgemeester
Jan van Zanen voorzitter is. De
burgemeester van Nieuwegein,
Frans Backhuijs, zit ook in dit
speciaal ingerichte team. De
voorzitter van de veiligheidsregio
heeft vanuit zijn rol een noodverordening uitgevaardigd die
per direct van kracht is. Lees hier
de noodverordening.

_________________________________________________________________________________________

Noodverordening
ingesteld in de
veiligheidsregio Utrecht

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coronavirus

2020 af te blazen vanwege het
Coronavirus.
Martin Koot van het AkoestiCafé
in een verklaring: ‘Vorige week
maandag stonden we voor een
moeilijke beslissing. Laten we
het AkoestiCafé van die week
wel of niet doorgaan? We aarzelden. Was het niet te snel?
Waren we te voorzichtig? Zouden onze bezoekers dit wel begrijpen? Vooral vanwege onze
persoonlijke situatie hakten we
de knoop door en hebben we er
een streep door gezet.’

‘Met de vele keuzes die wij,
Myrjam en Martin, moeten maken, is dit er ook een. Het is niet
realistisch om te denken dat we
in april of mei weer kunnen starten met het AkoestiCafé. Bovendien helpt het ons als we duidelijkheid creëren waar dat kan.
Dat schept ruimte in onze hoofden om de grote uitdagingen die
op ons afkomen aan te kunnen.’

Het AkoestiCafé in Nieuwegein
heeft laten weten dat zij stopt
voor het lopende seizoen en ook
geen invulling geeft aan een
tweede podium bij Geinbeat dit
‘Het AkoestiCafé stopt voor de
jaar. Dit muziekfestival in Galerest van het lopende seizoen. Wij
cop zou 11 juli aanstaande weer
hebben onze vrienden van Geinplaatsvinden. Maar of dat doorbeat geïnformeerd dat we dit jaar
gaat is onzeker. Eerder liet deze
ook geen tweede podium zullen
organisatie al weten de tweede
verzorgen op zaterdag 11 juli. In
voorronde en de finale van de
‘We zijn nu negen dagen verder.
de zomer zien we dan weer
Kleine Prijs van Nieuwegein
Het voelt als maanden. De
verder.’
__________________________________________________________________________________
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 is stil. De meeste mensen houden zich aan het advies van de overheid en blijven
binnen. We doen ons deel om mensen te beschermen. Nieuwegein neemt geen risico. Wat mensen
normaal gesproken overdreven vinden, doen we nu gewoon – voor de zekerheid. Hiermee beschermen
wij niet alleen onszelf, maar ook zij die beschermd moeten worden. Nieuwegein helpt elkaar, zonder
iets terug te vragen. Want daar zijn we mensen voor, toch?'

'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: 'Er leven honderden
soorten (wilde) bijen in
Nederland en de kleine soorten
zijn doorgaans vrijwel helemaal
zwart. Allicht denk je dan aan
een vliegje als je zo'n beestje
ziet, maar vliegen hebben nooit
zulke lange sprieten als een bij,
ook al zitten ze op een bloem.
Hierbij zo'n kleine zomerse
Nieuwegeiner, zwart met een
groene glans:
een "smaragdgroene" groefbij.

Kleine bijtjes zie je over het hoofd. Niet als je er naar zoekt,
maar als je niet weet dat bijen vrij lange sprieten hebben en
vliegen altijd heel korte, dan wordt het zoeken naar een speld in
een hooiberg. Dit is zo'n kleintje, een smaragdgroene groefbij.
Zijn er meer van in de zomer.
________________________________________________________________________________________________________________

Een bedrijventerrein is een belangrijk visitekaartje voor economische aantrekkelijkheid. Daarbij gaat het om uitstraling, duurzaamheid, bereikbaarheid, een prettige
werkomgeving en veiligheid. Ondernemers
gaven eerder tijdens het maken van de
economische visie aan met de gemeente
rond de tafel te gaan over het up-to-date
houden van de bedrijventerreinen.

FOTO: AREND BLOEMINK
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In gesprek
De uitkomsten van de vragenlijst geven een
beeld van de thema’s waarover ondernemers
vervolgens uitgenodigd worden om in gesprek te gaan. Deze gesprekken vinden in
principe voor de zomer plaats. Vanzelfsprekend houdt de gemeente rekening met de
ontwikkelingen rond het coronavirus. Dat
betekent dat de gesprekken mogelijk later dit
jaar plaatsvinden.
Meer weten?
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Eckhardt Regeer, beleidsadviseur Economische Zaken, per e-mail op
e.regeer@nieuwegein.nl of telefonisch op
0615888230.
De gemeente wil de kwaliteit van de bedrijventerreinen op een goed niveau houden
door bedrijventerreinen duurzaam te blijven
ontwikkelen en verbeteren. Samen met ondernemers en pandeigenaren. De gemeente
vindt het belangrijk dat zij tevreden zijn over
het bedrijventerrein waar zij zijn gevestigd.
Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn
goed voor de concurrentiepositie in de regio
en trekt nieuwe ondernemers aan.

Hulp voor kwetsbare inwoners
in Nieuwegein
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN)
staat ook gedurende deze lastige periode
voor de inwoners uit Nieuwegein klaar. Dit
kan zijn in de vorm van hulp en ondersteuning aan (soms kwetsbare) mede-inwoners.
Hierbij nemen de vrijwilligers de geldende
voorschriften van de overheid en het RIVM in
acht. De AHN vrijwilligers gaan nog steeds
op pad om boodschappen voor mensen te
doen en zij onderhouden het sociaal contact
nu via mail en/of telefoon met hulpvragers.
Mochten de vrijwilligers, juist in deze periode,
iets voor u kunnen betekenen, bijvoorbeeld
bij het doen van boodschappen, omdat u de
deur niet uit kan of durft, dan kunt u een beroep op hen blijven doen. Iedere werkdag
zijn zij bereikbaar voor hulpvragen en ondersteuning tussen 10.00 en 12.30 uur op het
telefoonnummer: 0306067409 en per mail
via info@hulpdienstnieuwegein.nl.
_________________________________

Om meer te weten wat er leeft en speelt op
deze bedrijventerreinen vraagt de gemeente
de ondernemers naar hun inbreng. Wat zijn
positieve punten van ondernemen op het
bedrijventerrein en wat kan beter? Wat zijn
verwachte ontwikkelingen, hoe kunnen ondernemers onderling samenwerken en wat is
de rol van de gemeente? Hiervoor kunnen
ondernemers een digitale vragenlijst invullen.
De ondernemers op de bedrijventerreinen
Plettenburg en De Wiers Zuid ontvingen hiervoor een uitnodiging. Daarop staat dat de
vragenlijst tot en met 30 maart ingevuld kan
worden. Deze datum is, in verband met de
situatie rondom het Coronavirus, verlengd
naar vrijdag 24 april 2020.

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Digitale vragenlijst ondernemers
bedrijventerrein Plettenburg
en De Wiers Zuid

Mochten er andere hulpvragen zijn, dan
horen de vrijwilligers dat ook graag en kunnen zij kijken hoe dit, onder de gegeven omstandigheden, kan worden opgelost. Ook in
uw zoektocht naar extra informatie en/of een
luisterend oor kunnen zij u adviseren!
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FOTO VAN DE WEEK
Van Nieuwegeiner Ton Dijkman ontving ik gisteren een prachtige foto. Ton: 'Goedemiddag, tijdens het fietsen ben ik gestopt bij
de kinderboerderij in het park oudegein waar de ooievaars een nieuw nest aan het bouwen zijn. Op de kinderboerderij is een nieuw nest
geplaatst omdat het vorige was omgewaaid maar ze bouwen blijkbaar toch liever zelf een nest.'

Jeroen: ‘Ik heb dit project zelfstandig opgezet met hulp van
Kees Oomen. Wij vinden de veiligheid van de klanten erg belangrijk. Op deze manier hoop ik
dat ik een stukje onrust bij onze
klanten kan wegnemen. Er zijn in
deze tijd genoeg andere dingen
waar ze dan aandacht aan kunnen gegeven. Mochten mensen
uit Nieuwegein hun boodschappen via mij willen doen dan ben
ik bereikbaar via: 0647661817.
Mailen kan ook:
jeroemiltenburg@hotmail.com.’

Tijdelijke bezorgservice
winkels op het Muntplein
Het Coronavirus is nu al het
grootste nieuws van 2020! Student Jeroen Miltenburg, in zijn
vrije uren werkzaam bij Kaasspeciaalzaak Oomen op het
Muntplein, wil graag helpen. Hij
mag tijdelijk niet naar school. In
de winkel waar Jeroen werkt,
krijgt hij momenteel veel te horen
dat de klanten liever niet de deur
uit gaan. Dat heeft hem aan het
denken gezet: een bezorgservice.

Hoe werkt het
U kunt tot 16.00 uur uw bestelling plaatsen bij de winkel waar u
uw producten van nodig hebt. Dit
kan gewoon telefonisch. Tussen
16.00 en 18.00 uur hebben de
winkels de tijd om de bestellingen klaar te maken. Om 18.00
uur haalt Jeroen de bestellingen
op en komt deze bij u voor de
deur afleveren. Dat betekent

_________________________

_________________________

Jeroen tegenover onze redactie:
‘Ik heb nu veel tijd over waardoor
ik anderen mensen kan helpen
die niet de deur uit kunnen of
durven. Zodoende ben ik op het
idee gekomen om een bezorgservice op te zetten, zodat al die
mensen toch nog gewoon hun
boodschappen in huis kunnen
krijgen. Tot nu toe doen er al vier
winkeliers mee van het winkelcentrum op het Muntplein:
Kaasspeciaalzaak Oomen, de
Bruna boekenwinkel, slijterij Una
Más en dierenwinkel Pets Place.’

vandaag besteld, vandaag in
huis! U kunt afrekenen met de
winkels via een betaalverzoek
middels Tikkie. U betaalt gewoon
de normale prijs voor deze boodschappen, dus geen toeslag.
Aan de deur betaalt u 5,- euro
voor de bezorging ongeacht bij
hoeveel winkels u iets heeft gekocht. Die verdiensten gaan naar
Jeroen.

________________________________________________________________________

Coronavirus

Telefoonnummers van de
winkels die meedoen
Maak alvast een lijstje wat u
nodig hebt. Bel dan de winkel
waar u uw boodschappen van
wilt hebben. Zorg dat u uw
mobiele telefoonnummer bij de
hand hebt in verband met het
betaalverzoek middels Tikkie.
Kaasspeciaalzaak Kees Oomen:
0306035731.
De Brun: 0306053781.
Slijterij Una Más: 0306037419.
Dierenwinkel Pets Place:
0307606250.
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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.
19 April een Lentefair gecombineerd met
een STAmBOomLOze hondenMatch
(Stabolo-Match).
Manga voor Intermediates, 2 mei, 13:00 uur.
Werken met Mixed Media, 9 mei, 13:00 uur.
Manga voor Beginners, 16 mei, 13:00 uur.
17 Mei, 15e Lentefeest in het Natuurkwartier.
Chibi voor Beginners, 30 mei, 13:00 uur.
‘SamenLoop voor Hoop Nieuwegein’, 12 en
13 juni.
Manga voor Beginners, 4 juli, 13:00 uur.
Werken met Alcoholmarkers, 11 juli, 13:00
uur.
Geinbeat 2020 vindt plaats op zaterdag 11
juli.
Op 11 en 12 juli 2020 opent ‘Rijnhuizen
Buitengewoon’ opnieuw zijn poorten.
Manga voor Intermediates, 18 juli, 13:00 uur.
Chibi voor Beginners, 25 juli, 13:00 uur.
Kawaii voor Beginners, 1 augustus, 13:00
uur.

Coronavirus

Verzorgingshuizen op slot
voor bezoek en hulp gevraagd
Zorgspectrum, met verpleeghuizen in Nieuwegein, Houten en Vianen, neemt extra
voorzorgsmaatregelen in verband met het
Coronavirus. Zo worden onder andere de
verpleeghuizen De Geinsche Hof, Verzorgingshuis Vreeswijk, de verzorgingsafdeling
in het St. Antonius Ziekenhuis en De Dichter
in Nieuwegein gesloten voor bezoek. Ook de
mantelzorgers mogen alleen gereguleerd op
bezoek komen bij de cliënten.
‘Dit betekent een hoop voor onze organisatie. Dit is voor onze cliënten, bewoners en
mantelzorgers een verdrietige situatie. Sociaal contact en goede dagelijkse en medische verzorging is essentieel voor een zo
menswaardig mogelijk leven’ zo laat
Zorgspectrum in een verklaring weten.

Oproep aan oud-zorgmedewerkers
‘De huidige richtlijnen en adviezen zijn al behoorlijk verregaand en ingrijpend. Vooral
voor onze cliënten. Dit zijn veelal mensen
met dementie en begrijpen niet goed wat er
gebeurt, maar voelen dit des te meer. Daarom willen we alvast voorbereidingen treffen
en doen we een oproep aan alle oud-zorgmedewerkers.’
Zorgspectrum is met spoed op zoek naar de
‘handjes aan het bed.’ Hierbij kun je denken
aan een Verzorgende IG, Verpleegkundige,
Helpende of Helpende Plus. ‘We zouden je
graag in onze flexpool willen zetten om je op
te roepen voor hulp wanneer het nodig is. En
als je daarna wil blijven, vinden we dat natuurlijk alleen maar leuk! Is je BIG registratie
na 1 januari 2018 verlopen? Geen probleem
in deze bijzondere situatie mag je toch per
direct inspringen en aan de slag gaan!’
Heeft u vragen en wilt u tijdelijk bijspringen
als oud-zorgmedewerker? Neem gerust contact op met Carmen Jansen via het e-mailadres: c.jansen@zorgspectrum.nl of app of
bel naar 0622784720.
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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

Coronavirus

20 Extra E-bike to go fietsen
voor St. Antonius Ziekenhuis
Nieuwegein

E-bike to go stelt een deel van haar vloot
gratis beschikbaar voor medisch personeel.
Het woon-werk verkeer van personeel kan
een uitdaging zijn tijdens de huidige Coronacrisis. Het openbaar vervoer, nu rijdend in
weekend of zelfs basisdienstregeling, wordt
al gemeden om de mogelijkheid op besmetting te voorkomen. De auto of de fiets lijken
nu de meest virus-veilige manieren voor
reizen over middellange afstand. Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen contact opnemen met e-bike to go.
Een aantal bestaande klanten van E-bike to
go, zoals het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein, wordt vandaag beleverd met 20
extra, gratis fietsen. Andere grote ziekenhuizen in de regio Amsterdam hebben ook al
serieuze interesse getoond.
E-bike to go draagt graag op haar manier
een steentje bij om veilig vervoer te stimuleren tijdens de Corona-crisis. Jelle Visser,
oprichter van E-bike to go, licht toe: 'We kunnen op dit moment niet zonder het zorgpersoneel om ons door deze uitdagende periode heen te helpen en we hopen hun werk
op deze manier een stukje te verlichten de
komende periode.'
Geïnteresseerde zorgbedrijven, kunnen contact opnemen met Jelle Visser of Harm
Timmer van e-bike to go. Aangevraagde fietsen zijn binnen een week leverbaar. E-bike
to go heeft op dit moment 100 e-bikes
beschikbaar voor de zorg.

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

Maart 2007
Tussen de Doorslag en de
Schakelstede bevond zich in
2007 een braak liggend stuk
grond en een slordige parkeerplaats. Nu bevinden zich
daar het Stadshuis, theater
DE KOM een parkeergarage
en winkels. De bebouwing aan
de toenmalige Schakelstede
(waar zich ook de bibliotheek
bevond) is gesloopt voor de
uitbreiding van City.
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Documentaire

Elektrische driewieler
vergroot mobiliteit
Scooters zijn ongekend populair in dichtbevolkte gebieden, zoals steden. Met zo’n
voertuig kun je je hier aanzienlijk sneller en
makkelijker door het verkeer verplaatsen dan
met een auto, waardoor de mobiliteit vergroot. Veel jongeren hebben vandaag de dag
dan ook een scooter. Een groot deel van hen
kiest steeds vaker voor een elektrische scooter. Zo’n scooter is beter voor het milieu en
maakt daarnaast ook nog eens aanzienlijk
minder lawaai. Ook mensen die minder mobiel zijn gaan vaak voor de elektrische variant. Grote verschil is dat zij vaak kiezen voor
een elektrische driewieler.

tegen. Net als een gewone scooter heeft
deze elektrische variant ook de nodige vooren nadelen. De nadelen wegen echter niet
op tegen de voordelen elektrische driewieler.
Zo kost een elektrische driewieler je gewoon
aanzienlijk minder geld. De aanschafwaarde
ligt misschien hoger, maar je hoeft niet of
nauwelijks onderhoud uit te laten voeren aan
de driewieler. Ook hoef je geen brandstof te
tanken. Je moet de driewieler weliswaar
opladen met stroom, maar stroom is aanzienlijk goedkoper dan brandstof. Met een elektrische driewieler ben je op de lange termijn
dus aanzienlijk goedkoper uit dan met een
brandstofscooter.

Voordelen van een elektrische driewieler?
Wanneer je een nieuwe scooter zoekt, kom
je ongetwijfeld ook een elektrische driewieler

Misschien is een brommobiel wat voor
jou?
Ben je geen fan van scooters? Dan is een
brommobiel misschien wel wat voor jou!
Wanneer je niet al te goed te been bent, vergroot een elektrische brommobiel jouw mobiliteit ook aanzienlijk. Zo’n voertuig is zelfs
geschikt voor mensen met een lichamelijke
beperking. Zij hoeven enkel over een bromfietsrijbewijs te beschikken om in een brommobiel te mogen rijden. Daarbij komt dat de
bestuurder van zo’n voertuig natuurlijk wel
minimaal zestien jaar oud moet zijn.
Als invalide wordt het dankzij een brommobiel dus ook mogelijk om het huis uit te komen. Zo kun je bijvoorbeeld zelf boodschappen doen of naar een verjaardag gaan. Zodoende voel je je een stuk minder eenzaam
en ben je tevens in staat om nog genoeg
leuke dingen te doen!

‘Een drijvend verleden’
binnenkort te zien op RTV Utrecht
In het kader van de herdenkingen van 75 jaar
bevrijding van Nederland zendt RTV-Utrecht
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.
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