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Koken met pen.nl

Deze week maakt onze kookgek
Eric Dekker, voor de rubriek ‘Ko-
ken met PEN’ een heerlijke Kip
Korma.
________________________

Straat van de Week

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

Willeke Stadtman
‘In tijden van Corona (1)’

Het is inmiddels al een paar jaar geleden dat ik gestopt ben met
mijn column voor pen.nl, maar nu Corona ons hele bestaan aan het
omwoelen is, – en ik trouwens ook een tamelijk lege agenda heb -,
heb ik de pen maar weer eens opgepakt.

Ik moet eerlijk bekennen, dat ik de eerste persconferentie over het Coronavirus op 1 maart nog met
een korreltje zout nam. Ik moest zelfs een beetje grinniken om minister Bruno Bruins, die erbij zat alsof
hij zojuist iets gegeten had dat helemaal verkeerd was gevallen. Terwijl hij tegelijk natuurlijk een mooi
moment had om zichzelf als minister eens goed op het schild te hijsen.

Het stoorde me dat niemand repte over het feit dat het influenza virus jaarlijks een paar duizend doden
veroorzaakt. En als de influenza epidemie lang aanhoudt nog een paar duizend meer.

Maar dat was voordat duidelijk werd dat niet het aantal doden de maat der dingen is, maar de ca-
paciteit aan bedden op de intensive care als de epidemie te snel een piek bereikt. En dat kan met het
Coronavirus, want de besmettelijkheid is groot, niemand is nog immuun voor het virus. Net als bij in-
fluenza vallen de meeste slachtoffers onder kwetsbare ouderen en mensen met een verminderde
weerstand. Zo begon het. Op 1 maart was Corona in Nederland.

Dat we er niet makkelijk vanaf zouden komen, werd duidelijk op 9 maart jl. Premier Rutte
waarschuwde voor de stijging van het aantal besmettingen. Het epicentrum lag in Noord-Brabant, daar
moesten de mensen elkaar zoveel mogelijk vermijden, andere (landelijke) maatregelen waren nog niet
noodzakelijk. Zij het dat we vanaf die dag geen handen meer mochten schudden en zo nodig in onze
elleboog moesten hoesten en niezen.

De ellebogen konden daarnaast ingezet worden voor een alternatieve begroeting. Op 12 maart volgde
de verordening dat evenementen met meer dan honderd mensen per direct verboden waren.

De afzeggingen van evenementen nam pas een hoge vlucht na zondag 15 maart. Op een persconfer-
entie met opnieuw een hoofdrol voor Jaap van Dissel van de GGD, werd aangekondigd dat alle
horecagelegenheden hun activiteiten ongeveer per direct moesten staken. De eerste eters konden nog
voor het voorgerecht vertrekken. De scholen gingen dicht, dat was niet nodig volgens het RIVM, maar
ergens in de politieke lucht hing die noodzaak wel.

Tijdens zijn toespraak op maandag 16 maart zei Rutte dat we goed op elkaar moesten letten. Dat had
Bruno Bruins ook al gezegd. We gingen het rooien met elkaar. Ingezet werd op het scenario ‘maxi-
maal controleren’. Het was nu eenmaal nodig dat voldoende mensen de ziekte kregen om een
verdedigingsscherm tegen die ziekte op te trekken. Het woord groepsimmuniteit kreeg in de dagen
daarna nog een lelijk staartje.

Intussen wordt angstvallig gewacht op de piek van de epidemie. Alle hens aan dek. De IC-capaciteit
wordt opgeschaald. En hoe is het met ons? In Nieuwegein. Even los van de lege schappen? We zijn
18 dagen verder en de wereld ziet er heel anders uit. Ik lees net op internet dat minister Bruins is afge-
treden. Ook een slachtoffer van de crisis.
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Coronavirus
Landelijke Opschoondag 2020
gaat later dit jaar door

De Landelijke Opschoondag wordt dit jaar
verplaatst naar het najaar. De organisatie liet
eerder weten de editie, die gepland stond
voor morgen, 21 maart, in verband met alle
ontwikkelingen rondom het coronavirus af te
gelasten. Op zaterdag 19 september, tevens
World Cleanup Day, wordt heel Nederland
alsnog opgeroepen naar buiten te gaan en
gezamenlijk zwerfafval op te ruimen.

Opgeruimd de herfst in
De Landelijke Opschoondag is hét moment
voor inwoners, ondernemers, verenigingen,
sportclubs en scholen om samen in actie te
komen en hun leefomgeving 100% zwerfaf-
valvrij te maken. 'Het is een dag die ver-
broedert en mensen bij elkaar brengt', aldus
Helene van Zutphen, directeur van initiatief-
nemer NederlandSchoon. 'Omdat samen-
komen voorlopig door het RIVM wordt afger-
aden, hebben we besloten de Landelijke Op-
schoondag te verplaatsen en toepasselijk
samen te laten vallen met World Cleanup
Day op zaterdag 19 september, een bijzon-
der en belangrijk initiatief van de Plastic
Soup Foundation. Wij delen immers hetzelf-
de doel: onze omgeving zo zwerfafvalvrij
maken. Laten we dit jaar samen opgeruimd
de herfst ingaan.'

Behalve de datumwijziging verandert er
niets. Inwoners, ondernemers, verenigingen,
sportclubs, scholen en andere organisaties
worden nu in de herfst opgeroepen om
samen zwerfafval op te ruimen.

Over NederlandSchoon
Een Nederland vrij van zwerfafval is belang-
rijk voor mens, dier en milieu. Nederland-
Schoon werkt daarom al 28 jaar intensief
samen met bedrijven, burgers, maatschap-
pelijke instanties en overheid om zwerfafval
aan te pakken en ervoor te zorgen dat een
schone omgeving de norm wordt en blijft.
Door middel van onderzoeken, samen-
werkingen, het delen van kennis en het
geven van advies, wordt niet alleen meer be-
wustwording, maar ook gezamenlijk verant-
woordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voor-
beeld van deze aanpak is Supporter van
Schoon, een landelijk initiatief dat mensen
verenigt en activeert om zo een grotere vuist
tegen zwerfafval te maken. Dit jaar wordt
voor de 18de keer de Landelijke Opschoon-
dag georganiseerd.

Coronavirus
Help je relatie de Coronacrisis door: ‘Praten is de basis’

Het is een gegeven dat na de zomervakantie of de kerstperiode meer relaties sneuvelen
dan anders. Nu veel mensen vanwege het Coronavirus thuiswerken, het huishouden
draaiende proberen te houden en tussendoor hun kroost moeten helpen met schoolwerk
kan dat relaties flink onder druk zetten. 'Je bent onder stress niet op je leukst', zegt
relatietherapeute Petra van den Bosch uit Nieuwegein.

Het is lastig te voorspellen wat voor gevolgen thuisquarantaine of een (gedeeltelijke)
lockdown op relaties heeft. 'Dit is een compleet nieuwe situatie die we nog niet eerder
hebben meegemaakt', zegt Van den Bosch. 'Zeker omdat alles nu bij elkaar komt. Anders
dan tijdens een vakantie waar je juist ontspannen bent, zit je nu onder andere
omstandigheden ook conitinue bij elkaar. Dan kun je erachter komen dat hij of zij
bijvoorbeeld heel anders doet tegen zijn collega’s dan tegen jou. Dat kan confronterend
zijn. Tel daarbij op dat je bij elkaar in een ruimte zit en als er kids om je heen lopen zijn er
tal van stressfactoren die je normaal gesproken niet tegenkomt.'

Praten
Van den Bosch begeleidt al jaren stellen waar het even niet lekker loopt. 'Het belangrijkste
is dat je in gesprek blijft met elkaar. En als je je irriteert aan je partner, spreek het zo snel
mogelijk uit. Krop het niet op. En praat met elkaar op een rustige toon. Luister écht naar
elkaar, ook al ben je het niet met de ander eens. Probeer je in te leven in de ander. Geef je
behoeftes goed aan en vraag waar je partner behoefte aan heeft. We zijn geneigd van
onszelf uit te gaan, maar als je weet hoe je je partner tegemoet kunt komen dan scheelt
dat heel veel irritatie.'

Volgens de relatietherapeute is het belangrijk tijd voor
jezelf te maken. 'Als je even de behoefte hebt om
alleen een rondje buiten te lopen of je even
afzondert is dat helemaal niet erg. Leg uit dat je
dat nodig hebt, dan neem je het gevoel weg dat
je partner denkt dat je hem of haar buitensluit
en ontstaat er wederzijds begrip.'

Dat relaties onder druk komen te staan is niet te
vermijden, zegt Van den Bosch. Maar de
coronacrisis kan ook voor gezinnen die al langere
tijd langs elkaar heen leven juist een enorm
positieve uitwerking hebben. 'Je bent nu op
elkaar aangewezen en je kunt het aangrijpen
om weer dichter naar elkaar toe te groeien.
Weer samen te komen als het ware. We
hebben de door de hele situatie, ondanks de
stressfactoren, het vermogen ook heel sociaal
te zijn. Dat zie je in de maatschappij ontstaan
en dat kan dus ook binnen gezinnen en relaties.
Het is ook een mooie fase om de positieve
kwaliteiten in elkaar te herontdekken.'

Wilt u meer informatie hoe thuiswerken makkelijker
gaat? Klik dan op deze link waar verschillende
therapeuten adviezen geven, Speciaal voor de
dames is er deze site. Mannen worden overigens
niet geblokkeerd als ze willen spieken…

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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Coronavirus
Sportpark Zandveld
volledig gesloten

In verband met de maatregelen
tegen het Coronavirus heeft de
gemeente Nieuwegein het Sport-
park Zandveld volledig gesloten.
Dit betekent dat niet alleen de
kantine en was- en kleedaccom-
modatie gesloten is en VSV
Vreeswijk geen wedstrijden meer
speelt en niet meer traint, maar
dat er in het geheel geen gebruik
meer van de sportvelden ge-
maakt mag worden.

Voetbalvereniging VSV Vrees-
wijk steunt deze maatregel en
roept iedereen, van voetballers,
tot trainers, tot ouders op om
deze na te leven.

Als gevolg van de maatregelen
tegen het Coronavirus zijn alle
wedstrijden afgelast t/m 6 april.
‘Hierop volgend hebben wij als
bestuur het besluit genomen ook
alle trainingen tot nader order te
annuleren. Dit besluit is geno-
men op advies van de KNVB en
om te zorgen dat ook wij als ver-
eniging bijdragen in het voorko-
men van verdere uitbraak van
het Coronavirus’ aldus het be-
stuur van VSV Vreeswijk.
__________________________

Coronavirus
Annulering
raadsvergadering en
Avonden van de Raad
t/m 6 april

Het kabinet maatregelen geno-
men in de aanpak van het virus.
Scholen, horeca en sportgele-
genheden zijn tot en met 6 april
gesloten. ‘Sociale onthouding is
nu belangrijk.’

Jan Karens, raadsgriffier voor de
gemeente Nieuwegein: ‘Wij ge-
ven daar ook gehoor aan. Alle
bijeenkomsten tot en met 6 april
zullen komen te vervallen. Voor
die periode stonden in totaal
twee Avonden van de Raad en
een raadsvergadering gepland.
De onderwerpen zullen doorge-
schoven worden naar de agenda
van april.’

‘We kunnen niet meer om het
Coronavirus heen. Dat geldt ook
voor Nieuwegein. Meerdere in-
woners van Nieuwegein zijn be-
smet geraakt en zitten in thuis-

isolatie. Als gemeenteraad leven
we intens mee met alle Nieuwe-
geiners die door deze crisis wor-
den getroffen. Tegelijkertijd zien
we ook een enorme veerkracht.
Juist nu ontstaan er verschillen-
de initiatieven om elkaar te hel-
pen. Dit is hartverwarmend om te
zien.’

‘In het bijzonder willen we stil-
staan bij alle inwoners die in vita-
le beroepen werken en de boel
draaiende moeten houden. Waar
de meeste van ons in een veilige
thuisomgeving kunnen werken,
staan zij nog steeds op hun pos-
ten. Tegen jullie willen we zeg-
gen: Bedankt. Jullie zijn de
mensen die op dit moment
onze samenleving overeind
houden’ aldus Karens.

‘De komende tijd zal veel van
ons allemaal vragen! Laten we
samen de schouders eronder
zetten in de overtuiging dat dit de
gewenste bijdrage levert.’
_______________________________________

Coronavirus
Maatregelen voor de
horeca

• Alle eet- en drinkgelegen-
heden zijn tenminste tot en
met maandag 6 april gesloten.
Bezorgen en afhalen blijft mo-
gelijk. Ook bij coffeeshops kan
afgehaald worden
• Voor casino’s gelden
dezelfde regels als voor eet-
en drinkgelegenheden. Zij
moeten gesloten zijn.
__________________________

Coronavirus
Spreek niet met meer
dan drie mensen thuis af

Minister Grapperhaus gaf het
dringende advies om ook thuis
niet met meer dan drie mensen
af te spreken. En ook in dat
geval moet er anderhalve me-
ter afstand gehouden worden.
Kan dat niet in je huis, 'dan is
de consequentie dat je het niet
moet doen', zei de minister.
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Nieuwe vervoerder en callcenter Regiotaxi
Utrecht/Veenweide

Willemsen-de Koning Groep BV is de nieuwe vervoerder voor de
regiotaxi in de regio Utrecht en Veenweide. Munckhof Taxi BV is
de partij die de aanbesteding heeft gewonnen voor het callcenter.
Dat is de uitkomst van een aanbesteding door de betrokken
gemeenten en de provincie Utrecht.

Bij deze nieuwe aanbesteding woog in het belang van de reizigers
de kwaliteit van de aanbiedingen van de vervoerders zwaarder
dan de prijs. Meerdere aanbiedingen zijn gedaan voor deze
aanbesteding van regiotaxi Utrecht. Op kwaliteit kwamen
Willemsen-de Koning BV en Munckhoff als beste uit de bus.
Deze aanbesteding loopt tot december 2023.

Vervoer Regiotaxi 2020-2023
Met Willemsen-de Koning BV krijgt de regiotaxi in de
deelnemende gemeenten een vervoerder die al geruime tijd
bekend is met het regiotaxi vervoer. Sinds februari 2014 verzorgt
Willemsen-de Koning de ritten met regiotaxi Utrecht en regiotaxi
Veenweide. In de nieuwe aanbesteding vervoert deze vervoerder
de reizigers in Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten,
IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse
Vecht, Vijfheerenlanden, Woerden en Zeist, . De vervoerder
verzorgt ook de uitvoering van Regiotaxi Veenweide en is bekend
met het leerlingenvervoer in het gebied. Eén vervoerder voor het
gehele gebied biedt voordelen voor de reizigers met de regiotaxi.
Zo kunnen ritten adequaat worden ingepland en is capaciteit
beschikbaar om in drukke tijden extra taxi’s in te zetten.

Start met nieuwe vervoerder
De nieuwe vervoerder gaat vanaf 15 augustus 2020 rijden.
Willemsen-de Koning is begonnen met de voorbereidingen op de
uitvoering van dit nieuwe contract. In het nieuwe contract blijven
de tarieven gelijk, maar zullen reizigers afrekenen per gereden
kilometer en niet per reiszone.

Alle vaste klanten van de regiotaxi krijgen in juni een brief, waarin
de nieuwe vervoerder zich voorstelt. In deze brief wordt ook
uitgelegd hoe de reizigers via een automatische incasso gebruik
kunnen maken van de betalingsmogelijkheden met de regiotaxi.
Ook ontvangen de reizigers een folder met de spelregels van het
vervoer en een nieuwe pas.

________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________

______________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________________
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Coronavirus
Stadstheater en Kunstencentrum
De Kom gesloten

In verband met de door de overheid afgekon-
digde maatregelen omtrent het Coronavirus,
zal Stadstheater en Kunstencentrum De Kom
in Nieuwegein tot en met 6 april gesloten zijn.
In deze periode zijn alle voorstellingen en
evenementen afgelast en/of uitgesteld en
ook de lessen en cursussen van het kunsten-
centrum kunnen geen doorgang vinden.

‘Dit vinden wij erg spijtig, maar uiteraard
staat de gezondheid en het welzijn van onze
bezoekers en medewerkers voorop. We zijn
achter de schermen hard aan het werk om
voor al onze uitgestelde activiteiten een alter-
natieve datum te zoeken en zullen onze be-
zoekers zo spoedig mogelijk op de hoogte
brengen als er meer informatie beschikbaar
is. Voor nu; zorg goed voor uzelf en voor
elkaar. We hopen u na 6 april aanstaande
weer te kunnen verwelkomen in een van
onze zalen’ aldus de directie van De Kom.
____________________________________

Coronavirus
Avond4Daagse Nieuwegein
gaat een jaartje niet door

De organisatie van de Avond4daagse heeft
helaas moeten besluiten, het grootste evene-
ment van Nieuwegein dat van 11 t/m 14 mei
zou plaatsvinden, niet door te laten gaan.
‘Vanwege de ontwikkelingen rondom het
Coronavirus (COVID-19) kunnen we niet an-
ders dan het evenement uitstellen naar vol-
gend jaar (2021)’ aldus Rob Ruitenbeek van
de organisatie.

De Avond4Daagse trekt gemiddeld 2200
geregistreerde deelnemers in de leeftijd van
6 t/m 13 jaar. Zij worden begeleidt door oud-
ers, grootouders en/of vrijwilligers. Zodoende
bestaat de wandelstoet uit 3500 tot 4000
mensen die de Avond4Daagse een warm
hart toedragen.

‘Het is een grote teleurstelling voor alle vrij-
willigers die vanaf januari al actief zijn ge-
weest met allerlei voorbereidingen’ aldus
Ruitenbeek.

De eerstvolgende editie van de Avond4daag-
se is gepland van 17 tot en met 20 mei 2021.
Zodra meer informatie hierover bekend is,
wordt dit op De Digitale Stad Nieuwegein
bekend gemaakt.
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Coronavirus
Lokale ondernemers komen met gratis boodschappenservice

Heel Nederland wordt hard geraakt door de corona crisis. Winkelcentrum Cityplaza is
daarom afgelopen vrijdag gestart met ‘Super Buur’; een open boodschappenservice voor
en door de buurt. Het platform is opgezet via een Facebook groep en te vinden via de
website en de Facebookpagina van het winkelcentrum. Het initiatief heeft als doel om
vraag en aanbod met elkaar te verbinden tijdens de Coronacrisis. Inwoners, vrijwilligers en
lokale ondernemers in en rondom Winkelcentrum Cityplaza worden opgeroepen zich aan
te melden op het digitale platform.

Super Buur brengt vraag en aanbod bij elkaar via Facebook
Super Buur ondersteunt mensen die vanwege de genomen maatregelen of door
omstandigheden, zoals ziekte, ouderdom, angst of kleine kinderen zelf niet de deur uit
kunnen voor hun dagelijkse boodschappen. Zij kunnen een oproep doen via Super Buur
voor hulp. Via Super Buur krijgen vrijwilligers vervolgens de kans om een steentje bij te
dragen aan het welzijn van de lokale gemeenschap, door deze dagelijkse boodschappen
te doen en te bezorgen bij de hulpbehoevenden. Tenslotte biedt het initiatief lokale
ondernemers op het gebied van (dagelijkse) boodschappen, vers en horeca ondanks de
huidige situatie de kans om te blijven ondernemen via een digitaal kanaal.

Super Buur in de praktijk
Super Buur is een gratis boodschappenservice voor en door de community in de
omgeving van het winkelcentrum. Mensen die hulp nodig hebben met hun dagelijkse
boodschappen alsook vrijwilligers die hun steentje bij willen dragen worden van harte
uitgenodigd om deel te nemen aan Super Buur van Winkelcentrum Cityplaza. Oproepen
voor hulp met de boodschappen worden geplaatst in de Facebook groep Super Buur,
zodat vrijwilligers op deze oproepen kunnen reageren. De vrijwilligers kopen de
boodschappen bij de lokale ondernemers en bezorgen deze vervolgens bij de
hulpbehoevenden thuis. Bij bezorging door vrijwilligers worden geen bezorgkosten
gerekend en de adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid gevolgd. Betaling van de
boodschappen verloopt contactloos, veilig en snel via Tikkie of een Betaalverzoek.

Super Buur als testcase in meerdere steden
Het initiatief Super Buur is vorige week geïntroduceerd in Middenwaard in
Heerhugowaard, Kronenburg in Arnhem en Cityplaza in Nieuwegein. Het doel is om vraag
en aanbod met elkaar te verbinden. Het initiatief is ontstaan als antwoord op de
Coronacrisis en sluit naadloos aan bij de visie van eigenaar Wereldhave; ‘Een
gemakkelijker dagelijks leven voor de community’s in en rondom onze centers’.

___________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________

FOTO: AREND BLOEMINK
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Coronavirus
Vuilstort blijft open,
maatregelen wel
aangescherpt

De recyclingstations van Reini-
gingsbedrijf Midden Nederland
(RMN) blijven vooralsnog ge-
woon open, maar bezoekers
wordt gevraagd meer afstand te
houden, vanwege het Corona-
virus. Het is druk op de vuilstort
en bij de bouwmarkten. Mede-
werkers van RMN zorgen er bij
de ingang voor dat de drukte op
het recyclingstation zelf beperkt
blijft. Zo worden er maximaal tien
auto’s tegelijk op het terrein toe-
gelaten op de gemeentewerf aan
de Utrechthaven in Nieuwegein.

Volgens het RMN zijn veel
mensen die nu thuiszitten bezig
met het opruimen van schuren of
zolders. De medewerkers doen
dan ook een oproep om oude
spullen die niet direct wegge-
gooid hoeven worden een paar
weken te bewaren om grote
drukte op de scheidingsstations
te voorkomen.

In een bericht laat RMN weten:
‘Het is erg druk op onze recy-
clingstations. Kom alleen als dit
echt nodig is. Wij verzoeken je
om meer afstand te houden en
niet te komen als je milde klach-
ten hebt zoals verkoudheid en/of
koorts.’

Preventief beleid
Directeur RMN, Rob Schram:
'Het is belangrijk dat het virus zo
min mogelijk om zich heen grijpt.
Daarmee helpen we onze fami-
lie, vrienden, en collega’s. Maar
zeker ook de kwetsbare groepen
in onze samenleving voor wie
een besmetting ernstige gevol-
gen kan hebben. Daarom zetten
we binnen RMN ook in op pre-
ventief beleid. Wij rekenen op uw
begrip en medewerking.'

Het legen van de kliko’s gaat
hoe dan ook door, zo laat het
RMN weten. Het is een ‘vitale

maatschappelijke taak’. Als het
afval niet of beperkt opgehaald
wordt dan heeft dat grote gevol-
gen voor de volksgezondheid en
milieuhygiëne.

Het beschermen van de mede-
werkers tegen infectie is dan ook
van zeer groot belang. Reini-
gingsbedrijf Midden Nederland
verzoekt dan ook om 1,5 meter
afstand te houden van de mede-
werkers en niet naar het recy-
clingstation te komen als men
milde gezondheidsklachten
heeft, zoals verkoudheid en/of
keelpijn.

Coronavirus
Maatregelen in huis

• Blijf zoveel mogelijk thuis.
• Ga alleen naar buiten voor
werk als je niet thuis kunt
werken, voor boodschappen,
of om voor anderen te zorgen.
• Dit geldt tot en met 6 april en
mogelijk langer. Een ‘frisse
neus halen’ mag, maar doe dit
alleen.
• Als je kucht/hoest of ver-
kouden bent, mag je niet naar
buiten. Bij koorts moet het
volledige huishouden thuisblij-
ven. Voor mensen met vitale
beroepen geldt een uitzonde-
ring, tenzij zij zelf ziek zijn.
• Niet meer dan drie mensen
mogen op bezoek komen en zij
moeten minimaal 1,5 meter af-
stand houden.
• Verpleeghuizen en klein-
schalige woonvormen in de
ouderenzorg zijn gesloten
voor bezoekers.

_________________________ _________________________________________
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Dichter Ton de Gruijter schreef eerder:

zo’n twintigduizend tonnen puin
(zo wordt geschat)
of zeventien, dat scheelt wel wat,
die marge komt door ’t grillig weer
want, staat de wind verkeerd
dan wordt de buurt vereerd
met stof, stof, stof,
het dwarrelt op de auto’s neer,
de tuinen worden grijs,
geen dakpan heeft nog kleur en,
hoewel dit stof heel veilig schijnt,
sluit men angstvallig raam en deur

En ineens was hij er niet meer
Buizerdlaan 12

Begin november afgelopen jaar, werden
omwonenden geïnformeerd over de sloop
van het markante gebouw aan de Buizerd-
laan, Buizerdlaan 12. Daar waar ooit veel
mensen werkten, onder één dak. Het mar-
kante glazen gebouw wat representatief en
architectonisch een topper was voor Nieu-
wegein. Sinds 17 maart is hij niet meer.

De Poort van Nieuwegein is zijn ‘Glazen
Schip’ kwijt. Gezonken onder het puin van
beton. Verpulverd door hongerige draken in
de mist en soms angstig kijkend naar zijn
eigen weerspiegeling in het glas als de
‘draken’ hun tanden zette in het gebouw.

Onze videograaf Bart van Rooijen maakte

een ode aan het gebouw. Een leven samen-
gevat in 2 minuut 30.

Bart van Rooijen: ’17 Maart ging het laatste
stukje gevel tegen de vlakte. De sloop heeft
een kleine 3 maanden geduurd. Wat er nu
nog ligt is een enorme berg puin. Maar het
is al goed te zien dat het een kale vlakte is.’

_________________________________________________________________________________________________________________
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Zo vind je een baan dicht bij huis

Alhoewel je wachten in de file mogelijk geen
probleem vindt en het juist lekker vindt omdat
je eindelijk tot rust kan komen is het niet be-
slist goed voor je. Uit een Vlaamse studie
van onderzoeksbureau iVox blijkt namelijk
dat de mensen die dicht bij huis werken over
het algemeen tevredener zijn met hun baan
dan de mensen die een uur of meer moeten
reizen voor het werk. Bovendien is maar
liefst 15 procent van de forensen niet geluk-
kig, wat onder meer komt door onvoldoende
beweging.

Als je ook behoort tot de groep mensen die
een uur of meer reizen voor hun werk en hier
niet tevreden mee zijn dan zou je een baan
dichter bij huis kunnen zoeken. Zodoende zul
je minder last hebben van files, maar ook als
je het openbaar vervoer zal het een positief
effect hebben. Wellicht hoef je zelfs helemaal
geen ov of auto te gebruiken en kun je op de
fiets of zelfs lopend naar het werk. Natuurlijk
moet je dan eerst wel een baan vinden in de
buurt. Om dit doel te behalen zou je rond
kunnen vragen in je netwerk. Mogelijk weten
zij een functie die open staat dichtbij jouw
woning. Daarnaast zou je ook open sollici-
taties kunnen sturen naar bedrijven waarbij
je zou willen werken.

Het is natuurlijk ook mogelijk om de welbe-
kende vacaturedatabases (bijv. Indeed.nl,
Jobbird.nl) gebruiken voor het vinden van
een baan bij jou in de buurt. Zulke platformen
hebben vaak ook wel apps die je kunt gebrui-
ken op je smartphone, maar je kunt natuurlijk
ook gebruik maken van de site. Hierbij kun je
de zoekcriteria invullen.

Een onderdeel hiervan is de naam van de
stad of het dorp waar je een baan zoekt.
Vaak kun je ook nog een straal aangeven.
Dit houdt dus de straal rond de eerder ge-
noemde plaats in. Het is dus eigenlijk een
zoekgebied. Hierna zal de site alle vacatures
die passen bij jouw zoekcriteria laten zien.
Hopelijk zit er tussen de resultaten jouw
droombaan waarop je kunt solliciteren. Hier-
bij is je cv natuurlijk belangrijk waarbij CV-
maker kan helpen. Met een professioneel
curriculum vitae heb je namelijk meer kans
om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Coronavirus
Geen bezoekers
in ZorgSpectrum-locaties

Het bericht dat het Kabinet nam om alle
verpleeghuizen te sluiten, kwam niet on-
verwacht. Toch was het voor ZorgSpec-
trum een moeilijk moment om donder-
dagavond 19 maart 2020 de deuren voor
bezoekers te sluiten. Dit geldt voor zowel
de Nieuwegeinse locaties De Geinsche
Hof, Vreeswijk en de gesloten woonvorm
in De Dichter.

Al eerder, op zondag 15 maart, nam de or-
ganisatie het besluit om slechts één bezoe-
ker per cliënt per dag toe te laten. Hiermee
nam zij aangescherpte maatregelen om het
risico op besmetting van kwetsbare ouderen
met het Corona-virus te beperken.

Voorbereid
Bestuurder Vivian Broex: 'We hebben ons de
laatste dagen voorbereid op een mogelijke
sluiting. Dat deze maatregel al zo snel ge-
nomen moest worden, is verdrietig. Toch be-
seffen wij dat het de enige juiste maatregel
is.'

Sociaal isolement
Broex: 'In deze onzekere tijd is de grootste
uitdaging dat we mogelijkheden bedenken
waarop cliënten en hun mantelzorgers met
elkaar in contact kunnen blijven. Hierbij kun-
nen we denken aan bellen, whatsappen en
beeldbellen. Dit weekend worden er extra
tablets verspreid op de woningen en we
kijken of we op vaste momenten contact kun-
nen maken met familie. Ook het maken van
tekeningen, het schrijven van kaartjes en
persoonlijke berichten zijn welkom. Maar er
zijn vast ook nog vele andere mogelijkheden
vandaag de dag. Het is onze uitdaging om
ook gedurende deze onzekere tijd andere
vormen te vinden om met elkaar in contact te
blijven. ZorgSpectrum heeft een 'omdenk-
team' samengesteld zodat alle mogelijkhe-
den worden verkend. Zij kijken naar crea-
tieve oplossingen voor cliënten en mantel-
zorgers, anderzijds onderzoeken zij ook mo-
gelijkheden om de huidige zorgprofessionals
in deze periode te ondersteunen. Alle ideeën
hiervoor zijn welkom. Via de website kunnen
mensen hun ideeën achterlaten.'

Applaus voor de zorg
De komende periode is onzeker. Wel staat
ons volgens Broex nog een enorme uitdag-
ing te wachten rondom de medewerkers van
ZorgSpectrum. 'Hoe de besmetting van het
virus zich ontwikkelt weten we niet. Het is
spannend en we hebben elkaar keihard
nodig. Mijn allergrootste zorg op dit moment

is dat we onvoldoende beschermingsmidde-
len hebben. Dit is onvoorstelbaar, maar wel
de realiteit. We zijn in gesprek op regionaal
en landelijk niveau. Daarnaast is het van be-
lang dat we elkaar weten te vinden in deze
periode en elkaar ondersteunen. We doen er
alles aan om ook de huidige zorgmedewer-
kers te ondersteunen. Er zijn veel oud colle-
ga's met een zorgachtergrond of mensen die
ooit in de zorg hebben gewerkt, die ons wil-
len helpen. Ik ben daar heel dankbaar voor.'
____________________________________

Coronavirus
Geen toernooien,
maar Olympische kwalificatie
Meeuwsen niet in gevaar

Thuis trainen in een zelf gebouwd kracht-
honkje en af en toe naar buiten om wat
sprongen te maken en fit te blijven. Dat is
sinds afgelopen maandag het leven van
olympisch beachvolleyballer Robert
Meeuwsen uit Nieuwegein. Zijn vaste maat
Alexander Brouwer heeft hij al die tijd amper
gezien. 'Dat zoek je niet op', aldus
Meeuwsen.

Doha
Dit weekend werd bekend dat de wereldvol-
leybalfederatie FIVB vier beachvolleybaltoer-
nooien van de World Tour in de maand mei
heeft uitgesteld en er één heeft afgelast. 'Wij
zouden vandaag naar Mexico vliegen, maar
dat toernooi is dus afgelast', zegt de Nieu-
wegeinse wereldkampioen van 2013, die
vorige week nog een toernooi in Doha speel-
de.
'Daar was toen één geval bekend en de mo-
tor-GP werd afgelast', vertelt Meeuwsen. 'En
onderweg naar het vliegveld hoorden we dat
dat de volgende dag gesloten zou worden.
Dan schrik je wel even, want je zit liever thuis
vast.'

Olympische spelen
De afgelasting van de toernooien in mei
heeft voor Meeuwsen en Brouwer geen ge-
volgen voor het Olympisch kwalificatietraject.
'Wij hebben genoeg punten voor de kwalifi-
catie. Onze enige zorg is of Tokio überhaupt
wel doorgaat.'

Over de vraag of hij, als de Spelen door-
gaan, fit genoeg zal zijn, maakt Meeuwsen
zich geen zorgen. 'Het is vervelend dat we
nauwelijks kunnen sporten, maar de voor-
bereiding op Tokio is voor iedereen het-
zelfde.'

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______

__________________________________________________ _______________________________________________________________ _________________________________
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Coronavirus
Burgemeester van Nieuwegein schrijft brief aan alle kinderen van Nieuwegein

Beste kinderen van Nieuwegein,

Jullie zien en horen natuurlijk ook heel veel over het coronavirus. Het is een heftige tijd
met elke keer weer nieuwe maatregelen. Heel veel gaat opeens anders dan anders: je
mag niet naar school, je kunt niet zomaar naar opa en oma en je sportclub is
dichtgegaan. Misschien baal je ervan dat het Songfestival niet doorgaat dit jaar of dat
het EK voetbal wordt verplaatst. Of je had je verheugd op een verjaardagsfeestje dat nu
is afgezegd. En je weet ook niet wanneer je weer naar school kunt en met je vrienden
kunt zijn.

Ik kan me voorstellen dat jullie je zorgen maken en het heel spannend vinden. Weet in
ieder geval dat er heel veel grote mensen hard aan het werk zijn om ervoor te zorgen
dat er zo weinig mogelijk mensen ziek worden en dat alles weer normaal wordt.

Zelf kun je ook helpen om ervoor te zorgen dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt.
Wat kun je doen?

• Was je handen regelmatig
• Als je met je vrienden bent, houdt dan minstens anderhalve meter afstand van elkaar
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Blijf in ieder geval thuis als je verkouden bent of je niet lekker voelt. Als je gezond
bent, kun je gelukkig gewoon buiten spelen. Er zijn in Nieuwegein veel pleinen en parken
waar dat kan. Doe dat ook vooral, want ik kan mij voorstellen dat je niet blij wordt van
een hele dag binnen zitten. Speel dan wel in kleine groepjes en blijf op anderhalve meter
afstand van elkaar.

Ik vraag jullie om te luisteren naar de adviezen van de deskundigen, zoals de ministers en
het RIVM (daar werken mensen die heel veel weten van virussen). Als jullie vragen
hebben, stel deze dan ook! Aan jullie papa en mama of via de computer aan jullie juffen
en meesters. Zij kunnen jullie meer vertellen. En vertel je ouders dat zij op de website
van de gemeente veel informatie over het virus kunnen vinden.

En als je wilt, kun je misschien iets extra’s doen voor mensen in Nieuwegein die nu de
deur niet uit durven en misschien eenzaam zijn. Of voor de mensen in Nieuwegein die in
de zorg werken en het nu heel zwaar hebben. Misschien kun je een mooie tekening
maken, koekjes bakken of een zelfgemaakte kaart sturen. Wees vooral creatief, maar
vergeet natuurlijk niet om afstand te houden.

Doe in ieder geval allemaal voorzichtig! Niet alleen voor jezelf, maar ook mama, papa,
opa, oma en alle andere mensen om je heen. Laten we extra lief voor elkaar zijn in deze
moeilijke tijd. Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, wordt alles straks weer
normaal. Ook in Nieuwegein!

Jullie burgemeester,
Frans Backhuijs
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Overal in Nieuwegein kom je iets tegen,
mensen, dieren, gebouwen, auto’s, fietsen
etc. maar ook kunstwerken, Openbare
Kunstwerken. Wekelijks zullen wij deze hier
behandelen. Wie is de maker, waarom daar
op die plek en wat stelt het nu voor. Onze
fotograaf Arend Bloemink trekt er op uit, met
zijn camera, met zijn blik op het kunstwerk
om u te laten genieten van kunst, thuis, van
achter uw computer en... mocht u het zelf
willen zien dan kunt u er ook heen met de
kennis die u hier opdoet op De Digitale Stad
Nieuwegein. Deze week ‘De Krul’.

De makers van ‘De Krul’ zijn de kunste-
naars Frans en Marja de Boer-Lichtveld uit
Ouderkerk aan de Amstel. Marja de Boer
Lichtveld (Velsen,1941) en Frans de Boer
Lichtveld (Amsterdam, 1942) bezochten bei-
den de Rietveldacademie in Amsterdam. Ze
maakten lange tijd kinetische objecten, ob-
jecten met een bewegend element. Na ver-
loop van tijd verwerkten ze hoogglanzende
materialen, zodat de beweging van passan-
ten werd weerkaatst. Hun werk bestaat uit
abstracte vormen, die kunnen verwijzen
naar de geschiedenis van de plaats waar
het beeld staat. Het echtpaar krijgt regel-
matig opdrachten voor het realiseren van
monumentaal werk in de openbare ruimte.
Ruimte en licht zijn belangrijke elementen in
hun werk. Zij hebben ook een website.

Het kunstwerk is gemaakt in 1985 en is van
aluminium en staat aan de Zuidstedeweg in
de binnenstad van Nieuwegein. Vroeger
stond het op de Markt. De opdrachtgever
was de gemeente Nieuwegein.

De Krul

De Krul van Nieuwegein,
Hoopvol en verbindend,
Op het stadsplein…..
De Krul, een uitdagend begin
zonder einde.
Symbolisch voor ontwikkeling,
toekomst, perspectief!
Dus Krul, ik heb je lief!

Ik miste je glans in de stralende zon,
omgeven door het ijzeren cordon.

Het is mij zeker niet ontgaan,
we staan niet stil in deze stad,
de bouwput ligt gedeeltelijk open.

Nu is de cirkel bijna rond,
Heeft deze Krul haar cruciale plek gevon-
den,
ons voor goed met deze stad verbonden.

Extra Sportief dagboek

Hans van Echtelt schrijft iedere week zijn
‘Sportief Dagboek’ op, 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.

Hans van Echtelt: ‘Het zijn barre tijden voor
Nederland, ook in sportief opzicht. De voet-
balcompetitie ligt stil, niemand weet hoelang
deze verplichte pauze zal duren. En vooral:
welke gevolgen het Coronavirus zal hebben
over de uiteindelijke afloop van de competi-
tie. Wanneer we naar de basketballers kij-
ken, dan is daar al enige duidelijkheid ont-
staan, omdat de huidige klassering als eind-
stand zal worden aangemerkt terwijl de be-
kerfinale zelfs een heel jaar is uitgesteld.’

‘De kans bestaat dat de KNVB tot een soort-
gelijke beslissing gaat komen wanneer de
huidige situatie nog maanden gaat duren.
Dat zou betekenen dat er voor Geinoord,
JSV en Vreeswijk een totaal andere afloop
van het seizoen in petto zit dan op dit mo-
ment wordt gedacht. Het is daarom goed om
de huidige ranglijsten nog eens aan een
nauwlettend onderzoek te onderwerpen, om-
dat die mogelijk verregaande gevolgen kun-
nen gaan krijgen.’

‘JSV heeft tot nu toe 18 punten verzameld uit
zeventien duels terwijl Geinoord daar juist
drie punten onder staat en alleen CDW, Ben-
schop en Waterwijl nog onder zich weet en

dus een nacompetitieplek inneemt. Vreeswijk
is een middenmoter met 18 punten uit 17
duels, evenveel als JSV in de andere afde-
ling. Geinoord heeft tussentijds geprobeerd
doelman Menno Vink van het gestopte vv De
Meern binnen te halen voor de rest van het
seizoen maar daar heeft de KNVB een stokje
voor gestoken.’

‘In april gaat de gemeenteraad van Nieuwe-
gein overigens eindelijk een besluit nemen
over de nieuwe accommodatie op Parkhout
waarvoor 3,5 miljoen euro beschikbaar ge-
steld zal gaan worden. Het ziet er naar uit
dat dit nieuws eerder de actualiteit haalt dan
het voetbalgebeuren. Het is voor de sportlief-
hebbers in Nieuwegein te hopen dat deze
slepende kwestie nu eindelijk zijn afronding
krijgt. En dat ook de bestrijding van het coro-
navirus binnen een afzienbare termijn suc-
cesvol zal worden voltooid.’

Derby Geinoord-JSV gaat
op 4 april ieder geval niet door

Omdat de KNVB de ‘Corona-periode’ in ieder
geval heeft verlengd tot en met 6 april, zal de
derby Geinoord-JSV die twee dagen eerder
stond vastgesteld, op die datum niet door-
gaan. Voor beide ploegen is het afwachten
wanneer het restant doorgang zal kunnen
vinden. Daarom hebben we hieronder het
oorspronkelijk vastgestelde rooster voor bei-
de ploegen opgezocht.

Geinoord
Uit: Waterwijk, De Meern, Victoria en
SV Loosdrecht
Thuis: Maarssen, JSV, CDW, Delta Sports
en Nieuwland

JSV
Uit: CDW, BFC, Geinoord, Maarssen,
Nieuwland
Thuis: Almere, Victoria, Loosdrecht,
Delta Sports

Voor beide ploegen zijn dus nog negen wed-
strijden af te werken en het is de grote vraag
of er ook midweekse programma’s vast-
gesteld zullen moeten worden. Mogelijk zal
dat al het geval zijn in het Paasweekeinde,
op zaterdag 11 en maandag 13 april.

__________________________________________________________________ _______
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De oude PEN
Vreeswijk had grootste zandvloot
van Nederland

Rond 1900 had Vreeswijk de grootste zand-
vloot van Nederland. Het had toen zo’n 150
zandschippers. Dagelijks voeren zij uit om
het zand van de bodem van de Lek te bag-
geren. Door de ligging aan de Lek was zand-
winning een lucratieve bezigheid. Het bag-
geren was niet alleen lonend maar ook nood-
zakelijk omdat de vaargeulen op diepte
moesten worden gehouden en de havens
niet mochten verzanden. Het werk was wel
riskant. op de drukbevaren Lek zonk nogal
eens een te diep geladen zandschuitje, na-
dat het door de deining van een passerend
schip was volgelopen. Werd er in 1900 met
de hand gebaggerd, enkele decennia later
voer het eerste zandzuigerschip Rijn en Lek
in Vreeswijk.

Rond 1900 voer een zandschipper met een
klein houten scheepje waarop zo’n 11 tot 15
ton zand kon worden ingeladen, dat met de
hand naar boven was gehaald. Hiervoor
werd de baggerbeugel gebruikt. Deze Bag-
gerbeugel dateert uit omstreeks 1950. Het is
een ijzeren ring die aan de voorzijde iets uit-
loopt in een lip. Aan de beugel zit een linnen
baggerzak, een touw en een lange,
buigzame stok.

De beugel werd vanaf een zandscheepje het
water ingegooid, waarna met kleine rukjes de
beugel over de grond werd getrokken. Was
de zak vol zand, dan trokken twee mannen,
baggerknechten, de beugel naar boven en
leegden de zak op de schuit. Het binnen-
halen van de beugel boven het wateropper-
vlak was zeer zwaar. Met een zwaai werd de
zak geleegd op de schuit. Later verliep dit
trekwerk over een soort fietswiel. Het om-
hoog hijsen ging daardoor veel soepeler en
lichter, waardoor de schipper zijn vrouw en
kinderen liet doen. Dit bespaarde hem de
nodige kosten, namelijk het loon voor de
knechten.

Wanneer de boot vol zand lag, werd er naar
een ‘stortplaats’ gevaren, bijvoorbeeld een
steenfabriek langs de Nederrijn of Lek. Met
een schop en kruiwagens werd het zand
geloosd. De steenfabrieken stonden vaak in

de uiterwaarden van een rivier, zo ook bij
Vreeswijk. De grondstoffen, zand, klei en
kalk, kon dan makkelijk over het water wor-
den aangevoerd, evenals de gebakken ste-
nen. Rond 1910 nam de woningbouw toe
waardoor er een grotere vraag naar bakste-
nen en dus ook zand kwam. Het waren
gouden tijden voor de Utrechtse aannemers
waarvan ook de Vreeswijkse zandschippers
profiteerden. Het lossen van de scheepjes
ging met schep en kruiwagen. Ook kinderen
werkte mee.

Zandwinning was rond 1900 een zwaar be-
roep en zeker geen vetpot. Men werkte wel
vijftien uur per dag. Vooral in de winter was
het moeizaam: het water stond hoog waar-
door er nauwelijks tot niet met de zandbeu-
gel gewerkt kon worden en soms bleef bij
vrieskou en ijs de Oude Sluis gesloten. Het
betekende voor de zandschipper dat hij
moest interen op zijn reserves. En om te
overleven klopte hij en zijn gezin soms aan
bij de diaconie of de armenkas.

Het werk was fysiek zwaar. Om 04.00 uur ‘s
ochtends op, om de Lek op te varen en ver-
volgens met de handbeugel te baggeren tot
het scheepje vol was. Dan voer de schipper
door naar Utrecht om zand te lozen. Hij
keerde met zijn lege schip zo snel mogelijk
terug naar Vreeswijk om opnieuw te bag-
geren. Een zandschipper poogde het liefst 4
keer per dag op en neer te varen. Werkda-
gen van zo’n 15 uur waren dan ook geen uit-
zondering.

Coronavirus
Voedselbank
Nieuwegein-IJsselstein blijft open

Ondanks het Coronavirus weet de Voedsel-
bank Nieuwegein-IJsselstein de deuren open
te houden voor haar cliënten op de vaste uit-
giftepunten in Nieuwegein en IJsselstein.

‘Naast alle standaard maatregelen van de
Overheid, het RIVM en Voedselbanken Ned-
erland hanteert de Voedselbank extra veilige
uitgifteregels. We zijn immers verantwoorde-
lijk voor elkaar: voor de gezondheid van de
cliënten en voor de gezondheid van onze
vrijwilligers’ aldus Cor van Dalen, voorzitter
van de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein.

De Voedselbank laat onze redactie weten bij-
zonder trots te zijn op alle particulieren voor
de geldelijke bijdragen en levensmiddelen
die zij afgelopen week mochten ontvangen.
‘Daarnaast, buiten alle vrijwilligers, ook dank
aan de gemeente Nieuwegein-IJsselstein en
alle supermarkten, restaurants en kerken die
meehelpen om de Voedselbank draaiende te
houden. Het was en is hartverwarmend’ al-
dus van Dalen.
____________________________________

Coronavirus
Maatregelen
in de openbare ruimte

• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand
van anderen. Als drie of meer personen
minder dan 1,5 meter afstand tot elkaar
bewaren én geen gezin vormen, kan dat
leiden tot een boete die op kan lopen tot
400 euro. Kinderen mogen nog wel met
elkaar buiten spelen.
• Burgemeesters hebben de mogelijkheid
om middels een noodverordening makke-
lijker en sneller op te treden. Specifieke
locaties, zoals stranden, parken en cam-
pings, kunnen daardoor snel gesloten
worden.
____________________________________

Coronavirus
Maatregelen m.b.t. scholen

• Basisscholen, middelbare scholen,
mbo’s en kinderdagverblijven zijn tot en
met maandag 6 april dicht en mogelijk
langer. Voor kinderen van ouders met
vitale beroepen is wel opvang in de
school en het kinderdagverblijf.
• Hogescholen en universiteiten moeten
onderwijs online aanbieden in plaats van
grootschalige colleges.
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________________ ________________________________________________________________ __

Als eerbetoon aan de vele zandschippers
die Vreeswijk gekend heeft, staat er een
standbeeld van ‘de Beugelaar’ op de kade
bij de Oude Sluis.

________________________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________

Een steen-
fabriek in de
uiterwaarden
bij Vreeswijk

https://www.pen.nl/artikel/de-beugelaar


_______________________________

Bodembedekkers tegen onkruid

Het aantal Nederlanders met groene vingers
neemt steeds verder af. We horen namelijk
steeds vaker dat mensen een hekel hebben
om onkruid uit hun tuin te verwijderen. Je
kunt er in dat geval voor kiezen om jouw tuin
volledig te bestraten. Dit ziet er echter niet
mooi uit. Bovendien kan bestrating zorgen
voor wateroverlast. Gelukkig zijn er ook an-
dere opties om onkruid zoveel mogelijk uit
jouw tuin te weren. Zo kun je bijvoorbeeld
bodembedekkers inzetten. Wij vertellen je
alles over deze planten.

Wat is een bodembedekker?
Lang niet iedereen is bekend met bodembe-
dekkers. Daarom eerst een korte uitleg. Een
bodembedekker is een vaste plant. Dit houdt
in dat hij het hele jaar door groen blijft en
regelmatig bloeit. In tegenstelling tot veel an-
dere planten groeit een bodembedekker niet
de lucht in. Nee, bodembedekkers kruipen
als het ware over de grond. Hierdoor krijgt
onkruid geen kans. De bladeren van deze
plant bedekken de bodem en zorgen ervoor

dat de grond niet dichtslaat of uitdroogt. Hier-
door is het voor onkruid nagenoeg onmoge-
lijk zich tussen bodembedekkers te nestelen.

Bodembedekkers zijn werkbesparend
Dankzij bodembedekkers krijgt onkruid geen
kans. Deze plantensoort zorgt er dus voor
dat je een hoop werk bespaard blijft. Je hoeft
immers niet constant meer op handen en
knieën door de tuin heen om onkruid te ver-
wijderen. Je kunt je complete tuin vullen met
bodembedekkers, maar niet iedereen vindt
dit een fraai gezicht. Je kunt bepaalde bor-
ders ook vullen met andere bloemen en

planten. Je moet hier dan wel onkruid
wieden, maar de hoeveelheid werk is hier-
door minimaal.

Het hele jaar door een groene tuin
Bodembedekkers werken bijzonder goed
tegen onkruid. Dit is echter niet de enige re-
den om voor deze plantensoort te kiezen. Zo
zorgen bodembedekkers er ook voor dat er
het hele jaar door kleur in jouw tuin blijft. Hoe
dit komt? Omdat deze planten zelfs in de
herfst en de winter groen blijven. Bodembe-
dekkers zijn dus niet alleen functioneel, maar
maken je tuin ook nog eens een stuk mooier!

Coronavirus
Binnen blijven lastig? Ik dacht het niet!

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Ik heb
me het afgelopen jaar vaak bedacht dat ik eigenlijk niet zo goed
weet wat vrijheid is omdat ik in vrijheid ben geboren in een land
waar (bijna) alles kan en mag. Dat dit een groot voorrecht is heb
ik me wel altijd gerealiseerd.

En nu worden ook wij, zo vlak voor 4 en 5 mei, geconfronteerd
met beperkingen in ons dagelijks bestaan omdat er gevaar dreigt
in ons land. Maar in tegenstelling tot 75 jaar geleden hebben we
zelf in de hand hoe lang onze gezamenlijke vijand, Corona
geheten, onder ons blijft! Binnen blijven is het dringende advies,
ook als je niet ziek bent of lichte klachten hebt, des te eerder zijn
we de vijand de baas. Binnen, maar wel met pen.nl, Wifi, TV,
Spotify, een voorraadkast die uitpuilt en al het andere comfort wat
voor ons zo vanzelfsprekend is. En natuurlijk is dat lastig als je je
goed voelt, de zon schijnt, je vrienden bellen om te chillen en je
sportschoenen je verlangend aankijken.

Hoe anders was dat 75 jaar geleden toen mensen binnen
moesten blijven omdat het buiten te gevaarlijk voor ze was.
Ondergedoken op een zolderkamertje, geen geluid mogen
maken, weinig eten en drinken en slechts een dagboek om je
gedachten mee te delen. En dat duurde geen week, geen maand
maar jaren!

Dus mocht je in de verleiding komen om het advies van de
deskundigen in de wind te slaan, denk dan even aan Anne Frank
en al die anderen. Zij waren volledig afhankelijk, maar wij hebben
het zelf in de hand. Blijf binnen omdat het belangrijkste wat we
hebben niet op een kluitje zitten en samen leuke dingen
ondernemen is en ook niet die Wifi, TV en spelcomputer maar
onze gezondheid! Dan vieren we straks samen dat we bevrijd zijn
van Corona.

Nicole van Nimwegen

_______________________ _________________________
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Coronavirus
Druk op families
door bezoekverbod
ZorgSpectrum-locaties

Het besluit dat het Kabinet
nam om alle verpleeghuizen te
sluiten, kwam afgelopen week
niet onverwachts. Toch was
het voor ZorgSpectrum een
moeilijk moment om donder-
dagavond 19 maart 2020 de
deuren voor bezoekers te
sluiten. Een moeilijk moment
niet alleen voor de zorgorgani-
satie, maar ook voor de families
van de mensen die in de diverse
zorgcentra verblijven. Deze on-
zekerheid geeft iedereen meer
spanning.

In Nieuwegein zijn de locaties De
Geinsche Hof, Verzorgingshuis
Vreeswijk en de gesloten woon-
vorm De Dichter gesloten voor
bezoek. Al eerder op zondag 15
maart nam ZorgSpectrum het
besluit om slechts één bezoeker
per cliënt per dag toe te laten.
Hiermee nam zij aangescherpte
maatregelen om het risico op be-
smetting van kwetsbare ouderen
met het Coronavirus te beper-
ken. Bestuurder Vivian Broex
van ZorgSpectrum: 'Dat deze
maatregel genomen moest wor-
den, is verdrietig. Toch beseffen
wij dat het de enige juiste maa-
tregel is.'

Sociaal isolement
Broex: 'In deze onzekere tijd is
de grootste uitdaging dat we mo-
gelijkheden bedenken waarop
cliënten en hun mantelzorgers
met elkaar in contact kunnen
blijven. Hierbij kunnen we den-
ken aan bellen, whatsappen en
beeldbellen. Dit weekend worden
er extra tablets verspreid op de
woningen en we kijken of we op
vaste momenten contact kunnen
maken met familie. Ook het ma-
ken van tekeningen, het schrij-
ven van kaartjes en persoonlijke
berichten zijn welkom. Maar er
zijn vast ook nog vele andere
mogelijkheden vandaag de dag.
Het is onze uitdaging om ook
gedurende deze onzekere tijd
andere vormen te vinden om met
elkaar in contact te blijven. Zorg-
Spectrum heeft een ‘omdenk-
team’ samengesteld, zodat alle
mogelijkheden worden verkend.
Zij kijken naar creatieve oplos-
singen voor cliënten en mantel

zorgers, anderzijds onderzoeken
zij ook mogelijkheden om de hui-
dige zorgprofessionals in deze
periode te ondersteunen. Alle
ideeën hiervoor zijn welkom. Via
de website kunnen mensen hun
ideeën achterlaten.'

Actie familie en mantelzorgers
Marianne Henderik: ‘Onze
(schoon)moeder verblijft sinds
twee weken in Verzorgingshuis
Vreeswijk. Voor zichzelf zorgen
ging steeds slechter en ook raakt
ze steeds meer in de war. Zo’n
verhuizing is dan heel wat. Niet
al je vertrouwde spullen kunnen
mee en alle gewoontes in zo’n
huis zijn anders dan dat je ge-

wend bent. Maar wat een fan-
tastisch personeel daar. Ze
kwam terecht in een warm bad
er wordt liefdevol met ons mee-
gedacht en dat maakt ook voor
ons alles makkelijker. Tot don-
derdagavond het bericht kwam
dat we niet meer naar haar toe
mogen. Natuurlijk begrijpen we
dat maar wat ontzettend lastig
dat we haar nu niet meer kunnen
helpen wennen.’

‘Vanochtend mocht ik bij de deur
de was afgeven en stond daar
met andere mensen die dat ook
deden. Tussen de was kleine
cadeautjes voor oma en ik heb
samen met de andere mantel-

zorgers gehuild (met 2 meter af-
stand). Ook toen weer, wat een
lief personeel die dan de was
ophalen en afgeven. Voor hen
zonder ons als mantelzorger nog
eens extra druk en heel veel
meer werk. Ze doen het fantas-
tisch! Vanmiddag hebben we on-
der haar raam met stoepkrijt ‘we
komen er door’ geschreven. We
hebben haar gebeld en het laten
zien. Alle oudjes voor het raam,
het was prachtig. We komen hier
ook door als we het maar met z’n
allen doen!’ aldus Marianne.

Applaus voor de zorg
De komende periode is onzeker.
Wel staat ons volgens Broex nog
een enorme uitdaging te wacht-
en rondom de medewerkers van
ZorgSpectrum. 'Hoe de besmet-
ting van het virus zich ontwikkelt
weten we niet. Het is spannend
en we hebben elkaar keihard
nodig. Mijn allergrootste zorg op
dit moment is dat we onvoldoen-
de beschermingsmiddelen heb-
ben. Dit is onvoorstelbaar, maar
wel de realiteit. We zijn in ge-
sprek op regionaal en landelijk
niveau. Daarnaast is het van be-
lang dat we elkaar weten te vin-
den in deze periode en elkaar
ondersteunen. We doen er alles
aan om ook de huidige zorgme-
dewerkers te ondersteunen. Er
zijn veel oud collega’s met een
zorgachtergrond of mensen die
ooit in de zorg hebben gewerkt,
die ons willen helpen. Ik ben
daar heel dankbaar voor.'

____________ _____________________________

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: 'Wat ver-van-je-bed-show was, is nu deel van ons dagelijks leven. We hopen allemaal dat alles weer
snel terug kan naar hoe het was, al zal niets meer hetzelfde zijn. Dit is een ervaring die we met ons mee
zullen dragen. Hopelijk kunnen we hierdoor meer waarderen wat we al hebben.
Voor artiesten zoals ik zijn conventies erg belangrijk. We ontmoeten mensen en kunnen laten zien wat we
in huis hebben. Om deze reden zijn een paar artiesten de StayHomeComicCon begonnen. Dit weekend,
gewoon, vanaf je bank/stoel/bed. Ik doe ook mee en zal het hele weekend livestreamen. Dat niet alleen...
ik geef zaterdag een gratis mini-workshop Manga voor Beginners, om 13:30 uur (onder voorbehoud)!
Je vindt me onder Keep In Mind in het programma.'

______________ ________________________________________________________________ ___________
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Coronavirus
Vlog voor de burgemeester
van Fay van Zuilen

Begin dit jaar mocht de 9-jarige Fay van
Zuilen het jongerenlintje ‘De Doorslag’ in ont-
vangst nemen van burgemeester Frans
Backhuijs. Toen was alles nog heel gewoon
en konden we genieten van een volle zaal in
De Kom, nu blijft de zaal voorlopig leeg. Fay
kreeg toen, samen met Anne Kersbergen
(11), Max van der Horst (10) en Reijn Hors-
man (10) het lintje voor hun vrijwillige inzet
voor de Kidsclub in de wijk Fokkesteeg.
Deze week was het tijd om iets voor de
burgemeester te doen: een heuse Vlog.

Fay aan de burgemeester: ‘Hoi ik ben het
Fay van Zuilen. U kent me misschien nog
van het jongerenlintje. Ik vind het niet leuk

dat ik niet naar school kan. En ook wel eng
het Coronavirus. Toen zag ik de brief van u
als burgemeester voor alle kinderen uit
Nieuwegein. Het was zo mooi. Ik heb toen
deze Vlog gemaakt voor de burgemeester.’

Burgemeester Frans Backhuijs was verrast
en stuurde een e-mailtje terug aan Fay. Fay:
‘Onze burgemeester schreef dat hij denkt dat
ik met mijn filmpje ook andere kinderen kan
helpen om thuis te werken. Mijn vlog gaat
over geen school en thuis werken. Ook wat
ik in mijn vrije tijd doe. Ik mag niet meer naar
mijn opa en oma toe. Dus we gingen kusjes
op het raam geven dat was heel grappig.
Nou dat was het. Dag allemaal.’

Natuurlijk werkt onze redactie mee om ook
deze Vlog aan onze lezers te laten zien. Top
gedaan Fay!

Coronavirus
Het Sociaal Juridisch Servicepunt
is telefonisch wel bereikaar!

Alle inloopspreekuren van het Sociaal
Juridisch Servicepunt Nieuwegein zijn ge-
sloten vanwege het Coronavirus. Uw vragen
over instanties, wetten en regelgeving kunt u
nog aan de medewerkers van het service-
punt stellen. De vrijwilligers van het Service-
punt zijn telefonisch bereikbaar op maandag,
dinsdag en donderdag tussen 10.00 en
11.00 uur via het telefoonnummer
0306033748.
De Rechtswinkel is bereikbaar op maandag
en woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur op
het telefoonnummer 0652315039.
De Sociaal raadslieden zijn ook telefonisch
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
op het telefoonnummer 0612611983.
Of stuur een e-mail naar
bsrnieuwegein.nl@vitras.nl.

De workshops en de cursus om te leren om-
gaan met de digitale overheid starten weer
zodra dat mogelijk is. Twijfelt u waar u uw
vraag het beste kunt stellen? U kunt uw
vraag ook mailen naar info@sjs-
nieuwegein.nl. U krijgt dan binnen twee
werkdagen bericht, graag uw naam en tele-
foonnummer vermelden. Op de website staat
de meest actuele informatie over het Sociaal
Juridisch Servicepunt Nieuwegein.

Net zoals onze foto- en video-
grafen, blijft ook onze stadsbio-
loog Udo Tenge (80 plus) de ko-
mende weken binnen. De natuur
weerhoudt hem voorlopig om
naar buiten te gaan. De natuur
waarvan hij zo geniet, maar nu
even niet. Het Coronavirus
woedt ook door het Nieuwegein-
se.

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

Udo: 'Het onderwerp van deze
rubriek nodigt uit om naar buiten
te gaan. En naar buiten, dat is
goed voor iedereen, toch? Ja,
dat was zo vóór het Coronavirus.
Nu moeten wij voorlopig binnen
blijven, een wandeling is ineens
ongezond geworden, voor jezelf
èn voor anderen. Daarom voor-
lopig geen planten meer, of pad-
destoelen, of beestjes. Want die
vindt je in het buitengebeuren.
Hopelijk is het allemaal voorbij
na 1 juni, dan kunnen wij de
schade weer inhalen.’

____________________________________

Onze stadsbioloog blijft even binnen

________________________________________________________________________________________________________________

De komende weken zullen we leuke beestjes, plantjes of
zwammen 'in de herhaling gooien.’ Toch een beetje de natuur
naar binnen halen via de computer. Alles wat u ziet, groeit in
Nieuwegein. Leuk om te weten als we met z’n allen weer naar
buiten mogen en kunnen genieten van al het moois in
Nieuwegein.

13

__________________________________________________________ _________________________

FOTO: AREND BLOEMINK

https://www.pen.nl/artikel/jongerenlintjes-de-doorslag-uitgereikt-tijdens-nieuwjaarsreceptie
https://youtu.be/voNgpJJi2K4
0306033748
0652315039
0612611983
mailto:bsrnieuwegein.nl@vitras.nl
mailto:info@sjsnieuwegein.nl
mailto:info@sjsnieuwegein.nl
https://sjsnieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/wie-is-daar-stadsbioloog-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.pen.nl/artikel/vlog-voor-de-burgemeester-van-fay-van-zuilen


14

https://www.pen.nl/adverteren


_________________________

_________________________
Tekeningen
voor de bewoners van
Verzorgingshuis
Vreeswijk

Levi en Lynn, beiden 4,5 jaar
oud wonen naast elkaar in de
Lijsterbesstraat in Hoog Zand-
veld in Nieuwegein Zuid en zitten
ook bij elkaar in de klas. ‘Ze zijn
dikke vrienden. Afgelopen vrijdag
maakten de kinderen zo’n 14
tekeningen met verf en stickers
voor de bewoners van het ver-
zorgingshuis Vreeswijk’ zo laat
de tante van Levi, Rieta van
Ginkel onze redactie weten.

Rieta: ‘Omdat ze nu veel thuis
zitten en steeds aan het kleuren
zijn, had Suzanne, de moeder
van Levi, het er met de kinderen
over om wat voor oudere men-
sen te maken. Omdat die nu
geen bezoek mogen, zouden die
zo’n mooie kleurplaat vast wel
erg leuk vinden. Levi en Lynn
vonden dat een goed idee, zij
begonnen gelijk druk te knutse-
len en te kleuren. Toen alles
klaar was, zijn ze met z’n allen
naar het verzorgingshuis
Vreeswijk gegaan. Hun klasge-
noot Roan zag ze gaan en is

gewoon met ze meegelopen. In
het verzorgingshuis was het per-
soneel erg blij met de tekeningen
en ze zouden ze gauw aan de
oudere bewoners geven. Voor
het raam hebben ze met z’n
allen nog even naar de mensen
binnen gezwaaid.’

Levi en Lynn vinden het Coro-
navirus helemaal niet leuk, want

nu kunnen ze geen high-fives
meer geven of een knuffel of een
kus. Wel vinden ze het fijn dat ze
even niet naar school hoeven en
lekker de hele dag kunnen spe-
len. ‘Al slaat de verveling soms
ook wel toe… En als ze met
speelgoed poppetjes spelen he-
ten die naar het Coronavirus. Ze
zijn nog te jong om het echt goed
te begrijpen’ aldus Rieta.

Coronavirus
Algemene maatregelen

• Op vakantieparken moet men
maatregelen treffen om
mensen 1,5 meter afstand te
laten houden. Als dit niet
gebeurt, mogen gemeenten
deze locaties sluiten.
• Sport- en fitnessclubs,
sauna’s en seksclubs zijn tot
en met 6 april gesloten en mo-
gelijk langer.
__________________________

Coronavirus
Boetes

De politie mag ingrijpen als
mensen zich niet aan de af-
spraak houden om ten minste
anderhalve meter afstand te
houden en niet samen te
komen. Er kan bijvoorbeeld
een boete worden opgelegd.
Voor personen is die boete
maximaal 400 euro, voor be-
drijven maximaal 4000 euro.
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FOTO VAN DE WEEK
‘Een foto van kratten vol met voedsel ontdekte hoofdredacteur Martin vanmorgen op twitter. Een foto gemaakt door Kind&Co in
Nieuwegein. Want, omdat daar bijna geen kinderen aanwezig waren, bleven er appels, peren, bananen, melk en brood over. Deze
producten zijn allemaal verzameld en gedoneerd aan de voedselbank! In samenwerking met Kindcentrum Waterwereld, BSO
Panter, BSO IJsbeer, kinderdagverblijf Kruimeltje en peutergroep Sneeuwmuis uit Nieuwegein hoopt Kind&Co in deze moeilijke
tijd veel mensen blij te kunnen maken.’

_________________________________________________ ________________________
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Nieuwegeinse
babbeltrucverdachten
blijven ondanks coronacrisis
vastzitten

Twee vrouwen uit Nieuwegein, die vastzitten
op verdenking van het bestelen van tien-
tallen bejaarden, blijven voorlopig in de cel.
Volgens hun advocaten zijn de vrouwen no-
dig bij hun familie in verband met de Corona-
crisis, maar de rechtbank ziet voldoende
ernstige bezwaren om de vrouwen van 23
en 27 jaar vast te houden.

De verdachten zouden zich hebben voorge-
daan als medewerker van een ouderenbond
en zich op die manier naar binnen hebben
gepraat bij de slachtoffers. Ze zouden be-
jaarde vrouwen vanuit supermarkten naar
huis zijn gevolgd om ze daar een bloemetje
aan te bieden.

Eén van hen hield telkens het slachtoffer
aan de praat, terwijl de ander juwelen, geld
en pinpassen uit het huis haalde, stelt het
Openbaar Ministerie. De aangiftes komen
vanuit heel Nederland, het gaat om twintig in
totaal. Daarbij zou voor tienduizenden euro’s
zijn buitgemaakt.

De advocaat van de 27-jarige Valentina N.
had gevraagd om haar naar huis te laten
gaan om voor haar kinderen te zorgen. Die
worden nu door haar moeder opgevangen,
maar zij is de Nederlandse taal niet genoeg
machtig om ze thuis onderwijs te geven. De
23-jarige Cynthia D. wil haar moeder steu-
nen in de zorg voor haar broertje en zusje.

De officier van justitie had de rechtbank ge-
vraagd om de vrouwen in de gevangenis te
houden. Hij merkte op dat er een grote kans
op herhaling is. 'Ook in deze tijd zien we nog
altijd mensen die de coronacrisis aangrijpen
voor babbeltrucs.'

Een derde verdachte is al op vrije voeten.
Wanneer de zaak van de drie vrouwen in-
houdelijk wordt behandeld, is niet bekend.
___________________________________

Coronavirus
Openbaar Vervoer vanwege
Coronavirus ingrijpend gewijzigd

Het openbaar vervoer in de provincie Utrecht
is als gevolg van alle maatregelen rondom
het Coronavirus ingrijpend gewijzigd. Ver-
voerders bieden minder ritten aan en hante-
ren een aangepaste dienstregeling. Oorza-
ken zijn de terugval in het aantal reizigers en
ziekmeldingen van chauffeurs. Eerder meld-

den we al veranderingen in het openbaar
vervoer vanwege het Coronavirus.

U-OV
U-OV rijdt sinds 20 maart 2020 met een
aangepaste zomerdienstregeling. Veel lijnen
rijden op de dienstregeling van een zondag.
Tramlijn 22 tussen Utrecht C.S. en P+R
Utrecht Science Park rijdt voorlopig niet
meer. Reizigers kunnen in plaats daarvan
gebruik maken van buslijn 28. Om ervoor te
zorgen dat zorgmedewerkers van Universi-
tair Medisch Centrum Utrecht gebruik kun-
nen blijven van voldoende openbaar vervoer
rijden in het weekend vaker dan normaal het
geval is bussen.

Syntus Utrecht
De bussen van Syntus Utrecht rijden van
18 maart tot 4 april 2020 een aangepaste
dienstregeling. Van maandag t/m vrijdag
wordt gereden als op zaterdag. Op de zon-
dagen wordt er met een zondagdienstrege-
ling gereden. Er rijden voorlopig geen buurt-
bussen meer. Bijzondere bestemmingen
zoals de ziekenhuizen op het Utrecht
Science Park blijven vanuit Amersfoort met
deze vervoerder bereikbaar.

Instappen
Reizigers worden verzocht om via de achter-
deur in te stappen en daar in te checken.
Hierdoor wordt het aantal contactmomenten
tussen reizigers en buschauffeurs beperkt.
Er is geen verkoop meer van vervoerbewij-
zen in de bussen.

Regiotaxi
Ook vervoerders van de regiotaxi in de pro-
vincie Utrecht volgen de richtlijnen van
RIVM. Bij klachten van verkoudheid, hoesten
of koorts mag niet gereisd worden met de re-
giotaxi.

Trambedrijf
Net als overige medewerkers van de provin-
cie Utrecht werken de collega’s van het
trambedrijf op de remise in Nieuwegein in
principe thuis. Het kantoor is gesloten. De
remise is nog wel toegankelijk voor leveran-
ciers. De medewerkers die onderhoud uit-
voeren aan de tramlijn en aan de trams
werken nog wel zoveel mogelijk op locatie.

Aangemelde evenementen

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.
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.
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Coronavirus
Leraar in Nieuwegein
bestrijdt ‘social distancing’
met Anna’s Pauze Praat

Hoe maak je het toch gezellig op school, on-
danks de afstand? Meester Roy Helmerhorst
van het Anna van Rijn College in Nieuwegein
heeft een oplossing verzonnen. ‘Social dis-
tancing’ is in volle gang. Daarom organiseert
meester Helmerhorst ‘Anna’s Pauze Praat.’
Dit betekent dat hij via Instagram live gaat
met leerlingen, docenten, conciërges en de
directeur! ‘Iedere dinsdag en donderdag om
12.25 uur live! Gewoon om even bij te praten
met elkaar.’

Roy is coördinator TTO bij Anna van Rijn
College in Nieuwegein en de vloggende do-
cent. Hij is ook de oprichter van een edu-
catief YouTube kanaal op het gebied van het
vak aardrijkskunde.

Roy: ‘Dat de scholen dicht zijn is een hele lo-
gische beslissing, maar daar mogen onze
(examen)leerlingen niet de dupe van worden.
Daarom ga ik wekelijks live via Instagram en/
of Youtube. Iedere woensdagavond kunnen
leerlingen mij hun prangende vragen stellen.
Dat kan via mijn Instagram / Facebook of
YouTube. Laten we dit met elkaar oplossen!’

Coronavirus
Speciale tent
voor opvang patiënten
met een verdenking op Corona

Om verdere verspreiding van het Corona-
virus te beperken, heeft het St. Antonius
Ziekenhuis extra maatregelen genomen. Zo
is de bezoekers- en begeleidersregeling aan-
gescherpt en zijn poli-afspraken tot nader
orde uitgesteld of waar mogelijk vervangen
door telefonische afspraken. Ook zijn tot na-
der order, waar dit kan, geplande operaties
uitgesteld. Vanaf 19 maart vindt er al een
toegangscontrole plaats bij de hoofdingan-
gen van locaties Utrecht en Nieuwegein.

Het St. Antonius heeft besloten om het
exacte aantal Coronabesmettingen in het
ziekenhuis niet meer op de website te ver-
melden. Het aantal Coronapatiënten wijzigt
snel en ziekenhuizen in de regio en ook in de
rest van het land nemen patiënten van elkaar
over. Dit maakt het lastig om een correct en
actueel beeld te geven.

Utrechtse ziekenhuizen hebben elke dag

overleg met elkaar over de verdeling van het
aantal Coronapatiënten en daarom is be-
sloten dat het Regionaal Overleg Acute Zorg
(ROAZ) dagelijks een update geeft over het
aantal Coronapatiënten in de regio.

Tent voor opvang Coronapatiënten
Naast de Spoedeisende Hulp op de locatie
Nieuwegein is afgelopen dinsdag een spe-
ciaal ingerichte tent in gebruik genomen voor
de opvang van patiënten met een verdenking
op Corona. Naast de tent staat een grote bus
met een CT-scan, waarmee patiënten getest
worden op het Coronavirus.

‘De tent is alleen bedoeld voor patiënten die
een verwijzing van de huisarts hebben of die
met de ambulance zijn binnengebracht. Door
het neerzetten van deze tent houden we pa-
tiënten met een verdenking op corona ge-
scheiden van onze andere patiënten op de
Spoedeisende Hulp’ aldus het ziekenhuis.

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

Maart 2012
Voorjaar! Lekker in de zon en
op de fiets, op het fietspad
tussen Jack's Grillhouse en
het Geinoord. Iets wat ook nú,
ondanks de dreiging van het
Coronavirus, fijn is om te doen
èn het versterkt ook og eens
het immuunsysteem waardoor
dat vervelende virus mis-
schien net iets minder kans
krijgt

________________________________________________________________________________________________________________

17

_______________________________________________

_________ ________________________________________________________________ _________

https://www.instagram.com/aardrijkskunde_kennisclips/
https://www.facebook.com/aardrijkskundekennisclips
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://filmscanning.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf


18

GRATIS ADVERTEREN VOOR LOKALE ONDERNEMERS IN

De Digitale Nieuwegeiner

Speciaal voor lokale adverteerders heeft
de redactie van De Digitale Nieuwegeiner
besloten lokale adverteerders een GRATIS
advertentie aan te bieden in deze digitale
nieuwsbrief. Dit om solidair te zijn en te
zeggen: ‘Samen zijn we sterk.’ De
advertentie zal mee blijven draaien totdat
iedereen weer 'up-and-running' is. Gewoon
het normale leven weer heeft kunnen
oppakken, gezond en solvabel.

Bent u ondernemer in Nieuwegein? Heeft u
een winkel, restaurant, verkoopt u kaas,
bloemen, vis of wat voor product dan ook,
meldt u aan en wij, als redactie van De
Digitale Nieuwegeiner, gaan voor u aan de
slag. In deze tijd willen wij u graag helpen
en gaat het straks beter? Dan is er geen
enkele verplichting! Ons e-mail adres is:
adverteren@pen.nl.

Martin Reijmerink
Hoofdredacteur van De Digitale Stad

Nieuwegein (www.pen.nl)

De Digitale Stad Nieuwegein viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Door het Corona-gedoe is dit feest naar
achteren geschoven, eigenlijk een beetje verdrongen naar een tweede plek. Later dit jaar, zullen wij daar

weer aandacht aan besteden, als deze onwerkelijke tijd achter de rug is.

mailto:name@example.com
http://www.pen.nl


Het Stationsgebied in City
Nieuwegein wordt vernieuwd.
Er komt een nieuw modern
knooppunt voor tram en bus,
met woningen en goede loop-
en fietsroutes. Hiermee maken
we City levendiger, aantrekke-
lijker, groener en duurzamer.

De woningnood in Nieuwegein is
groot en de binnenstad is bij uit-
stek geschikt om nieuwe wonin-
gen te bouwen. Dicht bij de win-
kels, voorzieningen en het open-
baar vervoer. FRESCH Real
Estate en BRIDGES Real Estate
hebben samen plannen gemaakt
voor woningbouw in het Stations-
gebied in City. Bij de gemeente
hebben ze gezamenlijk een prin-
cipeverzoek ingediend voor de-
ze woningbouw. De gemeente
heeft hierover nog geen besluit
genomen.

Als zo’n principeverzoek bij de
gemeente binnenkomt gaan ver-
schillende afdelingen de plannen
bekijken. Hun bevindingen wor-
den in een advies naar het col-
lege van burgemeester en wet-
houders gestuurd. In dezelfde
periode informeren de ontwikke-
laars ook de wijk over hun plan-
nen.

Beeld woningbouw
in Stationsgebied City
‘Omdat er door de Coronacrisis
geen bijeenkomsten kunnen wor-
den georganiseerd, pakken de
ontwikkelaars het informeren van
de wijk op door informatie digi-
taal aan te bieden. U vindt infor-
matie over de woningbouwplan-

nen op de website www.ikben-
nieuwegein.nl. Hier staat ook een
animatiefilmpje, gemaakt door
KaiserVR, zodat u een impressie
krijgt van hoe het Stationsgebied
er in de toekomst uitziet. Wij be-
nadrukken dat het een impressie
is. Dat betekent dat het eind-
beeld af kan wijken.’

Meedoen
Als u dat wilt kunt u een reactie
op de plannen geven. Dit kan tot
en met dinsdag 15 april door een
reactieformulier onder de Menu-
knop ‘Meedoen’ op genoemde
website in te vullen en te ver-
sturen. Uw reactie komt dan bij
de ontwikkelaar en de gemeente
terecht en wordt samen met re-
acties van anderen in een advies
naar het college van burge-
meester en wethouders ge-
stuurd. Dit gebeurt ook met de
bevindingen van de afdelingen
van de gemeente. Het college
besluit vervolgens of zij met het
principeverzoek kan instemmen.
De officiële vergunningenproce-
dures volgen daarna.
__________________________

Coronavirus
Maatregelen
voor evenementen

• Alle bijeenkomsten en evene-
menten zijn tot 1 juni verbo-
den, ook als het gaat om bij-
eenkomsten met minder dan
honderd personen.
• Voor begrafenissen en kerke-
lijke bruiloften geldt een uit-
zondering. Kerken en mos-
keeën zijn verder gesloten.

__________________________

Manieren om online geld
te verdienen in 2020

Niemand vindt het erg om extra
geld bij te verdienen. Vooral als
je het gewoon vanuit je luie bank
kunt doen. Nu dat het corona-
virus heerst moeten steeds meer
mensen vanuit huis gaan werken
voor hun eigen veiligheid. Helaas
is het voor sommige mensen ook
zo dat zij niet vanuit huis kunnen
werken en dat hun inkomsten
dus gewoon stil staan op dit mo-
ment. Wat doe je dan? Wij heb-
ben een paar manieren gevon-
den waarop je wat centjes bij zou
kunnen verdienen vanuit huis.

Enquetes invullen
Een bekende manier om wat
centjes bij te verdienen is om je
mening te geven middels en-
quêtes. Bij deze vragen kan het
over van alles en nog wat gaan.
Denk hierbij aan welke bood-
schappen je doet, waar je deze
boodschappen doet, wat je in je
vrije tijd doet, wat voor auto je
hebt, hoe oud je bent, en zelfs
hoe vaak per dag je naar de wc
gaat. Het kan echt overal over
gaan. Je krijgt vaak niet veel
voor het invullen van deze vra-
gen, maar elke euro is er toch
weer één. Vaak is het ook zo dat
je meer vergoeding krijgt als je
meer vragenlijsten hebt ingevuld.
Soms kun je ook een kortings-
code of een voucher ontvangen
in plaats van geld. Het ligt er
maar net aan bij wie jij de en-
quêtes invult.

Gokspelletjes spelen
Een leuke, maar riskante manier
om wat bij te verdienen is door
online gokspelletjes te spelen.
Dit vergt natuurlijk wel wat skills
vanuit jouw kant. Ben je wakker
geworden met het gevoel dat je
vandaag heel veel geluk hebt?
Neem dan eens een kijkje naar
de beste online casino bonus
van die dag. Misschien win jij
vandaag wel de jackpot! Dan is
het niet langer een kwestie van
bijverdienen, maar zou je voor
een flinke tijd comfortabel kun-
nen leven! Wat voor soort spel-
letje je speelt ligt helemaal aan
jouzelf.

Live streamen
Ben jij ontzettend goed in een
bepaald spelletje? Overweeg
dan eens om een keer te gaan
streamen. Dit houdt in dat jij het
spelletje speelt terwijl je de web-
cam op jezelf gericht hebt. Tij-
dens de live uitzending kunnen
mensen van over de hele wereld
meekijken. Als zij jou interessant
vinden en je goed vinden spelen
kunnen zij er voor kiezen om een
donatie te geven. Deze donatie
kan één euro zijn, maar het kan
ook honderd euro zijn. Er zit
geen limiet op, maar het is ook
geen verplichting. Deze manier
van geld verdienen is dus geen
zekerheid tenzij je al een hele
fanbase hebt opgebouwd.

Freelance werken
Heb jij een verborgen talent?
Kun jij bijvoorbeeld heel goed
met Photoshop? Of heb jij een
verborgen zangtalent? Misschien
ben je wel ontzettend goed in
gekke stemmetjes. Wat jouw ver-
borgen talent ook is, je kunt er
waarschijnlijk best wel een centje
mee bijverdienen. Als je jouw ta-
lenten aan de wereld wilt laten
zien in ruil voor wat bijverdien-
sten dan moet je op zoek gaan
naar websites waar je kunt free-
lancen. Je kunt je aanmelden op
deze websites en, met een beet-
je marketing, komen de klanten
vanzelf naar je toe. Dit is wel een
van de dingen waar je wat tijd in
zal moeten investeren. Als je zelf
geen moeite doet om je naam
bekend te maken zul je ook
weinig tot geen bestellingen krij-
gen. Dit is dus meer een aanrad-
er als je een flinke tijd thuis zit of
hiervan je beroep wilt maken.

_____________________________ _
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Woningbouw in Stationsgebied City
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Ton's beeldverslag
Zomaar ergens in Nieuwegein. Je
loopt, je ziet, je fantaseert. Over
dingen, personen, gebeurtenis-
sen of wat dan ook. De één legt
het vast in een foto, een ander
met woorden. Niet zomaar woor-
den maar allemaal zijn ze gelijk.
Er is geen hoofdletter te beken-
nen bij de Nieuwegeiner Ton de
Gruijter. Geen woord staat boven
een ander. Ton is dichter. Hij
doet er in deze dagen ook een
foto bij.

Ton: ‘laten we elkaar in nieuwe-
gein bijstaan. dagelijks een beeld
met gedicht. als we niet naar
buiten kunnen, halen we buiten
naar binnen toe. ik probeer in
deze moeilijke tijd, deze blijf-thuis
periode een beeldverslag te ma-
ken van mijn fietsrondje. een keer
wat anders voor de lezers.
natuurlijk wel met een gedicht.’

Dit is aflevering 1 van een serie.
Alle afleveringen vind je hier.

Coronavirus
Markten in Nieuwegein
blijven beperkt open
met alleen food kramen

De markten in Nieuwegein mogen nog door-
gaan de komende tijd, maar wel in beperkte
mate. Op de drie markten zullen sinds af-
gelopen woensdag alleen nog de food-on-
dernemers aanwezig zijn, omdat food tot de
eerste levensbehoeften behoort. Daarnaast
zal ook de opstelling en instelling van de
markt gewijzigd worden. De kramen moeten
verspreid over de markt opgesteld worden,
waardoor het mogelijk wordt om de drukte te
spreiden en een onderlinge afstand te kun-
nen bewaren van 1,5 meter tussen de perso-
nen op de markt.

‘De markten zullen helaas dus niet plaatsvin-
den, zoals u normaal gewend bent. Dit alles
om de veiligheid te waarborgen en de richtlij-
nen volgens het RIVM te volgen. Houd ook
rekening met de richtlijnen!’ aldus het be-
stuur van de Nieuwegeinse Markten. Voed-
sel dat vers wordt bereid voor consumptie
mag niet ter plaatse worden genuttigd. Alleen
afhaal ten behoeve van consumptie elders
dan ter plaatse is toegestaan. En verder:
• blijf thuis als je (milde) verkoudheidsklacht-
en of koorts hebt
• houd een afstand van 1,5 meter.

Zit- of staan-mogelijkheden en andere uit-
stallingen buiten de marktkraam zijn niet
toegestaan. Leegstaande en/of vrije markt-
plaatsen mogen niet vergeven worden aan
zogenaamde meelopers. Een meeloper is ie-
mand zonder vaste plek op de markt, die

zich ’s ochtend meldt bij de marktmeester in
de hoop een overgebleven plek te kunnen
bezetten.

Nieuwegein kent drie markten
• iedere dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur op
het Muntplein
• iedere donderdag van 13.00 tot 17.00 uur in
de Dorpstraat in Vreeswijk
• iedere zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur de
Citymarkt bij Cityplaza

De markten in onder andere Zeist, Oudewa-
ter en Woerden zijn tot nader order afgelast
omdat niet elke bezoeker neemt de minimale
afstand van 1,5 meter in acht nam. ‘Wij
hopen dat de mensen in Nieuwegein zich
willen houden aan de regels zodat wij de
markten in Nieuwegein beperkt open kunnen
houden.’
____________________________________

Coronavirus
Maatregelen voor de middenstand

• Winkels (en het openbaar vervoer)
moeten maatregelen nemen om ervoor te
zorgen dat mensen afstand houden, bij-
voorbeeld middels een deurbeleid.
• Kappers, schoonheidsspecialisten en
andere personen in zogenoemde contact-
beroepen op het gebied van uiterlijke ver-
zorging mogen tot en met 6 april hun vak
niet uitoefenen. Voor fysiotherapeuten
geldt dat zij zoveel mogelijk moeten
werken middels beeldbellen.

Coronavirus
Versobering activiteiten
75-jaar Vrijheid in Nieuwegein

In vervolg op de landelijke richtlijnen en de
nieuwe leidraad van het Nationaal Comité
heeft het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein in
afstemming met burgemeester Frans
Backhuijs besloten de activiteiten voor
75 jaar Vrijheid aanzienlijk te versoberen.
Nu bekend is dat de huidige beperkende
maatregelen tot 1 juni zijn verlengd, kan het
comité geen bijeenkomsten meer organis-
eren waar meerdere mensen aanwezig zijn.
‘Zelfs wanneer de beperkende maatregelen
vervroegd worden opgeheven, hebben wij
niet de mogelijkheid om de voorbereiding
van ons uitgebreide programma op tijd klaar
te krijgen’ aldus het Comité 4 en 5 mei
Nieuwegein in een verklaring.

Concreet betekent dit dat alle activiteiten
worden geannuleerd waarbij de expositie van
het Kunstproject van scholieren wordt uit-
gesteld naar dit najaar. ‘We richten ons nu
op alternatieven voor de herdenking op 4 mei
en de viering op 5 mei, omdat deze juist in
deze tijd een belangrijke bijdrage kunnen
leveren aan de maatschappelijke verbinding.’
Mocht u met de organisatie mee willen den-
ken over alternatieven, stuur dan een e-mail
naar info@4en5meinieuwegein.nl.

FOTO: AREND BLOEMINK
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