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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
Laaglandhoeve in de wijk
Blokhoeve in Nieuwegen.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

Toespraak burgemeester Frans Backhuijs
over het Coronavirus

Beste Nieuwegeiners,
ook Nieuwegein is al een paar weken in de greep van het
Coronavirus. Veel mensen raakt dat en ik leef met al deze
mensen mee. Er zijn zelfs mensen die ziek zijn geworden
van het Coronavirus en met hen leef ik in het bijzonder mee.

Sinds afgelopen maandag zijn er extra maatregelen
genomen. Strenge maatregelen om afstand te houden om
de verspreiding van het virus te voorkomen. Ik zie dat heel
veel mensen in Nieuwegein zich aan die maatregelen
houden. Als ik rondkijk in de stad, als ik dat hoor. Iedereen
doet het heel goed. Bedankt daarvoor.

Maar helaas zijn er ook nog mensen die denken: ‘Het zal
zo’n vaart niet zal lopen. Ik hoef me aan de maatregelen niet
te houden.’ Die mensen roep ik nadrukkelijk op om dat wél
te doen. Het gaat niet alleen om uw eigen gezondheid, het
gaat om de gezondheid van alle Nieuwegeiners.

Als u afstand houdt verspreid het virus minder en worden we
minder bedreigd. Dus ik doe nogmaals een oproep: Houd u
aan de regels. Dat is goed voor ons allemaal.

Verder wil ik ook even stilstaan bij al die mensen die de
afgelopen weken al heel hard werken om alles draaiende te

houden. In het bijzonder denk ik aan al die mensen in de zorg die kei en kei en kei hard werken. Aan
de mensen die het vuilnis op moeten halen. Aan de politiemensen, onze toezichthouders en vele
anderen die hun best doen om de samenleving draaiende te houden. Dank daarvoor. Heel veel dank
daarvoor.

En ik zie in onze stad dat heel veel mensen ook omkijken naar elkaar. En komen nieuwe initiatieven
om buren te helpen, om kennissen te helpen om vrienden te helpen. Allemaal met inachtneming van
de strenge regels die gelden. Heel goed dat u dat doet. Omzien naar elkaar. Dat tekent onze stad. We
hebben zorg voor elkaar.

Als wij de komende weken ons aan de maatregelen blijven houden, dan is dat de beste manier om te
strijden tegen het Coronavirus. Als we dat samen doen komt het ook samen weer goed. Ik heb daar
vertrouwen in. Ik hoop u ook. Laten we samen dit gevecht aangaan. We zullen het winnen. Dank u
wel.

Burgemeester Frans Backhuijs

Bekijk hier de video met de toespraak van de burgemeester
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Vervangen beschoeiing oever
Hollandsche IJssel Doorslag

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
vervangt de beschoeiing langs de oever van
de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in de
Doorslag in Nieuwegein. Het gaat om het
gedeelte tussen de Koekoekslaan en de
Geinoord. Het werk duurt tot medio mei
2020.

Vanaf een ponton op het water verwijdert de
aannemer de oude beschoeiing en trilt een
nieuwe stalen damwand de grond in. De
aannemer werkt van 07.00 tot 17.00 uur. In
deze periode kunt u van het trillen van de
damwand enig geluidshinder ervaren. Gepro-
beerd wordt de hinder zoveel mogelijk te be-
perken. Het wandel- en fietspad zijn tijdens
de werkzaamheden niet altijd overal toe-
gankelijk. Het niet toegankelijke deel wordt
afgezet met bouwhekken en bebording.

Hergebruik houten planken
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt
voor het waterschap. Daarom gebruikt het
waterschap de houten planken die uit de
oever komen opnieuw. De planken kunnen
niet in Nieuwegein worden hergebruikt, om-
dat het deel boven water in slechte staat is.
Deze stukken worden afgezaagd en zijn dan
te kort. De aannemer zaagt het slechte deel
van de planken af en maakt ze schoon.
Daarna zijn ze weer zo goed als nieuw voor
hergebruik bij projecten in het Kromme Rijn-
gebied.

Verhogen veiligheid
In opdracht van gemeente Nieuwegein legt
de aannemer een looppad aan langs het wa-
ter, naast het fietspad. Hiermee wordt de vei-
ligheid voor de fietsers en voetgangers ver-
hoogd. Daarnaast herstelt het waterschap
het historische jaagpad, waar vroeger met
paard en trekschuit langs het water ‘gejaagd’
werd. Dit werk wordt uitgevoerd door de aan-
nemer die de damwand vervangt. Zo worden
de overlast en de uitvoeringskosten beperkt.

De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast
houden strips, cartoons en karikaturen. Als live-karikaturist treedt hij op in binnen- en
buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS en
Rembrandt van Gein.

Ook tekent Jan al jarenlang de 'PEN-tekening', een cartoon over een actuele
Nieuwegeinse gebeurtenis of een karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of
MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner) voor de De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) en
De Digitale Nieuwegeiner.

Maar...
Doordat alle live-optredens op feesten, evenementen en beurzen door de coronacrisis zijn
geannuleerd heeft Jan ineens - net als vele anderen - veel tijd over. En dus ook minder
inkomsten. Hierdoor kwam hij op het idee om iets te doen voor alle helden die nu voor ons
aan het werk zijn.
Zoals Jan zegt:: 'Het coronavirus raakt ons allemaal.
Omdat we in de zorg of in een ander noodzakelijk beroep werken.
Omdat we ineens thuis moeten werken.
Omdat we ons sociale leven aan moeten passen.
Omdat we geen werk meer hebben.
Of zelfs een naaste hebben die ziek geworden is.'
Voor 15 euro (excl btw) maakt hij een digitale tekening van jouw held in de strijd tegen
corona. Deze kun je digitaal sturen aan jouw held of zelf uitprinten, inlijsten en deze hem/
haar geven. Het enige dat je hoeft te doen is Jan een e-mailtje sturen met een foto en de
naam van je held en een korte tekst waarin je vertelt waarom je trots op haar/hem bent.

Eenmaal per week kiest Jan een van de tekeningen (met omschrijving) uit die dan de
komende tijd en plekje vindt in De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) en De Digitale
Nieuwegeiner.

Hieronder: Jan maakte alvast een tekening met tekst van/voor zijn nichtje Esther.
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Ingezonden brief

Een zonnige ochtend
in Park Oudegein
tijdens de Coronacrisis

De zon schijnt…
Donderdagochtend 26 maart 9.30
uur. Een heerlijk zonnetje en vanuit
mijn huis tijd voor mijn dagelijkse
wandeling in ons mooie park, waar
we als Nieuwegeiners zo blij mee
kunnen en mogen zijn.

Door de Coronacrisis hopend dat
iedereen die ik tegenkom, de regels
van het RIVM volgt en zeker 1,5
meter afstand houdt.

Het eerste stuk is het rustig... en
enkele mensen die mij passeren,
vriendelijk goedemorgen groetend,
gaan net als ik wat opzij, zo hoort
het en geen enkele moeite.

Echter na een kwartiertje wandelen
probeer ik een mevrouw die echt
midden op het pad blijft lopen te
ontwijken door zelf nog meer af-
stand te nemen, met moeite schat ik
1 meter tussen ons en dan hoor ik
een fietsbel en wat schetst mijn ver-
bazing?? Een 'handhaver' op de
fiets die er tussendoor fietst. Ik wil
wat roepen, maar ben te overdon-
derd…

Ik vervolg mijn wandeling genietend
van de vogels, oude bomen en al het
moois dat ons park ons biedt.

Ik loop een meneer met een grote
hond tegemoet, hond loopt los, me-
neer loopt breed en midden op het
pad. Ik denk aan premier Rutte:
‘Spreek elkaar aan’ is zijn devies. Ik
ga wat in het gras, maar de meneer
snapt het nog niet of wil het niet
snappen en loopt breed en wijkt
geen centimeter.

Ik vraag hem of hij op de hoogte is
van de 1,5 meter afstand en hij doet
het af met ‘overdreven’, maakt wat
geluiden alsof ik overdrijf en blijft
midden op het pad staan. Er is
verder niemand te zien. Ik vind het
erg om te merken, maar ik ben op
mijn hoede. Ik vraag nog een keer of
hij aan de kant wil gaan, maar niks.
Dan vraag ik hem of hij nog ouders
of familie heeft en zeg ik dat ik in de
zorg werk, ja, de vitale beroepen. En
dat ik hoop voor hem dat ik niet één
van zijn familieleden niet zou kun-
nen helpen… Hij haalt zijn schou-
ders op en mompelt iets van: ‘Oké,
jij je zin’ en loopt door.

Joggers passeren en blijven met z’n
tweeën naast elkaar rennen, ik stap
het gras in. Ik spreek ze niet aan…

Het park is mooi, de zon schijnt.

Ik ben voorzichtig. Ik ben zelf door
longproblemen een risicogroep. Ik
werk in de zorg.
Lieve bewoners van Nieuwegein, het
gaat vast heel vaak goed, maar laten
we rekening houden met elkaar en

de voorschriften van de RIVM. An-
ders kunnen we binnenkort ons da-
gelijkse wandelingetje niet meer ma-
ken.

En meneer van Handhaving: zou ik
u mogen vragen het goede voor-
beeld te geven?
Ik loop weer naar huis.
De zon schijnt nog steeds.

Michèle Hamel

Coronavirus
Op Berenjacht,
ook in Nieuwegein

Op veel plekken in Nieuwegein
verschijnen de afgelopen dagen
beren achter het raam. Deze
plotselinge beren in je buurt
kennen hun oorsprong in de
Facebook-groep ‘Berenjacht in
NL’. Die pagina roept mensen op
massaal teddyberen voor het
raam te zetten. Kinderen kunnen
zo in hun eigen buurt op speur-
tocht en zoveel mogelijk beren
ontdekken. Ook Nieuwegein
heeft zo een Facebook-groep.

'Ouders die lang binnen zitten
met hun kinderen vanwege het
Coronavirus, hebben zo een
leuke activiteit in de buitenlucht'
zegt initiatiefneemster Petra van
der Stelt (58). De actie liep al in
landen als Australië, Frankrijk en
België en Van der Stelt zette een
Nederlandse variant op. Nu lo-
pen de kinderen ook in Nieuwe-
gein met hun ouders door de
straten van hun wijk.

'Het idee is dat iedereen met zijn
eigen kind op deze manier leuk
bezig kan zijn. Maar wel volgens
de regels van het RIVM.'
Inwoners uit Nieuwegein worden
gevraagd om een beer voor het
raam te zetten en Verbindion
juicht de actie toe: 'Kinderen vin-
den de berenjacht leuk, maar
ook volwassenen genieten er-
van. Zo krijgt iedereen toch een
beetje beweging.'

Meedoen kan op twee manieren.
Zet zelf een beer voor het raam,
of print deze kaart uit en wandel
met de kinderen door de wijk. De
kinderen leren de wijk op deze
manier ook beter kennen en
bewegen tegelijkertijd. Kleine
moeite en voor kinderen een
leuke, veilige speurtocht. Houd
wel 1,5 meter afstand! Kijk hier
eens hoeveel beren er al zijn.
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De nieuwe locatie voor de AHN in de ‘Poort van Nieuwegein’
bij de brandweerpost Noord.

AHN nog meer zichtbaar aanwezig
in de Nieuwegeinse samenleving

Steeds meer inwoners weten de weg te vinden naar het hulpaan-
bod van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) en sinds kort
zitten zij ook op de nieuwe locatie in de ‘Poort van Nieuwegein.’
Hiermee zijn zij nog meer zichtbaar aanwezig in de Nieuwegeinse
samenleving! De Algemene Hulpdienst Nieuwegein is sinds 1974
actief in Nieuwegein.

De AHN kent een zeer uitgebreid hulpaanbod waaronder sociaal
contact, thuisadministratie, regelhulp, begeleid vervoer, bood-
schappen doen, duo-fiets, klusjes in en om het huis, maken van
een levensboek en nog veel meer.

Door alle perikelen rondom het Corona-virus heeft de AHN op dit
moment een aangepast en extra hulpaanbod om de (kwetsbare en
eenzame) inwoners van Nieuwegein te helpen of te ondersteunen.
De gescreende en vaste vrijwilligers zetten zich nu extra in als bij-
voorbeeld belmaatje of doen boodschappen voor inwoners die dit
zelf niet kunnen of door de omstandigheden meer aan huis gebon-
den zijn. Ook de zogenaamde zwerfboeken vinden inmiddels ook
hun weg naar diverse inwoners.

De AHN vrijwilligers zijn voor uw hulpvraag iedere werkdag
bereikbaar tussen 10.00 en 12.30 uur via het telefoonnummer
0306067409 en per e-mail op info@hulpdienstnieuwegein.nl.
Alle vrijwilligers bij de AHN zijn gescreend en houden zich aan de
gedragsregels vanuit de AHN: ‘Een veilig en vertrouwd gevoel
voor de hulpvrager!’

________________________________________________________ _______________________________________________

______________________________________________________ ________________________________________________________________ ____________________________
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OM verhoogt bedrag
van gouden tip die leidt
naar voortvluchtige Gerel Palm

Het Openbaar Ministerie heeft het bedrag
van de tip die leidt naar de verblijfplaats
van de 37-jarige Gerel Lusiano Palm
verdubbeld van 15.000 naar 30.000 euro.

Palm wordt verdacht van een schietpartij in
Noordeloos in december 2016. Hierbij kwa-
men bijna twee mannen om het leven met
wie hij vermoedelijk een drugsconflict had. In
Groenekan werd later een brandende Audi
teruggevonden die aan de liquidatiepoging
gelinkt wordt.

Inmiddels is uit onderzoek van de recherche
gebleken dat Palm ook in verband kan wor-
den gebracht met de criminele groepering
rondom Ridouan T. Tevens wordt Palm ver-
dacht van het doodschieten van Ronald
Bakker. Bakker werkte bij een spyshop in
Nieuwegein en werd in september 2015 vlak-
bij zijn woning in Huizen vermoord.

Rijbewijs
Eerder besteedde Opsporing Verzocht aan-
dacht aan deze zaak wat diverse tips over de
verblijfplaats van Palm opleverde. Palm zou
in Zuid-Amerika kunnen verblijven, maar hij
zou na zijn ontsnapping ook mogelijk voor
korte tijd in Nederland en Duitsland zijn ge-
weest. Op 15 juni 2018 werd op straat, nabij
het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein, een rij-
bewijs van Palm aangetroffen. Het vermoe-
den is dat Palm nog steeds contact heeft met
mensen in Nederland.

Ontsnapt
Palm is in maart 2017 al eens aangehouden
in Suriname, maar wist niet veel later te
ontsnappen. Sindsdien is hij voortvluchtig.

Palm is 37 jaar en 1.80 meter lang. Hij heeft
een vrij smalle mond, wenkbrauwen met een
knikje, een litteken op de rechterwang en
kleine oren. Benader hem niet zelf, stelt de
politie.

Coronavirus
Indrukwekkende beelden uit Nieuwegein over Coronapatiënten

Ernstig zieke patiënten die constant aan de beademing liggen en personeel dat soms met
z’n vijven tegelijk aan een bed staat. Bovenstaande videobeelden geeft een uniek en
indrukwekkend kijkje achter de schermen op de Intensive Care (IC) van het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein. Arend-Jan Meinders, als intensivist werkzaam op de IC, roept
op je vooral aan de richtlijnen van het RIVM en de overheid te houden.

In het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein liggen op dit moment achttien of meer
Coronapatiënten op de IC. Het personeel deelt nu de video om te laten zien hoe heftig de
situatie is. Op die manier willen ze Nederlanders waarschuwen om het nieuwe
Coronavirus serieus te nemen.

‘Ik maak me echt zorgen’
De Coronapatiënten die worden gefilmd liggen aan de beademing en worden in slaap
gehouden. Verpleegkundigen draaien patiënten meerdere keren per dag om. Anesthesist
Imre vertelt dat een 'potentieel risicovolle behandeling' is, omdat het erg belangrijk is dat
de luchtweg gezekerd blijft.

'De patiënten zijn ontzettend ziek. Ze hebben heel intensieve zorg nodig', vertelt
verpleegkundige Sandra. Ze werkt op de intensive care van het ziekenhuis. 'Ik hoop dat ze
kunnen genezen, maar ik maak me echt zorgen.'

De beelden vanuit de intensive care worden ook gebruikt als oproep, vertelt internist-
intensivist Arend-Jan Meinders. 'Nog steeds zijn er mensen die zich niet houden aan de
oproep van het RIVM en de overheid.' Artsen kunnen heel veel, benadrukt hij, 'Maar alleen
als we allemaal ons best doen om de verspreiding van het virus te stoppen, kunnen we dit
volhouden'.

___________________________________

___________________________________________ ________________________________________________________________ __________________________

Geen degradatie
dreiging voor
Geinoord en JSV

De beslissing van het kabi-
net om tot 1 juni aanstaande
geen voetbalwedstrijden toe
te staan, heeft de KNVB
doen besluiten om de rest
van het seizoen geheel te

laten vervallen. Dat betekent
dat de drie Nieuwegeinse
clubs in de nieuwe competi-
tie in dezelfde klasse inge-
deeld zullen worden als het
afgelopen seizoen.
Dus SV Geinoord en JSV,
die beiden op de huidige

ranglijst in de degradatie-
zone beland waren, zullen in
de tweede klasse blijven en
voor degradatie gevrijwaard
blijven. VSV Vreeswijk zal
ook komend seizoen op het-
zelfde niveau blijven spelen,
dus in de derde klasse.

5

https://www.pen.nl/artikel/indrukwekkende-beelden-uit-nieuwegein-over-coronapatienten
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.kosterschoenmode.nl
https://www.gall.nl
https://www.pen.nl/artikel/indrukwekkende-beelden-uit-nieuwegein-over-coronapatienten
https://www.albeka.nl


Meerderheid gemeente-
raad roept College op
tot aansluiten bij
Coalition of the Willing

Een meerderheid van de Nieu-
wegeinse gemeenteraad roept
het College op om zich bij de zo-
genaamde ‘Coalition of the Will-
ing’ aan te sluiten. Met deze
oproep aan het College geven
de Nieuwegeinse gemeente-
raadsleden gehoor aan de op-
roep van Stichting Vluchteling,
Vluchtelingenwerk Nederland en
Defence for Children aan alle
gemeenten in ons land. Ze vra-
gen hen om 500 kwetsbare
vluchtelingenkinderen zonder
ouders een veilige plek in Neder-
land te bieden.

Bij dit initiatief van de fractie
GroenLinks Nieuwegein hebben
de meeste fracties zich aange-
sloten. D66, SP, PvdA, Lokale
Vernieuwing, ChristenUnie, VSP
en Stadspartij Núwegein hebben
de oproep medeondertekend.
Met elkaar vormen zij een ruime
meerderheid van de gemeente-
raad.

Initiatiefnemer Mladen Acinger
van GroenLinks: ‘Het is mooi om
te zien hoe we, in deze tijden

van wereldwijde crisis, ons hart
laten spreken en barmhartigheid
tonen voor hen die het nog vele
malen moeilijker hebben dan wij.
De schrijnende situatie van deze
kwetsbare kinderen kan niet tot
na de coronacrisis wachten, inte-
gendeel, die is door uitbraak van
corona nog schrijnender gewor-
den.’

’Dat een ruime raadsmeerder-
heid deze oproep steunt, is bij-
zonder èn hartverwarmend,’ al-
dus Tom Verhoeve van de Nieu-
wegeinse D66. ‘Zeker als je dat
in de context van de huidige
coronacrisis plaatst.’

Fractievoorzitters Marianne
Spalburg (PvdA) en Martijn
Stekelenburg (SP) sluiten zich
daar bij aan. Marianne Spalburg:
‘Je moet er niet aan denken dat
jouw kinderen zonder jou ergens
in een vreemd land zitten onder
erbarmelijke omstandigheden en
dat er niemand is die zich over
hen ontfermt. Daarom moeten
wij dit doen.’ Martijn Stekelen-
burg vult aan: ‘Solidariteit houdt
niet op bij onze grenzen.’

Met deze oproep willen de in-
dieners ook een voorbeeld ge-

ven aan andere Nederlandse
gemeenten: ‘Toon bereidheid om
een deel van deze kwetsbare
kinderen op te vangen.’

Aan de buitengrenzen van Eu-
ropa speelt zich een humanitaire
crisis af. Er leven ruim 5.000 al-
leenstaande kinderen in vluchte-
lingenkampen in Griekenland. Ze
zijn extreem kwetsbaar. Sommi-
gen zijn al slachtoffer geworden
van seksuele uitbuiting en in
handen gekomen van mensen-
handelaars, anderen verdwijnen
volledig uit zicht.

Griekenland heeft de andere EU-
lidstaten gevraagd 2.500 alleen-
staande kinderen uit de vluchte-
lingenkampen over te nemen.
Duitsland is bereid haar deel te
doen, net als Frankrijk, Finland,
Portugal, Kroatië, Ierland en Lux-
emburg. Het Nederlandse kabi-
net geeft vooralsnog niet thuis.

Veel Nederlandse gemeenten
zijn het niet eens met de kabi-
netskoers. Zij vormen, net zoals
enkele honderden steden en ge-
meenten uit andere Europese
landen, een krachtige ‘Coalition
of the Willing’ en uiten hiermee
hun bereidheid om een deel van

de 500 kinderen een veilige plek
in Nederland te bieden.

Gemeenten die zich al bij de
‘Coalition of the Willing’ hebben
aangesloten: Leeuwarden,
Leiden, Groningen, Amsterdam,
Utrecht, Nijmegen, Tilburg,
Zwolle, Den Haag, Arnhem,
Schiedam, Overbetuwe, Zeist,
Houten, Coevorden, Roosen-
daal, Vijfheerenlanden, Wage-
ningen, Enschede, Haarlem,
Culemborg, Leusden, Rotter-
dam, Súdwest Fryslân, Molen-
landen, Aa en Hunze, Assen.
Gemeenten waar raadsfracties
motie voorbereiden: Noorder-
veld, Tynaarlo, Baarn, Zoeter-
meer, Veenendaal, Vught,
Velsen, Middelburg, Noordoost-
polder, Woerden, ’s-Hertogen-
bosch, Almere, Geldrop-Mierlo,
Breda, Amersfoort, Steenbergen,
Zaanstad, Delft, West Betuwe,
Westland, Leidschendam-Voor-
burg, Bergen, Stichtse Vecht,
Oss, Bergen op Zoom.

De raadsleden in Nieuwegein
willen met deze oproep aan het
College, dat ook Nieuwegein
zich aansluit en enkele van deze
kinderen een nieuw thuis in
Nieuwegein aanbiedt.

___________________________________________ _____________________

_____________________________ ___________________________________________________

_________________________ _________________________________________
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Hamsterteam in Nieuwegein
weer afgestofd en... online

Het bestond al een tijdje: Het Hamsterteam
(N)ieuwegein van MOvactor, onze Welzijns-
organisatie. ‘Het delen van initiatieven, slim-
me oplossingen en leuk nieuws is belangrijk
in deze tijd.’ Zo laten de hamsters van
MOvactor weten op hun website. ‘En daar-
om is het Hamstersteam N online, weer on-
line! Het hamsteren van nieuwtjes in deze
tijd is gewenst. Fysiek zijn we dan wel uit
elkaar maar digitaal zijn we dichterbij dan
ooit! Wij als Hamsterteam N speuren en de-
len onze voorraad aan nieuwtjes met ieder-

een. En we delen het nieuws weer met an-
deren’ zo zegt MOvactor.

Persoonlijk heeft onze redactie een ver-
schrikkelijke hekel gekregen aan dat woord
‘hamsteren’, in het leven geroepen door de
grootgrutter Albert Heijn. Na, of nu midden
in deze Coronacrisis, krijgt dit woordje toch
een beladen betekenis. Vooral als ze zeg-
gen: ‘Houden jullie ons voorraadniveau
hoog? We hebben honger! Mail ons op
vitaminec@movactor.nl.’

Verschillende organisaties uit Nieuwegein,
waaronder MOvactor, DE KOM, SportID,
De tweede verdieping, VrijwilligersHuis en
Samen voor Nieuwegein hebben de handen
ineen geslagen om de inwoners van
Nieuwegein een optimale vitamine C boost
te geven. Dat is goed want zij willen de in-
woners inspireren en de weg wijzen naar
initiatieven, ideeën laten opdoen en waar je
terecht kunt met vragen. ‘In deze tijd
houden we fysiek afstand, maar digitaal zijn
we heel dichtbij!’ (meer lezen)

https://www.pen.nl/artikel/video-hongerige-draak-sloopt-pand-in-nieuwegein
https://www.vitaminecnieuwegein.nl
https://www.vitaminecnieuwegein.nl
mailto:vitaminec@movactor.nl
https://www.vitaminecnieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/video-hongerige-draak-sloopt-pand-in-nieuwegein
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Coronavirus
Lokale Vernieuwing
stelt in deze Corona-tijd
vragen over steun
aan zelfstandig ondernemers

Deze tijd waarin iedereen bezorgd is over
eigen of andermans gezondheid, brengt voor
alle inwoners van Nieuwegein onzekerheden
met zich mee.

Bij werkenden komt daar nog de vraag bij
over het voortbestaan van de huidige werk-
zaamheden of het arbeidscontract. Voor zelf-
standigen kan deze veranderde werksituatie
direct leiden tot inkomstenderving of -verlies.
Voor deze laatste groep stelde de fractie
Lokale Vernieuwing vragen aan het college,
meer in het bijzonder over de manier waarop
en het tempo waarmee zij ondernemers kun-
nen helpen bij het treffen van (nood)maat-
regelen.

In de beantwoording op de gestelde vragen
wordt aangegeven dat niet de gemeente zelf,
maar de regionale sociale dienst, de WIL,
samen met BBZ-Utrecht (Besluit bijstandver-
lening zelfstandigen) uitvoerder is van de
regelingen. WIL staat voor Werk en Inkomen
Lekstroom, een zogenaamde gezamenlijke
regeling waarin de Gemeente Nieuwegein
samen met andere (omliggende) gemeenten
participeert.

De verdeling is zo dat de WIL de aanvragen
voor het levensonderhoud behandelt, terwijl
de aanvragen voor het bedrijfskrediet worden
doorgeleid naar BBZ-Utrecht.

Op dit moment hebben de WIL en BBZ-
Utrecht volgens het college voldoende ken-
nis en capaciteit om de regelingen vlot uit te
voeren.

Van belang is op te merken dat er in de me-
dia vaak onterecht wordt gesproken over een
regeling voor zzp-ers. De regeling voor le-
vensonderhoud is namelijk niet alleen voor
zzp-ers, maar voor alle zelfstandig onderne-
mers.

De vaak genoemde en besproken regeling
dat direct noodlijdende bedrijven een bedrag

Heleen Peters
___________________________________

van € 4000,- kunnen aanvragen, wat voor
Nieuwegein wordt uitgevoerd door BBZ-
Utrecht, geldt tot dusver voor limitatief be-
noemde bedrijfstakken, waarvan de horeca
en contactberoepen (zoals kappers) de be-
langrijkste voorbeelden zijn. Er wordt door de
centrale overheid nog beoordeeld of deze
regeling voor een bredere groep onderne-
mers wordt opengesteld.

Het college geeft verder aan dat de Gemeen-
te Nieuwegein een brief heeft gestuurd naar
alle Nieuwegeinse ondernemers, waarin de-
ze worden geattendeerd op de hierboven
beschreven en andere bestaande regelin-
gen. Het lijkt erop dat deze brief alleen te-
recht is gekomen bij de bewoners die hun
onderneming ook in Nieuwegein hebben. De
indruk van de fractie Lokale Vernieuwing is
dat deze brief niet terecht is gekomen bij in-
woners van Nieuwegein die hun zelfstandige
onderneming buiten de grenzen van de ge-
meente hebben, terwijl ook deze inwoners
hun verzoek om steun bij de Gemeente
Nieuwegein moeten indienen. De fractie stelt
hierover nadere vragen, met als doel om ook
deze inwoners goed en volledig te informe-
ren.

Zzp-ers die als gevolg van het Coronavirus
minder inkomsten hebben kunnen informatie
vinden op de website van WIL. Daar zit ook
een link naar een aanvraagformulier.
De aanvraag en bewijsstukken kunnen wor-
den gemaild naar zzp@wil-lekstroom.nl. WIL
neemt de aanvragen in behandeling.

Monument Voor De Gevallenen

Overal in Nieuwegein kom je iets tegen,
mensen, dieren, gebouwen, auto’s, fietsen
etc. maar ook kunstwerken, Openbare
Kunstwerken. Maar, 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. Deze week
het ‘Monument Voor De Gevallenen.’

De maker van het ‘Monument Voor De
Gevallenen’ is kunstenaar en Albert Dresmé
(1915 – 2003) uit Utrecht. Dresmé leerde de
beginselen van het vak van zijn vader, de
beeldhouwer Adrianus Johannes Dresmé. Hij
kreeg zijn opleiding aan de Kunstnijverheids-
school in Utrecht en studeerde vervolgens bij
Jan Bronner aan de Rijksacademie van beel-
dende kunsten in Amsterdam.

Het kunstwerk is gemaakt in 1949, is geheel
gemaakt van kalksteen en is twee meter
hoog en vier meter breed. In het midden van
het monument staat een vrouwenbeeld met
in haar linkerhand een boek, terwijl op haar
rechterhand een duif landt. Aan beide zijden
van het beeld is een reliëf van drie vrouwen-
figuren aangebracht. Recht onder het vrou-
wenbeeld zijn de namen van de tien slachtof-
fers aangebracht. Met het monument worden
verschillende dingen uitgebeeld. Zo staat het
boek in de hand van de vrouw voor recht-
vaardigheid. De duif staat voor de terugge-
wonnen vrede. Het reliëf van de drie vrou-
wen aan de linkerkant staat voor de angst en
pijn tijdens de oorlog. Het reliëf aan de rech-
terkant staat voor de vreugde en hoop na de
bevrijding.

In 1960 is de gedenkplaat met de namen
vervangen, omdat deze volledig bleek aan-
getast door erosie. In 2001, 2007 en 2009
hebben vandalen het monument vernield
waardoor het gedeeltelijk gerestaureerd
moest worden. In 2002 en 2003 is het monu-
ment geheel gerestaureerd, omdat het
aangetast was door de weersomstandig-
heden.
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Mondkapjes voor thuiszorg

Door de uitbraak van het coro-
navirus zijn er de komende tijd
heel veel mondkapjes nodig.
Gelukkig ontstaan er tal van
initiatieven om te voorkomen
dat ze er straks niet meer zijn.
De zussen Lida en Wil maken
mondkapjes voor de thuis-
hulpmedewerkers van Buurt-
zorg.

___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______

FOTO: AREND BLOEMINK

https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/ik-ben-zelfstandige-en-zit-nu-in-tijdelijke-financiele-problemen_3851/
mailto:zzp@wil-lekstroom.nl
https://www.pen.nl/artikel/video-hongerige-draak-sloopt-pand-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/video-hongerige-draak-sloopt-pand-in-nieuwegein


Coronavirus
Ook in Nieuwegein
een winkelmedewerker
in het gezicht gehoest

Afgelopen vrijdagmiddag, rond
14.00 uur, is een medewerker
van de PLUS Supermarkt op
winkelcentrum Nedereind met
opzet in zijn gezicht gehoest. De
medewerker werd eerst nog be-
dreigd door twee jonge jongens.
Zij weigerden een winkelkarretje
mee te nemen in de winkel om
zo voldoende afstand te houden
van het winkelend publiek en
personeel. Toen hij daar wat van
zei, hoestte één van de twee jon-
gens opzettelijk in het gezicht
van de winkelmedewerker.

De politie onderzoekt momenteel
wat er precies is gebeurd. De
twee jongens zijn in het naast-
gelegen parkje opgepakt, een
daarvan is meegenomen naar
het bureau en aangehouden
voor bedreiging. Op Facebook
laat de politie weten dat dit soort
gedrag niet wordt getolereerd en
zwaar wordt bestraft. ‘Mensen,
laat dit soort dingen uit je hoofd!’
aldus de politie.

Onlangs werd nog een 23-jarige
man uit Noordwijkerhout bestraft
toen hij een agent expres in het
gezicht hoestte. Hij kreeg 10 we-
ken cel waarvan 2 voorwaarde-
lijk. De rechtbank legde die straf
op, nadat het OM de man met
spoed voor de politierechter had
gebracht. Of de jongen uit Nieu-
wegein ook middels supersnel-
recht bestraft gaat worden, is on-
bekend.
__________________________

Coronavirus
Compensatie aan
ondernemers met
parkeervergunningen
City

Vanwege de Coronamaatregelen
heeft een aantal ondernemers in
de binnenstad van Nieuwegein
hun zaak of winkel moeten slui-
ten en werken de meeste kan-
toormedewerkers vanuit huis.
Hierdoor wordt minder gebruik
gemaakt van de parkeergarages
en de straten rondom Cityplaza.
Parkeerservice Nieuwegein wil
nu deze bedrijven die een ver-
gunning hebben voor straatpar-

keren of het parkeren in één van
de parkeergarages in City tege-
moet komen.

Parkeerservice Nieuwegein: ‘De
gemeente heeft besloten om de
ondernemers te compenseren in
de kosten. De manier waarop
deze vergoeding wordt verstrekt,

is nog niet bekend. Het is voor
onze dienstverlener ParkeerSer-
vice op dit moment technisch en
administratief niet mogelijk om
parkeerabonnementen of par-
keervergunningen tijdelijk te de-
activeren. Dat betekent dat de
abonnementen of vergunningen
doorlopen.’

Ondernemers in bovenstaande
situatie kunnen een verzoek voor
compensatie van de kosten in-
dienen. De ondernemers kunnen
er ook voor kiezen om het abon-
nement of vergunning te beëin-
digen. ‘Daarbij moet wel reken-
ing worden gehouden als u een
abonnement of vergunning op-
nieuw wilt aanvragen. Dit heeft
een lange doorlooptijd’ aldus
Parkeerservice Nieuwegein.

Voor eventuele aanvullende vra-
gen kan contact worden opgeno-
men met ParkeerService via
telefoonnummer 0332473000 of
per e-mail op
info.nieuwegein@parkeerser-
vice.nl.

8

Willeke Stadtman
‘In tijden van Corona (5)’

Mijn werk ligt nagenoeg stil, maar vanochtend moest ik toch even in
de apotheek zijn. Voor de ingang stond een rij van drie mensen.
Deurbeleid: twee mensen tegelijk in de apotheek, niet meer.
De zon scheen volop en de wind was aangenaam fris.

‘Het duurt heel lang,’ zei een jonge vrouw met een klein meisje aan de hand. Zij ging alvast de trap op
naar de ingang met zo’n deur die automatisch opengaat als hij een mens ziet. Dat leek het dochtertje
wel wat, de deur zoefde open en dicht, telkens als ze ervoor ging staan.

Een wat norse man in een echt Bilthovens tenue, manchester corduroy broek, loafers, een kek kort
leren jasje, keek onbewogen voor zich uit. De derde wachtende was een vrouw van, schat ik, begin
middelbare leeftijd, ze droeg een fel oranje gekleurd jack en een donkere broek.

Ik probeerde een praatje, maar dat viel na één zin al dood. De vrouw in het oranje jack vond het ook
vreemde tijden, ze had zoiets nog nooit eerder meegemaakt.

De jonge vrouw had haar dochtertje inmiddels bij de kladden gevat om te voorkomen dat de deur
helemaal zou ‘doordraaien’, omdat hij netjes openging, terwijl er niemand binnenkwam. Daar heeft
zo’n deur het heel moeilijk mee, het is onbekend terrein, maar ook voor een deur zijn het hele rare
tijden.

De Bilthovenaar, met vers gekapt hoofd, – hij wel, hij was kennelijk net voor ‘het uur U’ nog bij de
kapper geweest – keurde ‘ons vrouwen’ geen blik waardig. Voor hem moeten dit ook hele bizarre
tijden zijn, maar hij had er zo de pest in dat hij moest wachten dat hij dat gevoel niet met ons wilde
delen. Volgens mij was het zo’n man, die gewend is om op zijn wenken bediend te worden, en het
onmogelijk kon verkroppen dat hij moest afzien van zijn gebruikelijke privileges, terwijl het hem toch
ook duidelijk moest zijn dat we hele uitzonderlijke tijden beleven.

Op weg naar de apotheek had ik in mijn ooghoek een patisserie gezien, ze deden er in edel gebak of
edelgebak, daar wil ik vanaf zijn. Ook daar gold een deurbeleid. Er mochten maximaal vier mensen in
de winkel aanwezig zijn, maar slechts twee mochten zich – na afroep door het winkelpersoneel –
vervoegen bij de toonbank, de passage was slim versmald door twee goudkleurige pilaren met rode
koorden. Klanten moesten zich uiterlijk links- of rechts van de toonbank opstellen. Ik kocht twee
gebakjes.

Bij het verlaten van de winkel stuitte ik op een knappe jongeman die vlakbij zijn imposante motor stond
in een eigentijdse zwart leren outfit. Er stapte een jongetje van een jaar of tien, samen met zijn
moeder, voorbij. ‘Dat is echt geen anderhalve meter afstand hè?’ zei het jongetje. De knapperd lachte:
‘Maar dat hoeft ook niet hoor, ik ben met die motor getrouwd.’

Vanavond eten we ons gebakje. Want ook al stopt DWDD, de wereld draait gewoon door.

Dit is aflevering 5 van een serie.
Alle afleveringen vind je hier.

https://nieuwegein.parkeerservice.nl
0332473000
mailto:info.nieuwegein@parkeerservice.nl
mailto:info.nieuwegein@parkeerservice.nl
https://www.pen.nl/?s=Corona+Stadtman
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Namens het college van B&W bood burge-
meester C.M. de Vos in september 2008
jubilaris Hoegée een oorkonde aan als
huldeblijk voor zijn langdurige en trouwe
inzet gedurende zijn vijftigjarig raadlid-
maatschap ten behoeve van de samen-
leving van Nieuwegein en van zijn rechts-
voorgangers Jutphaas en Vreeswijk.

Oud raadslid
Job Hoegée
op 88-jarige leeftijd
overleden

Afgelopen donderdag
26 maart is op 88-jarige
leeftijd overleden Jacob
Hendrik (Job) Hoegeé.
Job Hoegée was Neder-
lands langstzittende
raadslid en zat sinds 1958
(toen als jongste raadslid)
in de gemeenteraad van

Nieuwegein, eerst Vreeswijk en Jutphaas.
Dit was een unicum voor heel Nederland.
Hoegée is thuis in Vreeswijk overleden.

Job Hoegee kreeg een paar jaar geleden
een hersenbloeding en kwam de laatste tijd
weinig buiten. Soms konden de Vrees-
wijkers hem nog aantreffen in de werkplaats

van zijn fietsenwinkel aan de Koninginnen-
laan, die later door zijn zoon is overgeno-
men. Hoegée was naast raadslid voor de
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP),
lange tijd fietsenmaker in Vreeswijk.

Job Hoegee is dinsdag 31 maart in besloten
kring begraven op de Hervormde Begraaf-
plaats aan de Gildenborglaan in Vreeswijk.
Door de huidige omstandigheden zullen er
geen condoleances worden gehouden en
zal de rouwdienst ook in besloten familie-
kring plaatsvinden.

Meer over Job Hoegée en zijn lange raads-
lidmaatschap kunt u hier lezen.

Beveilig je huis goed met een
smart home installatie

Slimme apparaten en beveiliging gaan hand
in hand. Slimme apparaten maken het veel
gemakkelijker om je woning te beveiligen. Ze
vergroten de kans dat je woning wordt over-
geslagen door inbrekers of ander gespuis.
En ze zorgen ervoor dat áls je huis dan toch
wordt bezocht door ongewenste individuen,
de pakkans een stuk groter is. Daarom be-
veilig jij je huis goed met een smart home in-
stallatie.

De IP camera: bewaking op afstand
Verreweg het meest gebruikte smart home
apparaat is de IP camera. De camera werkt
middels een IP adres (vandaar de naam). Hij
heeft een rechtstreekse verbinding met het
internet. Daardoor kun jij op afstand contact
maken met de camera. Je krijgt een berichtje
op je telefoon wanneer de camera beweging
registreert. En je kunt ten allen tijde via je
smartphone meekijken met de camera. Er
zijn heel veel aanbieders van camera’s, zo-
wel van goede als van slechte kwaliteit. Je
moet goed opletten welke je koopt: sommige
camera’s slaan hun beelden op op een
slecht beveiligde locatie. Het beste kijk je
voor een goede camera op de officiële Som-
fy website, dan weet je zeker dat je een be-
trouwbaar product koopt.

Tip: Hang zowel voor als achter het huis een
camera of dummy-camera in het zicht. Inbre-
kers zien dit en worden erdoor afgeschrikt.
Zij kunnen tenslotte niet zien of de camera
wel of niet werkt. Het is verstandig een wer-
kende camera op een verborgen plek te in-
stalleren, zodat een ongewenste indringer

zijn gezicht er niet voor zal verbergen en
daardoor goed zichtbaar is.

Draadloos alarmsysteem
voor binnenshuis
Een smart home installatie bestaat meestal
uit een combinatie van verschillende bevei-
ligingen. Het draadloos alarmsysteem wordt
veel gebruikt. Dit is een systeem dat je heel
eenvoudig kunt monteren. De beveiliging
wordt in huis goed geregeld. Dat doet een
draadloos alarmsysteem met raam- en deur-
sensoren. Dit type alarmsystemen geeft al-
leen een signaal als iemand via een deur of
raam binnenkomt. En uiteraard alleen wan-
neer het systeem is ingeschakeld, dus over
het algemeen ’s nachts of als er niemand
thuis is. Het grote voordeel is dat je ook een
seintje krijgt als je niet thuis bent. Je kunt
dan direct kijken of er echt iets aan de hand
is en indien nodig de politie inschakelen.

Beveiliging met slimme rookmelders
en koolmonoxide melders
Je huis is met behulp van IP camera’s en
een draadloos alarmsysteem goed beveiligd
tegen inbrekers. Maar hoe zit het eigenlijk
met andere gevaren, zoals brand? Dat doe je
met behulp van slimme melders. Er zijn bij-
voorbeeld slimme rookmelders die niet alleen
een doordringende piep in huis laten horen,
maar ook een melding geven op je telefoon.
Zo weet je ook dat er iets niet klopt als je niet
thuis bent. Er zijn ook slimme koolmonoxide
melders, die een melding geven wanneer er
iets aan de hand is. Met behulp van slimme
melders is je huis ook goed beveiligd tegen
gevaren die binnenshuis kunnen optreden.

Smart home apparaten lijken in eerste in-
stantie vooral te dienen voor gemak en com-
fort. Toch zijn er ook steeds meer toepassin-
gen op het gebied van beveiliging. Met be-
hulp van de juiste smart home apparaten,
zoals de IP camera en een draadloos alarm-
systeem, kun je je huis goed beveiligen.

__________________________________________________________________ _______
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https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-deel-3-job-hoegee-uit-nieuwegein-langstzittend-raadslid-van-nerderland


Niet alleen het nieuws van Nu verslaan wij
op de redactie met een team van 27 man,
maar ook Toen brengen wij op de redactie
in beeld. Vaak een plek ergens in
Nieuwegein. Toen Vreeswijk en Jutphaas.
Deze week: Boerderij Zeijlenstein, een
mooi stukje historie.

Aan de Utrechtsestraatweg nummer 11 en
12 staat op de hoek van de Symfonielaan
tegenover de Blauwe Brug, een dwarshuis-
boerderij. Hier woont mevrouw Scholman-
Groen, 86 jaar oud. Haar man, die in 1924
op deze boerderij werd geboren, overleed in
2013. De oorsprong van deze boerderij is
waarschijnlijk terug te voeren naar circa
1780. Sindsdien hebben er diverse wijzigin-
gen en toevoegingen aan het gebouw plaats-
gehad.

In 1905 is namens Jhr. M.C.M.R. Radema-
cher een verzoek ingediend voor de bouw
van een schuur en een veestalling. In 1923
wordt in opdracht van E. Scholman een aan-
vraag gedaan voor de verbouw van de boer-
derij en een jaar later door H.J. Scholman
voor de bouw van een bijkeuken aan de
woning. In 1956 werd een verdere verbou-
wing aangevraagd en in 1958 de bouw van
een schuur.

Mevrouw Scholman vertelt: 'Ik ben in 1956
getrouwd en kwam hier achterin de boerderij
te wonen met mijn man. Mijn schoonouders
woonden aan de voorkant. Zijn grootouders
hadden deze boerderij rond 1900 gekocht.
Toen ik trouwde, waren de Symfonielaan en
de Blauwe Brug er nog niet. Nieuwegein be-
stond zelfs nog niet.'

'Onze boerderij (met de naam Zeijlenstein)
stond in Jutphaas. Mijn man zei altijd dat de
boerderij zijn naam te danken heeft aan de
schepen die hier de zeilen moesten strijken
voor de brug bij café. De Zwaan. We hadden
koeien, jong vee, een paar schapen en wat
kippen en varkens. We hadden een stuk land
van ongeveer 12 hectare, van hierachter
naar Huis de Geer waar de koeien dag en
nacht liepen. We melkten de koeien bij de
schuur; daar was een overkapping tegen het
kippenhok aan waar ze allemaal stonden. Na
het melken gingen ze het weiland weer in.'

Mevrouw Scholman vertelt dat er plannen
zijn geweest om een hoge brug te bouwen
op de plaats van de Blauwe Brug. 'Dan had
onze boerderij weg gemoeten. Alle voor-
bereidingen stonden al op papier. Op het
stuk grond van de boerderij zouden apparte-
menten gebouwd worden. Toen kwam na
jaren het bericht dat deze boerderij een mo-
nument is en niet afgebroken mocht worden.'

Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is er
veel veranderd. Nieuwegein ontstond en er
werden huizen en wegen gebouwd. Rond
1974 verkocht de familie Scholman hun land
aan de gemeente, en later ook het land
achter de Utrechtsestraatweg.

Kippen en chrysanten
Mevrouw Scholman vertelt: 'Toen we het
land verkocht hadden aan de gemeente
Nieuwegein, hebben we hier de hele boer-
derij verbouwd. We hebben een tijd vee van
een ander op stal gehad. Daarna hebben we
het kippenhok laten vergroten en hebben we
wel duizend kippen gehad. We verkochten

eieren, onder andere ook aan restaurants.
Op een gegeven moment moesten we stop-
pen met de kippen omdat we de mest niet
meer kwijt konden. De afvoer ervan werd te
duur.'

'We hebben bloemen verbouwd, van die gro-
te chrysanten, die verkochten we vanuit huis.
Om wat extra inkomen te hebben, heeft mijn
man ook een tijd koeienschetsen gemaakt.
Daarop zette hij alle eigenschappen en infor-
matie van de koe. Tegenwoordig hebben
koeien een plaatje in het oor waarop alles
staat.'
____________________________________

Coronavirus
Maatregelen voor de horeca

• Alle eet- en drinkgelegenheden zijn ten-
minste tot en met maandag 6 april ge-
sloten. Bezorgen en afhalen blijft moge-
lijk. Ook bij coffeeshops kan afgehaald
worden
• Voor casino’s gelden dezelfde regels als
voor eet- en drinkgelegenheden. Zij
moeten gesloten zijn.
____________________________________

Coronavirus
Maatregelen in huis

• Blijf zoveel mogelijk thuis.
• Ga alleen naar buiten voor werk als je
niet thuis kunt werken, voor boodschap-
pen, 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 verkouden bent,
mag je niet naar buiten. Bij koorts moet
het volledige huishouden thuisblijven.
Voor mensen met vitale beroepen geldt
een uitzondering, tenzij zij zelf ziek zijn.
• Niet meer dan drie mensen mogen op
bezoek komen en zij moeten minimaal 1,5
meter afstand houden.
• Verpleeghuizen en kleinschalige woon-
vormen in de ouderenzorg zijn gesloten
voor bezoekers.
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_____________________ ________________________________________________________________ __

Boerderij Zeijlenstein, een mooi stukje historie

__________________________ ________________________________________________________________ _________________________

De boerderij
van mevrouw
Scholman.
Een foto
uit het
familiealbum
van rond 1940

De boerderij Zeijlenstein met de boom-
gaard rechts en de start van de aanleg van
de Symfonielaan (Foto van familie Schol-
man).

https://www.pen.nl/artikel/video-hongerige-draak-sloopt-pand-in-nieuwegein


_______________________ _________________________
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Is een lokale papieren krant nog wel van deze tijd

Het is maandag 30 maart 2020. Terwijl ik dit schrijf als ‘Jan met
de Pet’ slaapt u al. Onze redactie draait momenteel 24 uur per
dag. De foto- en videografen blijven thuis. Ook onze stadsbioloog
Udo Tenge heeft, in verband met het Corona-gedoe, even zijn
buiten activiteiten op ons verzoek stilgelegd. Op de redactie com-
municeren we alleen nog maar digitaal. Dat is iets wat ons niet
vreemd is. Dit doen wij al 25 jaar. Ons feestje, ons jubileum van
een Kwart Eeuw het nieuws brengen over Nieuwegein, is een
beetje in duigen gevallen. Maar, dat gaan we vast nog wel met z’n
allen vieren toch? Dat komt goed!

Deze keer is de hoofdredacteur van De Digitale Stad Uw ‘Jan met
de Pet.’ Jan is vaak een mysterieus persoon. Dat kan een vrouw
zijn en soms een man. Hier is niets discriminerends aan. Ook niet
aan onze LHBT inwoners hoor. De burgemeester heeft zojuist,
aan zijn collega in onze toenmalige vriendschapsstad Pulawy in
Polen, een mooie brief gestuurd. Dit naar aanleiding van ons
schrijven om goed op te letten dat ook de LHBT-ers in die Poolse
stad pracht mensen zijn. En dat vinden wij ook, waar dan ook.

Nu vraagt u zich af, wat heeft de kop van dit artikel met dit alles te
maken. Nou niets. Soms schrijf je over dingen en wil je een inlei-
ding hebben. Die gaat deze keer over het brengen van het nieuws
en wie doet dat eigenlijk vandaag de dag.

Wist u uit alle media; papier, overheid of de radio dat onze Job
Hoegée, ons langstzittende raadslid van Nederland, afgelopen
donderdag op 88-jarige leeftijd is overleden? Daar schreven wij
gelijk over op www.pen.nl. U kon het lezen op uw Digitale Stad
Nieuwegein, de krant eigenlijk van vandaag de dag. Een papieren
krant is, hoe graag je het ook in stand wilt houden, vergane glorie.
Helaas, passé. Passé, een voltooid deelwoord van passer ‘voorbi-
jgaan’ of ‘achterhaald.’ Net zoals analoge Televisie.

Vanuit allerlei instanties krijgen wij op de redactie binnen dat kran-
ten, zoals ons lokale papieren huis-aan-huiskrantje dat, als u
geluk hebt, op de woensdag op uw mat valt, financieel gesteund
moet gaan worden. Onlangs hebben de politiek partijen in Den
Haag; de ChristenUnie, het CDA, D66 en zelfs de VVD geopperd
om in tijden van crisis, deze keer de Corona-crisis, lokale kranten
financieel te moeten gaan steunen. Maar wordt de lokale krant in
Nieuwegein niet al jaren financieel gesteund? Wat denkt u dat de
wekelijkse gemeentepagina’s in dat krantje ons kost aan gemeen-
schapsgeld? Ik kan het weten, want ik als ‘Jan met de Pet’ heb
deze gemeentepagina’s een keer twee jaar weggehaald naar het
andere lokale krantje, toendertijd Ons Nieuwegein. Dat was een
leuk spel, he Bert?

De Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat
het kabinet noodlijdende lokale en regionale kranten gaat onder-
steunen. De partijen roepen minister Arie Slob (Basis- en Voort-
gezet Onderwijs en Media) in schriftelijke vragen op om met een
financiële regeling te komen.

De maatregelen zijn nodig omdat de lokale en regionale kranten
in financieel zwaar weer zijn beland. Door de Corona-uitbraak
zien deze bladen hun advertentiemarkt opdrogen, schreef
branchevereniging NNP vorige week. Bij de NNP zijn ongeveer
vierhonderd gratis bladen aangesloten.

De coalitiepartijen vragen minister Slob onder meer of hij bereid is
'om met de uitgevers van huis-aan-huiskranten in overleg te
treden over de mogelijkheden om de huidige kritieke financiële
situatie te overbruggen.'

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wijzen onder meer op uitspraken
die Slob in het verleden deed over het belang van lokale en regio-
nale kranten. Zo vragen ze de minister of hij nog altijd van mening
is dat 'huis-aan-huiskranten een belangrijke rol spelen in het ge-
ven van informatie of een kritische blik op bijvoorbeeld raadsver-
gaderingen en initiatieven uit de buurt.'

Door de financiële problemen bij de lokale en regionale kranten
zijn er nu al edities die noodgedwongen hun oplages omlaag
hebben geschroefd. Dit zou voor veel huis-aan-huisbladen
dreigen als de huidige situatie zo blijft, omdat de kosten dan hoger
worden dan de inkomsten.

Naast een inleiding wil je ook een eind hebben, een soort van
conclusie. Wie schreef ook alweer een dag na het overlijden van
een prachtmens als Job Hoegee? En wat is de definitie van een
lokale krant! De Digitale Stad Nieuwegein brengt graag het
nieuws. En die gemeentepagina’s uit het lokale krantje? Die ver-
spreiden wij gratis. Dat doen wij al 25 jaar.

Wij, als Digitale Stad Nieuwegein (www.pen.nl) zullen altijd een
belangrijke rol spelen in het geven van informatie of een kritische
blik op bijvoorbeeld raadsvergaderingen en initiatieven uit de bu-
urt. Dat deden wij in 1995 al, dat zullen we de komende 25 jaar
ook blijven doen.

Jan met de Pet

Martin Reijmerink
Hoofdredacteur van De Digitale Stad Nieuwegein

Jan met de Pet
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Werkzaamheden
aan tramlijn
in Nieuwegein-Zuid

Tussen 4 en 10 april werkt
BAM Infra B.V. in opdracht van
de provincie Utrecht aan de
trambaan tussen de haltes
Nieuwegein-Stadscentrum en
Nieuwegein-Zuid. Er rijden dan
geen trams op dit traject, maar
vervangende bussen.

De werkzaamheden zijn voor-
bereidend op de vernieuwing van
de gehele tramlijn in Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein ko-
mende zomer. Zo wordt in april
nieuw spoor klaargelegd en start
de aannemer met werkzaamhe-
den aan de bovenleiding. Dit
voorbereidend werk in Nieuwe-
gein-Zuid wordt uitgevoerd
tussen 7.00 - 23.00 uur.

In de komende periode staan op
meerdere locaties werkzaamhe-
den gepland om de regionale
tramlijn in Utrecht, Nieuwegein
en IJsselstein te vernieuwen.
Deze voorbereidende werk-
zaamheden bestaan uit:
• Het inrichten van werkterreinen
op verschillende locaties
• Het maken van mantelbuizen
voor het nieuwe ICT datanetwerk
van het tramsysteem
• Het verwijderen van heggen
langs de perrons.

Gevolgen Coronavirus
Bij de uitvoering van deze werk-
zaamheden houden de provincie
Utrecht en de aannemer reke-
ning met de richtlijnen van de
overheid en het RIVM voor de
beheersing van het Coronavirus.
Dit heeft gevolgen voor de ma-
nier waarop wordt gewerkt. De
regel om minimaal 1,5 meter af-
stand te houden, geldt ook op de
bouwplaats. Bij de trambaan zijn
daarom extra voorzieningen ge-
troffen om het werk op een ver-
antwoorde wijze uit te voeren.
Van dag tot dag wordt bekeken
wat de effecten zijn op de mede-
werkers en de geplande werk-
zaamheden.

Als gevolg van de restricties is
besloten om voor deze werk-
zaamheden in Nieuwegein-Zuid
meer tijd uit te trekken. Er wordt
vijf dagen langer gewerkt aan het
spoor dan eerder was gepland.
De eerder geplande werkzaam-

heden in de nacht worden nu
overdag en ‘s avonds uitgevoerd
om hinder te beperken. De pro-
vincie Utrecht onderzoekt de im-
pact van corona maatregelen
voor het geplande vervolg van dit
project. Voor het weekend van
18 en 19 april staan voorberei-
dende werkzaamheden gepland
voor de vernieuwing van de
tramlijn in IJsselstein. Mogelijk
worden ook deze werkzaamhe-
den meer verspreid uitgevoerd
Het coronavirus kan eveneens
impact hebben op de planning
van de werkzaamheden in de
zomer. Als daar meer over be-
kend is, zullen we u daarover in-
formeren.

Vernieuwing regionale tramlijn
De tramlijn in Nieuwegein-Zuid
en IJsselstein is na dertig jaar
gebruik aan vervanging toe. Om
reizigers een veilige en comforta-
bele reis te blijven bieden, ver-
nieuwt de provincie Utrecht de
tramlijn. Daarom zijn nieuwe
trams besteld met meer zitplaat-
sen en meer comfort. Alle per-
rons van de haltes tussen
Utrecht Centraal Jaarbeursplein
en Nieuwegein-Zuid en IJssel-
stein-Zuid worden verlaagd en
verlengd. Dit is nodig om de per-
rons passend te maken voor de
nieuwe trams. De trambaan in
Nieuwegein-Zuid en IJsselstein
wordt vrijwel geheel vernieuwd.
Daarom wordt er de komende

periode en vooral in de zomer
hard gewerkt op en rondom de
trambaan en haltes.

Hinder
De werkzaamheden in de zomer
van 2020 zijn van maandag tot
zondag, overdag en ’s avonds.
Wanneer nodig werkt de aan-
nemer in de zomer ook in de
nachten en op zondag. Wonin-
gen en bedrijven vlakbij de tram-
baan blijven bereikbaar. Som-
mige kruisingen van de tramlijn
en rijstroken van doorgaande
wegen worden wel tijdelijk afge-
sloten. Het slopen en opbouwen
van de trambaan kan niet zonder
transport van bouwmaterialen.
Vanwege laden en lossen bij de
trambaan, soms vlakbij wonin-
gen, winkels en kantoren, moe-
ten bewoners rekening houden
met overlast van geluid en mo-
gelijk stof. De werkzaamheden
zijn daarom aangekondigd in een
informatiebrief die onlangs breed
is verspreid langs de trambaan.
In City Nieuwegein realiseert de
provincie samen met gemeente
Nieuwegein een nieuw, modern
knooppunt voor tram en bus met
nieuwe woningen en goede loop-
en fietsroutes.

____________________________________________________________________________________
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: 'De regels zijn strenger geworden, maar je mag nog steeds naar buiten, zolang je je maar aan de
regels houdt. De regels zijn niet moeilijk... maar sommige mensen vinden het toch een uitdaging zich er
aan te houden. Het meest frustrerende vind ik het als mensen zeggen dat de regels overdreven zijn, of
dat ik mij aanstel. Ik doe het niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de mensen die een risicogroep zijn.
En aangezien je dat niet altijd aan de buitenkant kan zien... houd ik die afstand!'

____________________ ________________________________________________________________ ________________

____________ _____________________________

______________ ________________________________________________________________ ___________
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‘Venster’ maart 2020

Vandaag de één-en-twintigste aflevering van
‘Venster.’ Met deze rubriek kijken we terug
wat er de afgelopen maand filmisch is ge-
beurd en vastgelegd door onze videografen.
Zij trekken er geregeld op uit om u van het
nieuws te voorzien, natuurlijk over Nieuwe-
gein, en dat doen zij met veel plezier. Alleen
deze maand, door het Corona-gedoe blijft
iedereen binnen.

Samen met een team van 27 betrokken
Nieuwegeiners maken wij het nieuws voor
onze lezers, alweer een kwart eeuw lang!
Een feest dat we hadden willen vieren, bui-
ten op straat met een BBQ voor iedereen die
werkt bij pen.nl. Dat feest stellen wij even uit.
Maar het komt goed!

In ‘Venster’ loopt Bart van Rooijen op zijn
eigen wijze met u het nieuws door van de
afgelopen maand, een soort van maandelijks
documentje. Hij knipt en plakt en spreekt en
zwijgt zo af en toe, terwijl u kijkt en luistert. In
zijn eigen omgebouwde studio maakt Bart
úw ‘Venster’ over Nieuwegein.

Graag betrekken wij onze lezers bij deze
rubriek, daarom zijn suggesties van harte
welkom. Deze mogen naar redactie@pen.nl.
Veel plezier met alweer de één-en-twintigste
aflevering van ‘Venster’. Kijk hier alle ‘Ven-
sters’ terug.

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

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

Udo: 'Het veelvuldig wieden van
het onkruid in de plantsoen zou
heel wat minder kunnen als er
overal bodembedekkers zouden
groeien. De bodembedekkers die
onder struiken hun natuurlijke
plaats vinden komen vaak veel
vroeger op dan andere kruiden.
Daarmee nemen ze laag-bij-de-
gronds de plaats in van latere
omhoogknallers en fleuren
grauwe voorjaarsdagen op met
met hun talrijke bloemetjes.'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
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Speenkruid en vingerhelmbloemen
zijn prominent in Nieuwegeinse plantsoenen,
maar het mag best nog wat meer zijn.
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Samenwonen?
Met deze tips
leef je samen
op een roze wolk!

Wat leuk dat jullie gaan samen-
wonen! Een spannende tijd, want
zo leer je elkaar écht kennen.
Voor veel stellen is dat hét mo-
ment om uit te vinden of het sa-
menwonen leidt tot een crisis of
juist de liefde alleen maar sterker
maakt. We zetten in dit artikel
5 tips op een rij waarmee je die
roze wolk zo lang mogelijk in
stand houdt. Veel plezier samen!

1. Bepaal waar jullie grenzen
liggen
Praat met elkaar en luister naar
elkaar. Dat is sowieso het be-
langrijkste in elke relatie, maar
als je gaat samenwonen telt dit
nog net iets zwaarder. Zo kom je
er immers achter waar de gren-
zen liggen van je partner. Dat is
beter dan wanneer je er onbe-
wust overheen gaat en er irrita-
ties ontstaan daardoor. Vind je
het bijvoorbeeld fijn om af en toe
wat tijd voor jezelf te hebben om
te ontspannen? Praat erover en
leg uit hoe je je voelt. Je wilt
elkaar toch leren kennen, of
niet?

2. Check
de actuele hypotheekrente
Geldzorgen kunnen voor elke
relatie de doodsteek zijn. Zorg
daarom dat je hierover vooraf
duidelijkheid hebt. De hypo-
theekrente is een heel belangrijk
gegeven voor iedereen die een
woning gaat kopen. Dit percen-
tage bepaalt namelijk wat de to-
tale kosten zullen zijn van je hy-
potheek. Of jullie nu samen een
nieuwe hypotheek gaan afsluiten
of één van jullie had al een eigen
woning en kan nu voordelig de
hypotheek oversluiten: een lage
hypotheekrente is in beide geval-
len gunstig.

3. Richt samen jullie woning in
Ook al woonde één van jullie al
in de woning, vanaf het moment
dat jullie samenwonen is het jul-
lie gezamenlijk woning. Dus
moet het interieur logischerwijs
ook van jullie samen zijn. Voor
veel mensen is het een leuke
bezigheid om over de inrichting
van hun nieuwe woning na te
denken. Lekker inspiratie opdoen
online en in woonwinkels. Mis-
schien wordt dit wel het eerste
dat jullie echt samen oppakken.
Dat is toch geweldig?

4. Weet hoe het zit
volgens de wet
Wanneer je gaat samenwonen of
trouwen heeft dat ook gevolgen
voor de wet. Bijvoorbeeld voor
het eigenaarschap van de wo-
ning en de verantwoordelijkheid
voor de hypotheek. Om onaan-
gename verrassingen te voorko-
men op jullie wolk, is het ver-
standig om vooraf goed uit te
zoeken hoe het zit in jullie geval.
Deze informatie van de Vereni-
ging Eigen Huis helpt daarbij.

5. Laat een bouwtechnische
keuring uitvoeren
Stress over verbouwingen of
bouwkundige gebreken komt
vaak voor. Daarom wil je dus
zeker weten dat alles bouwkun-
dig in orde is voordat jullie gaan
samenwonen. Laat een bouw-
technische keuring uitvoeren en
je weet precies hoe het zit. Is er
toch iets aan de hand met jullie
liefdesnestje? Dan weten jullie
precies wat het kost om alles in
goede staat te brengen.
No stress, just love!

Coronavirus
Bloemen
voor oudere huurders
van Portaal

Medewerkers van woningcorpo-
ratie Portaal hebben bloemen
gebracht naar oudere huurders.
Op deze manier hopen ze wat
vrolijkheid in huis te brengen tij-
dens de Coronacrisis. Ook in
Nieuwegein werden veel bossen
bloemen uitgedeeld.

Duizenden bossen bloemen
Bij tientallen woongebouwen
voor senioren in Utrecht, Bunnik,
Nieuwegein en Stichtse Vecht
zijn in totaal 2300 bossen Ger-
bera’s bezorgd. Dat leidde tot
vele mooie reacties: ter plekke,
op veilige afstand van elkaar,
maar ook belden diverse bewo-
ners om te zeggen hoe blij ze
met dit gebaar zijn.

Praatje tegen de eenzaamheid
De bloemen zijn geplaatst in de
centrale hal van de woonge-
bouwen. Op een poster staat
een korte toelichting. Mensen die
behoefte hebben aan een praatje
kunnen Portaal bellen. Gewoon
om even te kletsen.
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Overal in
Nieuwegein
is de Beren-
jacht gaande.
Ook daar waar
de huizen
verder van de
weg af staan,
doet men mee.
Zoals hier,
aan de
Reinesteijnse-
weg in de
Galecop.

_________________________________________________ ________________________
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Jan(tine) met de Pet

Een overdosis vitamine C in Nieuwegein

Ik zie de afgelopen dagen veel hartverwar-
mende initiatieven voorbij komen op Social
Media. Particulieren, maar ook organisa-
ties. Iedereen is druk om te kijken hoe men
hulp of steun kan bieden.

Zo hebben we in Nieuwegein nu ‘Vitamine
C’, een platform dat een optimale Vitamine
C boost geeft. Klinkt goed dacht, ik dus
maar gelijk een kijkje genomen. Ik kom
terecht op een website met heel veel infor-
matie. Van hamsteren, vragen over de wijk,
vraag en aanbod, nieuwe dingen leren tot
contactloos contacten.

Er is overduidelijk iemand met een creatieve
geest bezig geweest om het platform te ont-
werpen. Maar het is veel, zo veel dat ik door
de bomen het bos niet meer zie en wat doe je
dan? Afhaken! Waarom niet gewoon één
loket (digitaal en een telefoonnummer) waar
mensen die nu een hulpvraag hebben con-
tact mee kunnen opnemen. Het loket zoekt
vervolgens samen met de vragensteller naar
een oplossing.

En zo’n loket kun je digitaal, maar ook
fysiek onder de aandacht brengen. Ook daar
waar mensen wonen of komen die wat min-
der digitaal onderlegd zijn, zoals ouderen
en/of laaggeletterden. Als ík al afhaak op
zo’n platform, omdat ik door de bomen het
bos niet meer zie, dan doet tante Jo van 92
dat zeker. Die wil graag zelfredzaam zijn,
maar van deze vitamine C gaat zij zich niet
beter voelen.

Het platform is er voor de inwoners van
Nieuwegein, maar hebben die daar ook om
gevraagd? Ik kan het me bijna niet voor-
stellen… Het komt mij over als een product
van een handjevol ambtenaren die noodge-
dwongen geen werk hebben en aan het hob-
byen zijn geslagen zonder daarbij degenen
waar het voor bedoeld is, te betrekken. Hoe
zat het ook alweer met inwonersparticipatie,
was dat niet iets wat ook of juist van onder-
af moet komen?

Dit is vitamine B, dat is een verzameling van
meerdere vitamines, in dit geval een brei
van verschillende organisaties en initia-
tieven. De B van bemoeizucht?

Jan(tine) met de Pet

Ooievaars weer op ‘t nest
in Galecop

In het voorjaar van 2006 is door Stichting
Wijkoverleg Galecop een ooievaarsnest ge-
plaatst in het buurtpark tussen de Lucas van
Leydenhage en de Reinesteijnseweg. De
eerste jaren werd het nest niet bewoond
door ooievaars, maar in 2013 heeft een
ooievaarspaartje toch het nest gevonden,
met als gevolg twee jongen. Ook de jaren
daarop kreeg het koppeltje jongen en heb-
ben we daar veel aandacht aan besteed op
De Digitale Stad Nieuwegein.

Afgelopen dinsdag kreeg onze redactie van
onze fotograaf Paul Oor daarover een be-
richt: ‘De ooievaars zijn weer terug op het
nest in Nieuwegein…’ En dat leverde weer
een paar mooie foto’s op.

Paul: ‘Vorige week hadden ze nog te maken
met grijs weer, deze week is het koud maar
zonovergoten! Vorig jaar resulteerde dit sa-
menzijn eind april in jonge ooievaars. Stich-
ting Wijkoverleg, eigenaar van het nest,
wacht weer vol spanning of het dit jaar weer
gaat lukken de populatie ooievaars in Neder-
land te laten groeien en ze weer te laten rin-
gen door de Stichting Research and Know-
how; kortweg Stork; oftewel ooievaar in het
Engels. We blijven de ontwikkelingen – op
gepaste afstand – voor u volgen!’
___________________________________

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 meter afstand
gehouden worden. Kan dat niet in je huis,
'dan is de consequentie dat je het niet
moet doen', zei de minister.

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 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
Vreeswijk zet GoedeBuur in
tijdens Corona-crisis

Buurtbewoners in Vreeswijk gaan er voor
zorgen dat alle goede initiatieven in de stad
ook bij de mensen komen die het het hardste
nodig hebben. Vooral mensen die bijna niet
de deur uit kunnen en een klein sociaal net-
werk hebben, gaan een hele lastige tijd tege-
moet. De actie ‘GoedeBuur in Vreeswijk’
zorgt ervoor dat de mensen die aandacht,
hulp of ondersteuning nodig hebben, dit ook
kunnen krijgen.

In de eerste week van april wordt er huis-
aan-huis een uitnodiging in de bus gedaan.
Inwoners worden opgeroepen om het num-
mer van het Dorpshuis te bellen als ze be-
hoefte hebben aan aandacht, ondersteuning
en/of hulp.

Gelukkig zijn er in Nieuwegein veel mensen
die wat willen doen voor een ander. Daar
gaat het bewonersinitiatief de GoedeBuur op-
timaal gebruik van maken. Door zoveel mo-
gelijk persoonlijk contact via telefoon en huis-
aan-huis bericht, gaan ze de initiatieven heel
gericht koppelen aan de vraag van de buurt-
bewoners.

Er is hard gewerkt om een goede structuur
neer te zetten die lang houdbaar is. Dat be-
tekent dat er een beroep wordt gedaan op
veel buurtgenoten om een kleine taak op zich
te nemen. Allemaal een stukje maakt de be-
lasting gering en dat zorgt ervoor dat we dit
lang kunnen volhouden. Zo lang als nodig is.
Belangrijk is dat er een goede spreiding is in
de wijk, zodat er per straat zich is op de
mensen die wat extra aandacht kunnen ge-
bruiken.

Om het netwerk van buurtbewoners com-
pleet te maken zoeken we per direct nog
mensen die
• Regelmatig een praatje met iemand willen
maken via de telefoon
• 1x per week willen helpen met een warme
maaltijd bereiden
• Helpen met het beantwoorden van telefoon-
tjes van mensen die iets nodig hebben
• Doorgeven aan
goedebuurvreeswijk@gmail.com als u denkt
dat er iemand bij u uit de straat wat aandacht
goed kan gebruiken
• 1x per week een bloemetje, kaartje of
tekening bij een straatgenoot in de bus doen
• Helpen bij het organiseren van de actie
‘GoedeBuur’

• 1x per week helpen bij het rondbrengen van
maaltijden
• Straatconcertje geven
• Boekenkastje buiten zetten met gratis
boeken of boek in de bus doen
• etcetra.

Is er iets wat u zou kunnen en willen doen
om de komende maanden het leven van uw
buurtgenoten te veraangenamen? Stuur
meteen een e-mail aan
goedebuurvreeswijk@gmail.com.
‘We willen zo gauw mogelijk van start!’
____________________________________

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

April 2010
Járen nadat een grote brand
het toenmalige zalencentrum
De Baten, waarin ook een
veelbezochte dependance van
de bibliotheek was gevestigd,
verwoestte werd er in 2010
eindelijk begonnen met de
bouw van een groot apparte-
mentencomplex met in de
'plint' meerdere bedrjfsruimtes,
Parkview genaamd.

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _________

_______________________________ ____________________________________________________
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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 ook,
meldt u aan en wij, als redactie van De
Digitale Nieuwgeiner, 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)

Extra aan het
schoonmaken in huis?
Ga je voor streeploos?

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.
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Coronavirus
In de kerk kom je samen,
maar nu even niet

Voor de deur van de Dorpskerk
in Jutphaas staan bloemen en
aan het hek hangt een briefje
met daarop de tekst
we hadden er graag
een feestje van gemaakt.
De Dorpskerk viert haar twee-
honderdste verjaardag zonder
gasten - in een tijd waarin de be-
hoefte om samen te zijn mis-
schien wel groter is dan ooit.

De kerk is een plek waar mensen
samenkomen, maar juist dát kan
nu even niet. Vanwege het rond-
warende Coronavirus is de
Dorpskerk dicht, net nu de kerk
haar 200-jarig bestaan zou vie-
ren. 'Het is jammer, vooral voor
de vele vrijwilligers die al lang
bezig zijn met de voorbereidin-
gen', vertelt Mart Hack, voorzitter
van de kerkenraad.

Meeleeflijn biedt luisterend oor
Hij ziet het nu vooral als zijn taak
om in contact te blijven met de
gemeenschap. Zo gaan de dien-
sten via een videoverbinding en
heeft de kerk een zogenoemde
‘meeleeflijn’, waarop je kunt bel-
len voor een luisterend oor. Hack
vertelt: 'We kunnen even niet op
bezoek bij mensen, maar probe-
ren ze op allerlei manieren te be-

reiken om te voorkomen dat
mensen wegzakken in eenzaam-
heid.'

Dominee Inge Hoek preekt in-
middels voor een lege kerk. Dat
is even wennen. 'Het is heel an-
ders', vertelt ze. 'Normaal ge-
sproken zit deze kerk helemaal
vol en zie ik aan de gezichten of
overkomt wat ik zeg. Ook al zeg-
gen mensen niks; er is wel inter-
actie. Die mis ik enorm. Ik mis de
mensen heel erg.' Wel krijgt ze
veel reacties van thuisblijvers die
de diensten op afstand volgen.

Oubollige psalm nu actueel
In haar preken probeert ze de
actualiteit te verwerken. Zo refe-

reerde ze afgelopen zondag aan
de ‘misschien wat oubollige’
psalm 84: hoe brand ik van ver-
langen om te komen in uw heilig-
dom. 'Nu vind ik het opeens een
ontroerende tekst', aldus Hoek.
'Want wat zullen we allemaal
weer blij zijn als we hier samen
kunnen komen en elkaar een
hand kunnen geven.'

Hoek hoopt dan ook een ‘bron
van hoop’ te zijn, nu samenko-
men er nog even niet in zit en
veel mensen een moeilijke tijd
doormaken. 'In de kerk oefenen
we de spier van hoop', legt ze
uit. 'We doen dat door stil te wor-
den, te zingen en te bidden.' Dat
kan volgens Hoek ook vanuit

huis. 'Al geloof ik dat iedereen
ernaar verlangt om weer samen
in deze kerkzaal te zijn' voegt ze
eraan toe.

Tijd voor bezinning
Iedereen is nu ‘ontdaan en over-
prikkeld door alles wat nu op ons
afkomt’, ziet Hoek, maar daarna
volgt volgens haar een tijd van
bezinning. 'Op een gegeven mo-
ment zijn we gewend aan de da-
gelijkse dingen die nu plotseling
zo anders gaan. Alle afleiding
valt weg en dat zou een moment
kunnen zijn waarop mensen zich
afvragen: waar draait het nu echt
om in mijn leven?' Hoek hoopt
dan te helpen bij het vinden van
antwoorden.

En als de tijd vervolgens rijp is,
zal ook het feest worden inge-
haald. Voor nu geniet kerken-
raad-voorzitter Mart Hack van
alle bloemen die voor de deur
zijn gezet door mensen uit de
gemeenschap, die het jubileum
niet zijn vergeten. Ook de mooie
woorden in de gebedszakjes aan
het hek doen hem goed. Tot
besluit leest hij er één voor:
'Liefde en ruimte voor iedereen.
Een gebed, waarmee we als kerk
kunnen laten zien wat we kunnen
betekenen.'
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV
Utrecht
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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
nieuwegein bijstaan. dagelijks
een beeld met gedicht. als we ni-
et naar buiten kunnen, halen we
buiten naar binnen toe. ik probeer
in deze moeilijke tijd, deze blijf-
thuis periode een beeldverslag te
maken van mijn fietsrondje. een
keer wat anders voor de lezers.
natuurlijk wel met een gedicht.’

Dit is aflevering 3 van een serie.
Alle afleveringen vind je hier.
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Bestel nu uw 
Paasproducten 

online via
onze website

www.slagerijwimkastelein.nl

https://kastelein.dezaakvolsmaak.nl/1002/7474/vlees-maaltijden-bestellen-Slagerij-Wim-Kastelein-in-Nieuwegein.dedicated.nl_NL.html
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Eerste
vermelding Jutphaas

In de rubriek ‘De Oude PEN’
behandelen we al jaren de
historie van de gemeente
Nieuwegein. Een samenvoe-
ging van de twee gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk. Ook
in de rubriek ‘Toen & Nu’
blikken we terug èn kijken we
naar vandaag. En dan hebben
we het nog geeneens gehad
over de rubriek ‘De oude an-
sichtkaarten.’ Deze keer een
verklaring over de oorsprong
van de naam Jutphaas.

De naam Jutphaas werd voor
het eerst vermeld in een acte uit
1165. Daarin verzocht de bis-
schop van Utrecht, Godfried
van Rhenen (?-1178), aan
Frederik I (1122-1190), bijge-
naamd Barbarossa, om maat-
regelen tegen de enorme wa-
teroverlast. In deze acte was
sprake van een kerspel Judefax
(woongemeenschap met eigen
kerk). Dirk van Jutfaes (Theodo-
ricus de Judefax, ambachtsheer
van Jutfaes) was een van de
mede-ondertekenaars.

Verklaring van de naam
De naam Jutphaas wordt in ver-
band gebracht met het oud-Ger-
maanse ‘fasha’. Dit betekent
‘taai gras’; ‘Jut’ betekent moge-
lijk ‘rijk’ of ‘veel’. Van oorsprong
zou ‘Jutphaas’ dus kunnen be-
tekenen een stuk land begroeid
met veel en taai gras.

Ouderdom
Hoe oud Jutphaas is, is niet met
zekerheid te stellen. Er zijn wel
een aantal veronderstellingen,
waaronder de volgende:
• Mogelijke bewoning in de 10e

Het oudste gebouw van
Nieuwegein

aan de Nedereindseweg

eeuw zou zijn af te leiden uit
oude geschriften waarin wordt
beweerd dat ‘Jutfaas’ een van
de oudste plaatsen in dit gewest
moet zijn geweest. Al tijdens het
bewind van de Frankische
vorsten (7e -10e eeuw) zou er
bewoning zijn geweest, met
daarbij zelfs een bescheiden
eigen kerkgebouw.
• Ook historici stellen dat Jut-
phaas al in de 10e eeuw bewo-
ning heeft gekend. Zij wijzen
daarbij op de overeenkomst
tussen het familiewapen van het
geslacht Jutfaes en dat van de
Frankische vorsten uit de 9e
eeuw: een gouden veld met zes
schuin boven elkaar staande
leliën van azuur. De redenering
is dat deze familiewapens veel
op elkaar lijken en dus wel uit
een en dezelfde tijd moeten
stammen. Daaruit wordt de con-
clusie getrokken dat al in de
10e eeuw bewoning is geweest
in Jutphaas.
Over deze beide veronderstel-
lingen bestaan nog altijd de no-
dige twijfels.

Archeologische vondsten
Daartegenover staat, dat ron-

dom het eerdergenoemde kerk-
je, dat heeft gestaan op de al-
gemene begraafplaats aan het -
huidige Kerkveld, archeologi-
sche vondsten zijn gedaan die
ontegenzeglijk uit die tijd date-
ren. Deze vondsten betreffen
onder andere meerdere munten
van de Rooms-Duitse keizers
Lodewijk de Vrome (778-840),
en van zijn vader Karel de
Grote (847/8-814). Ook het oud-
ste gebouw van Nieuwegein
staat in Jutphaas.

Noormannen
In de 9e eeuw werd Het Sticht,
het territorium waarover de
bisschoppen van Utrecht lands-
heerlijk gezag uitoefenden, her-
haaldelijk overvallen door de
Noormannen. Alles wat zij daar-
bij op hun weg ontmoetten,
werd te vuur en te zwaard ver-
nield. In 857 plunderden en ver
woestten zij de plaats Utrecht.
Het kan dus bijna niet anders of
ook het kerkje van Jutphaas is
niet aan hun vernielzucht ont-
komen.

Heerlijkheden
De kern van het vroegere Jut-

phaas werd gevormd door de
heerlijkheden van het Neder-
eind en het Overeind.
Jutphaas lag in het Nedereind.
Het omvatte enkele tientallen
huizen langs de Vaartse Rijn
(nu Merwedekanaal) en de weg
naar Utrecht, die daaraan even-
wijdig liep. Een tweede groep
huizen lag aan het Kerkveld, dat
zeer oud is. Aan te nemen is
dat op deze natuurlijke ver-
hoging eerdergenoemde kerk
heeft gestaan. Zij was waar-
schijnlijk toegewijd aan de
H. Martinus, patroon van het
Frankenland, tevens patroon
van de Utrechtse moederkerk.

Omstreeks 1217 werd de
H. Nicolaas als patroon van de
Jutphase kerk genoemd. Aan
het Kerkveld kwam ook het
rechthuis te staan. Het zwaarte-
punt van het dorp heeft zich
echter in de loop der eeuwen
verlegd naar de oever van de
Vaartse Rijn (nu Merwede-
kanaal). Jutphaas is in de loop
der tijden op vele manieren
geschreven: Iutfaes, Judefaes,
Judifas, Judifax, Judefax, Jut-
faes, Jutfais en Jutfaas.

Leuke weetjes
Deel 1

FOTO: AREND BLOEMINK
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Coronavirus
Aanpak van provincie
voor gevolgen
Coronacrisis

De provincie Utrecht werkt aan
maatregelen om de gevolgen
van de Coronacrisis het hoofd
te bieden. Daarvoor is een
taskforce opgesteld die met
andere overheden en instan-
ties onderzoekt welke bijdra-
ge, aanvullend aan landelijke
maatregelen, kan worden ge-
leverd. Het college van Gede-
puteerde Staten van Utrecht
heeft Provinciale Staten geïn-
formeerd over de wijze waarop
dit zal worden vormgegeven.

De provincie heeft als werkge-
ver, als opdrachtgever en als
middenbestuur met verbindende
taken, mogelijkheden om te anti-
ciperen op de Coronacrisis. Op
al deze vlakken gaat de organi-
satie aan de slag met het ver-
kennen en waar gewenst uitwer-
ken van concrete maatregelen
die de provincie Utrecht kan tref-
fen in aanvulling op de inzet van
het Kabinet en die van de
Utrechtse gemeenten.

Gedeputeerde Robert Strijk is
verantwoordelijk voor de hiervoor
opgerichte taskforce: 'De impact
van het coronavirus op de sa-
menleving is enorm groot: fysiek
en sociaal maar ook econo-
misch. Koepels van economi-
sche sectoren, onderaannemers
en leveranciers doen een indrin-
gend beroep op overheden om
hen te steunen, ook op ons.'

Provincie
als economische factor
Vanuit de opdrachtgevende rol is
de provincie zelf ook een econo-
mische factor van belang. Voor
alle activiteiten geldt dat we, zo-
veel als mogelijk, daarmee door-
gaan. Dat geldt voor beleids- en
planvorming, maar ook voor de
levering van diensten en uitvoe-
ring van projecten. Uiteraard
houden we daarbij rekening met
de veiligheid en kwaliteit. Daar-
voor zijn we voortdurend in ge-
sprek met onze leveranciers en
onderaannemers en volgen we
nadrukkelijk de richtlijnen en ad-
viezen van het RIVM. Bij beper-
kingen wordt voor een andere
werkwijze gekozen zodat bijvoor-

beeld inkoop en aanbestedings-
processen kunnen doorlopen.'

Monitoring
economische effecten
Om op gefundeerde wijze aan te
kunnen geven waar aanvullende
maatregelen wenselijk zijn, zul-
len de economische effecten van
de Coronacrisis gemonitord wor-
den. De provincie wil een scherp
beeld hebben of de inmiddels
beschikbaar gestelde noodmaat-
regelen van het kabinet en Eu-
ropa werken, of dat er aanvullen-
de maatregelen nodig zijn. En
ook of er slimme ideeën zijn hoe
met het virus of met de crisis-
maatregelen kan worden om ge-
gaan.

De provincie wil zich in deze cri-
sis maximaal inspannen voor het
midden- en kleinbedrijf en fami-
liebedrijven. Samenwerking vindt
plaats met de regionale taskforce
van de EBU om onze virtuele
oren en ogen goed open te heb-
ben om te horen wat speelt. Ge-
deputeerde Robert Strijk: 'Daar
waar de huidige ondersteunende
maatregelen onvoldoende wer-
ken voor groepen van onderne-
mers, en dit zeer waarschijnlijk
niet de bedoeling is van het kabi-
net, geven we dit door via onze
relaties met het Ministerie of kij-
ken we wat we zelf willen en
kunnen doen.'

Subsidies
Als opdrachtgever heeft de pro-
vincie ook grote aandacht voor
de cultuur- en erfgoedsector en
de toeristische en recreatiesector
die allemaal hard worden getrof-
fen door het wegvallen van in-
komsten. De provincie richt zich
in eerste instantie op die instel-

lingen uit de cultuursector waar-
mee al langer een financiële re-
latie is. Het gaat dan om gesub-
sidieerde festivals, (kasteel)mu-
sea en overige partnerinstellin-
gen. Bekeken wordt hoe zij on-
dersteund kunnen worden.

De verwachting is dat gesubsi-
dieerde activiteiten zullen wor-
den getroffen op nagenoeg alle
beleidsterreinen. Het is voor de
organisaties van groot belang
om duidelijkheid te krijgen hoe
de provincie in dit soort situaties
omgaat met de subsidieverle-
ning. Daar waar de provincie
subsidies verstrekt, wordt ge-
werkt aanvullende beleidsregels
die moeten voorkomen dat in-
stellingen verder in financiële
problemen geraken. Te denken
valt aan het niet terugvorderen
van gemaakte kosten, ook als de
activiteiten niet hebben plaats
gevonden.

Bij alle te onderzoeken maatre-
gelen wordt gekeken naar wat
andere overheden al doen en
hoe de provincie daar op aan
kan vullen. De provincie kan niet
altijd extra financiële steun bie-
den. De garantiesteun voor de
toeristische sector zou onderdeel
moeten zijn van het totaalpakket
van het Rijk voor steun aan be-
drijven. Met de Hiswa en de
Recron wordt hier komende
week over gesproken.

Openbaar vervoer
Ook de vervoersbedrijven binnen
de provincie ervaren de gevol-
gen van de crisis en kampen met
teruglopende opbrengsten. Zij
vervoeren gemiddeld nog maar
15% van het reguliere reizigers-
aanbod. Als opdrachtgever voor

het OV houdt de provincie doel-
bewust een fors aanbod in stand,
om te zorgen dat deze vitale
diensten beschikbaar blijven.
Met andere provincies, de stads-
regio’s en de decentrale OV-au-
toriteiten is de provincie Utrecht
landelijk in gesprek met de ver-
voerders. De provincie Utrecht
waakt ervoor dat de vervoerders
niet in liquiditeitsproblemen ko-
men en daardoor failliet zouden
gaan.

Van belang is dat OV- en regio-
taxibedrijven in ieder geval de
komende tijd, ook in afwachting
van de compenserende maat-
regelen van het Rijk, in staat zijn
om aan hun betalingen te vol-
doen. Daarom is besloten om de
bevoorschotting onder voorwaar-
den naar voren te halen.
Daarmee is de dienstverlening
de komende maanden geborgd.

Lokale media
Ook de noodkreet van fors terug-
vallende advertentieopbrengsten
vanuit de verschillende lokale
media is met de provincie ge-
deeld. Het vanuit het coalitie-
akkoord voorgenomen onder-
zoek naar de versterking van de
lokale journalistiek wordt benut
om concrete ondersteuning te
onderzoeken. We proberen onze
aanpak te versnellen.

Brief aan relaties
In een brief over deze aanpak
aan alle relaties (pdf) schrijft de
provincie dat gezamenlijk op
zoek wordt gegaan naar passen-
de oplossingen. Maatwerk en
creativiteit zullen veelvuldig no-
dig zijn om goed in te kunnen
spelen op bestaande wetgeving
en richtlijnen.

De provincie geeft verder aan
zich redelijk en billijk te zullen
opstellen waar het gaat om ter-
mijnbetalingen, subsidievereisten
en het toepassen van contrac-
tueel opgenomen boetes. Daar-
naast heeft de snelheid van de
financiële afhandeling bij de
provincie hoge prioriteit.

De provincie vraagt inwoners,
ondernemers en andere be-
langhebbenden met vragen of
zorgen contact op te nemen via
email: taskforce-corona@provin-
cie-utrecht.nl of telefoon:
0302582929.

____________________________ _______________________________________________________________ ________________
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Rob: ‘Ik had het met u willen hebben over de
Open Huizen Dag, maar deze was door de
Corona-crisis geannuleerd. Daarom nu een
column over de Corona-crisis en de Nieuwe-
geinse woningmarkt. Want gebeurt er mo-
menteel nog wel wat in deze woningmarkt?
Zijn er überhaupt nog kopers? Hoe staat het
met de huizenprijzen? Moet ik doorgaan met
het kopen van een woning? Hoe vinden de
bezichtigingen plaats? Veel vragen in deze
onzekere tijd. Ik neem u graag even mee in
onze ervaringen van de afgelopen 2,5 week.’

Verkoper en koper
‘Groot deel zet hun verhuisplannen door.
Uit onze klantcontacten blijkt dat een groot
deel van de potentiële woningverkopers en
kopers hun woonplannen niet in de ijskast
zetten. Ze zijn vaak al langere tijd bezig met
het kopen en/of verkopen van een woning en
willen door.
Er stond de laatste tijd natuurlijk ook een
enorme druk op de huizenmarkt, waardoor
de vraag naar huizen nu niet ineens ver-
dwijnt. Je moet immers wonen, mensen
overlijden, mensen gaan scheiden en star-
ters willen op zichzelf gaan wonen. Een
kleine groep zet hun verhuizing wel even
on-hold. Hun gevoel bij de huidige situatie is
gewoon niet goed of (een deel van) hun in-
komen is onzeker of weggevallen.’

Website bezoek
‘Een belangrijke
graadmeter op de
Nederlandse woning-
markt is het bezoe-
kersgedrag op Fun-
da.nl. De eerste week
van de crisis daalden
de bezoekersstatis-
tieken met 15%. Maar
dat was echt tijdelijk.
De dagen erna werd
deze daling al gecor-
rigeerd. Deze tijdelijke
dip op Funda hebben
wij in kleinere omvang
op onze website
waargenomen. Mo-
menteel laat onze
website juist een groei
zien, waarschijnlijk
omdat het voor kopers
mogelijk is om vanuit
onze website een vir-
tuele bezichtiging door
de woning te doen.’

Het bezichtigen van
een woning
‘Het aantal aanvragen

voor een bezichtiging van een te koop staan-
de woning is afgenomen. Afhankelijk van het
woningtype en de prijsklasse denk ik dat er
momenteel circa 20—45% vraaguitval is,
maar dit is nog ruimschoots voldoende.
Waar eerder 20 mensen kwamen kijken,
komen er nu bijvoorbeeld 13. Maar eigenlijk
kunnen wij wel stellen dat deze kijkers bij-
zonder serieus zijn. Zij hebben zich eerst
goed voorbereid met de virtuele bezichtiging.
En als de woning dan aanspreekt, willen de
zoekers de woning ook ‘echt’ bekijken en er-
varen. Wij doen nog steeds bezichtigingen

met potentiële kopers uiteraard wel binnen
de richtlijnen van het RIVM.’

Worden de woningen nog verkocht?
‘Ik kan wel zeggen dat de Nieuwegeinse
woningmarkt na 2,5 week Corona-crisis goed
doorloopt. De woningen die wij sinds deze
tijd te koop hebben aangeboden, worden
verkocht. Voor zowel appartementen als wo-
ningen in allerlei prijsklassen zie ik nog inte-
resse bij kopers. Er is nog steeds een enor-
me krapte op de woningmarkt waardoor er
gemiddeld nog boven de vraagprijs voor een
huis wordt betaald. Ook voor de woningen
die wij net hebben aangemeld en waarvoor
wij de bezichtigingen nog moeten doen, heb
ik er alle vertrouwen in dat wij een koper vin-
den.’

De verwachtingen voor de komende tijd
‘De komende weken moeten gaan vertellen
wat er verder gaat gebeuren op de Nieuwe-
geinse woningmarkt. Feit is dat de woning-
krapte er nog steeds is. Verder liet de hypo-
theekrente vorige week ook een lichte stij-
ging zien, dus dit kan er ook voor gaan zor-
gen dat mensen nu doorpakken om een wo-
ning te kopen. En last but not least is het
vooral nu juist fijn als je huis echt je thuis is.
Een fijne plek die je rust en veiligheid biedt in
deze spannende tijd. En dat is ook wat
waard.’

‘Ik heb u hiervoor een
algemeen beeld gege-
ven van de Nieuwe-
geinse woningmarkt.
Mocht u meer willen
weten over uw speci-
fieke situatie op de
huidige huizenmarkt…
bel me dan gerust op.
De komende weken
starten wij weer met
een flink aantal nieu-
we woningen, mis-
schien zit hier iets
passends voor u bij.
Volgende maand zal
mijn collega Dennis
Wentink de column
voor u verzorgen.
Tot die tijd, pas goed
op u zelf en blijf
gezond.’

Hartelijke groet,
Rob Moen

De Corona-crisis
en de Nieuwegeinse

woningmarkt
Hier is hij dan, de allereerste column
op De Digitale Stad Nieuwegein van

Moen Garantiemakelaars uit
Nieuwegein. Deze maandelijkse

column wordt afwisselend geschreven
door Rob Moen en Dennis Wentink

van makelaarskantoor
Moen Garantiemakelaars aan de

Boogstede 1 in Nieuwegein. Deze
eerste column moest wel drie keer

worden herschreven. Eerst de ‘Open
Huis Dag’ die niet door kon gaan, toen

een artikel over de woningmarkt…
en toen de Corona-crisis.

Maar goed, de eerste is er.
Vanaf vandaag dus een nieuwe column

op De Digitale Stad Nieuwegein:
‘Nieuwegein en de woningmarkt.’

Eigenaren Rob Moen (links) en Dennis Wentink (rechts) van makelaarskantoor
Moen Garantiemakelaars verzorgen maandelijks een column voor Pen.nl. Zij
vertellen u alles over de huizenmarkt in Nieuwegein en/of wonen in Nieuwegein
en wat zij dagelijks meemaken en zien. Hun kantoor is gevestigd aan de Boogst-
ede 1 op Cityplaza, 030-6076060, www.moenmakelaars.nl.

Nieuwe column
Deel 1
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