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Koken met pen.nl
Valenciaanse paella

Zo eet je thuis de lekkerste Va-
lenciaanse paella, want nu we
vanwege de Coronacrisis niet
naar Spanje kunnen, halen we
Valencia maar naar ons toe.

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften,
pleinen en wat dies meer zij,
vastgelegd volgens een vast
stramien: ter hoogte van het
pand met huisnummer 1, midden
op de weg, fietspad of trottoir de
straat in gefotografeerd. Daarbij
bepaalt het straatnamenregister
van de gemeente de alfabetische
volgorde in deze rubriek.
Deze week de Langelaan in de
wijk Merwestein.
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Virtuele Alpe d’HuZes met Team #StefanenAnoek uit Nieuwegein

Nu de jubileum editie van Alpe d’HuZes verplaatst is naar 2021, organiseert Team #stefanena-
noek uit Nieuwegein de ‘virtuele Alpe d’Huzes.’ Iedereen kan meedoen, op zijn eigen manier en
eigen niveau. Deelname kost 15 euro. Dit bedrag gaat na aftrek van kosten volledig naar Alpe
d’HuZes. Per deelnemer gaat er ongeveer 10 euro naar Alpe d’HuZes. Hoe meer mensen er mee
doen, hoe hoger dit bedrag per persoon wordt. Uiteraard mag je ook nog een extra donatie
doen bij inschrijven!

Kies zelf de activiteit die je wil doen, racefietsen, hardlopen, stadsfietsen, wandelen, trailrunnen,
zwemmen, schaatsen, skaten, of wat dan ook. Plaats een bewijs van jouw prestatie op de facebook-
pagina van Stefan en Anoek of op jouw Instagram met #stefanenanoek en je ontvangt jouw unieke
medaille! In het kort: kies je eigen sportieve uitdaging, schrijf je in en doe je activiteit in de maand juni.

‘Omdat veel inschrijvingen betekent dat ‘veel kleine bedragen’ toch leidt tot een mooi bedrag voor ons
goede doel, hopen wij dat jullie ons bericht willen plaatsen (en op die manier veel mensen bereiken).
Per deelnemer gaat er na aftrek van kosten ongeveer 10 euro naar Alpe d’HuZes en dus naar onder-
zoek naar kanker’ aldus Anoek.

Toelichting
Team #StefanenAnoek bestaat uit Stefan en Anoek Duijndam uit Nieuwegein. Zij vormen een gezin
van zes. Stefan, Anoek, Amélie (15jr), Aimée (13jr), Lisanne (12jr) en Steijn (9jr) en wonen in de wijk
Galecop in Nieuwegein. ‘Iedere dag realiseren we ons dat wij ons gelukkig mogen prijzen met het feit
dat wij allemaal gezond zijn. Uiteraard kennen we mensen genoeg die te maken krijgen met de ziekte
kanker, en toch, gelukkig, hebben wij niet direct in onze ‘eerste omgeving’ mensen die leiden aan
enige vorm van levensbedreigende ziektes.’

Wat dan wel?
Twee jaar geleden zijn Stefan en Anoek in aanraking gekomen met het event Alpe d’HuZes, in eerste
instantie vanuit de sportieve ambitie om een grote berg te bedwingen. ‘Tijdens dat event hebben wij
zoveel mensen gesproken die helaas wel hele vervelende ervaringen hadden. Denk hierbij aan ver-
halen waarbij mensen zelf onder behandeling waren, uitbehandeld of zorgdragen voor iemand die er
slecht aan toe is. Vanaf dat moment hebben wij besloten structureel werk te maken van het onderste-
unen van dit goede doel.’

Niet alleen Anoek en Stefan, maar het hele gezin bemoeid zich nadrukkelijk met 'het ophalen van
zoveel mogelijk centjes voor de mensen die dat écht nodig hebben'. Schrijf je hier in!

________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________
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Aanleg FortBrug in volle gang bij Fort Jutphaas

Aannemer B. van Hees en Zonen is druk bezig met de aanleg
van de fundering van de voetbrug bij Fort Jutphaas. De Fort-
Brug vormt de nieuwe verbinding tot het karakteristieke land-
schap van Fort Jutphaas, onderdeel van de Hollandse Water-
linie.

De brug maakt een doelmatige oversteek, loodrecht geplaatst
op beide oevers. Met respect voor de historische taluds zijn de
landhoofden opgenomen in de taluds. De ingetogen en zake-
lijke vormgeving van het kunstwerk in de vorm van een staal-

constructie is passend voor de context van de Waterlinie. De schuine delen van de brug
overbruggen het hoogteverschil tussen de beide oevers, de horizontale delen creëren een
veilige aansluiting op naastgelegen weg en gewenste onderschaatsbaarheid (woord van
het jaar? - red.) aan de zijde van het fort.

Door de slimme constructieve opzet met grote overspanningen kan de brug met een mini-
maal aantal centrisch geplaatste tussensteunpunten worden gerealiseerd. Samen met het
transparante hekwerk is de impact van de brug op de omgeving minimaal en kan het fort
maximaal worden beleefd.

De oversteek vormt het beginpunt van de looproute over Fort Jutphaas. Met een afsluit-
baar hek in de vorm van een taatspoort op de brug kan de toegang tot het Fort worden

Video
Gesprongen waterleiding
aan de Diepenbrocklaan
geeft waterplezier

Op de Diepenbrocklaan in de wijk Zuilenstein
is woensdagavond 20 mei een leiding ge-
sprongen van waterbedrijf Vitens. Hierdoor
hadden 30.000 huishoudens in Nieuwegein
geen water of was de waterdruk erg laag.
Vitens was druk doende om het euvel op te
lossen. De leiding zou rond 19.00 uur
gesprongen zijn. Kinderen vermaakten zich.
Handhaving leidde alles in goede banen.

Het is onbekend hoe en waarom de waterlei-
ding is gesprongen. Vlakbij de gesprongen
leiding is Mitros bezig met de bouw van een
appartementencomplex. Onze fotograaf
Michael Simonse, die enkele foto’s maakte,
laat weten dat de oorzaak gezocht moet wor-
den in de werkzaamheden rond de bouw van
het appartementencomplex. Een complete
videoreportage vind je hier.

Watervogels niet voeren,
dat is slecht voor deze
dieren

Watervogels voeren met overge-
bleven etenswaren is goed be-
doeld, maar slecht voor de die-
ren. De natuur biedt voldoende
voedsel, ook in de stad.
Onze etenswaren bevatten voor

ons mensen vaak al te veel zout.
Voor de watervogels zit er zeker
veel te veel zout in het eten.
Ook kunnen kleine of jonge wa-
tervogels stikken van de hoe-
veelheid zout in voedsel.
Veel brood eten is niet gezond
voor watervogels. Het is te een-
zijdig waardoor ze voedingsstof-
fen missen en dan eerder ziek

kunnen worden. Beschimmeld
brood is zelfs giftig voor watervo-
gels.

Bijvoeren
heeft nadelige gevolgen
Het bijvoeren van watervogels
heeft nog meer nadelige gevol-
gen:
• brood dat overblijft is een voe-

dingsbodem voor algen en ziek-
teverwekkers. Daardoor gaat de
waterkwaliteit acheruit
• overtollig brood trekt ratten en
muizen aan
• ook komen er andere vogels op
af zoals kauwen en meeuwen,
die de andere vogels verdringen
en ook zorgen voor overlast in
de wijk.
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Camper vat vlam
in Parkhout

Zondagmiddag rond 13.00 uur is
een voertuig in de brand gevlo-
gen op de parkeerplaats nabij
Jack’s Grillhouse in Parkhout. De
brandweer kon niet voorkomen
dat de Volkswagen, die omge-
bouwd was tot camper, volledig
uitbrandde. Hij is total loss ver-
klaard. Extra triest voor de eige-
naar, hij had hem net een dagje.

Hoe de brand heeft kunnen ont-
staan is onbekend. Het stel be-
sloot om in de buurt van de
Parkhout in Nieuwegein even de
benen te strekken. Maar op een
parkeerplaats naast de weg sloe-
gen opeens de vlammen onder
de bijrijdersstoel vandaan. Het
stel wist op tijd uit de bus te ko-
men, maar de klassieke Volks-
wagen uit 1982 brandde wel he-
lemaal uit.

Vanwege de droogte heeft de
brandweer de bossages waarte-
gen de camper stond geparkeerd
extra natgehouden. In de bus lag
ook een gasfles om mee te ko-
ken. Die explodeerde uiteindelijk
ook. Dat leverde een dikke rook-
wolk op die in de omgeving goed
te zien was. Een berger heeft het
busje afgesleept.
__________________________

‘Koop om de hoek’

De Coronacrisis treft ons alle-
maal. Vooral de lokale onder-
nemers hebben het zwaar.
Restaurants hebben hun deu-
ren moeten sluiten en winke-
liers zien hun omzet dalen.
Heel veel MKB bedrijven wor-
den hard getroffen. Multicopy
The Communication Company
steekt lokale ondernemers in
o.a. Nieuwegein daarom een
helpende hand toe met de
campagne Koop om de hoek.

Ook kleine ondernemers die het
moeilijk hebben mogen gratis
een advertentie plaatsen in de
wekelijkse krant van De Digitale
Stad Nieuwegein.

Steun de lokale ondernemer
Koop om de hoek roept iedereen
op om de lokale ondernemer te
ondersteunen. Om het geld niet
te besteden aan de grote (inter-
nationale) webshops, maar de

boodschappen te doen bij de
bakker, slager of kledingwinkel
om de hoek. Kortom, we vragen
iedereen om samen te werken
met de MKB bedrijven in de
eigen buurt. Zo kunnen lokale
ondernemers overeind blijven in
deze moeilijke tijd. Zodat ze
iedereen ook na de coronacrisis
kunnen blijven verwelkomen.

Actiemateriaal
Met een raamsticker, posters,
flyers en/of buttons laat je zien
dat je een van de ondernemers
bent die de steun vanuit de buurt
hard nodig heeft. Niet alleen in
en om je bedrijf, maar ook op so-
cial media kun je van je laten
horen, door berichten te plaat-
sen, te delen en elkaar te tag-
gen. Je kunt de materialen voor
in en om je vestiging en de mate-
rialen voor op social media kos-
teloos downloaden of bestellen
via deze speciale bestelsite.

Actieposter
met jouw eigen foto
Het is zelfs mogelijk om een pos-
ter met een foto van jezelf of je
team te laten printen. In het be-
stelsysteem kun je de gewenste
foto eenvoudig uploaden waarna
je direct een proef te zien krijgt.
Ook een gepersonaliseerde af-
beelding voor op social media
met het actielogo behoort tot de
mogelijkheden. Na bestelling
haal je de materialen vervolgens
bij de vestiging van je keuze op.

Missie
Koop om de hoek is een landelijk
initiatief van Multicopy The Com-
munication Company. ‘Het is
onze missie om MKB’ers de
grootsheid te geven die ze ver-
dienen. Met alle denkbare com-
municatiemiddelen waarmee je
opvalt. Ook in deze spannende
en onvoorspelbare tijd’ aldus het
bedrijf.

Herdenking aan 18-jarige Sam druk bezocht

Zondagmiddag vond op de parkeerplaats nabij het NBC Congres-
centrum de herdenking plaats van de omgekomen Sam. Sam
kwam maandag 11 mei onder de tram nadat hij met zijn scooter
de overgang bij de nabijgelegen tramhalte aan de Symfonielaan
wilde oversteken. Een tram komende uit Utrecht schepte Sam en
kwam daarbij om het leven. Hij was opslag dood.

Vrienden, familie en kennissen wilden Sam met dit afscheid het
gemis van hun vriend laten blijken. Dinsdag 19 mei werd officieel
afscheid genomen van Sam door zijn familie. Vanwege de
Coronacrisis mochten bij het afscheid maar een paar mensen
aanwezig zijn bij de crematie. Onze videograaf, Bart van Rooijen,
was zondag ter plekke en maakte van afstand een videoverslag
van de herdenking.

De familie waardeert de aandacht die wordt gegeven aan het
verlies van hun enige kind. Bij de uitvaart op dinsdag was er geen
sprake zijn van een scootertocht zoals eerder aangekondigd.
Daarvoor in de plaats hebben de organisatoren ervoor gekozen
een erehaag te vormen.

De gemeente Nieuwegein heeft inmiddels laten weten dat het
samen met het trambedrijf de toedracht van het ongeval gaat
onderzoeken. Daarna zal worden bekeken of er aanvullende
maatregelen nodig zijn.

Onze fotograaf Jordi Jupijn maakte zondag meerdere foto’s.
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254 sociale huurwoningen
in het voormalige gemeentehuis

Portaal verbouwde het voormalig stad-
huis van Nieuwegein en creëerde er 254
sociale huurwoningen. In dit gemengd
wonen project kiezen de huurders er be-
wust voor om samen te wonen, met elkaar
activiteiten te organiseren en elkaar te
ontmoeten en te helpen. In het nieuwe
Meanderpark aan de Martinbaan komen
starters, studenten, statushouders en
mensen uit de maatschappelijke opvang
en zorginstellingen te wonen. Samen
bouwen zij aan een gemengde woonge-
meenschap.

Gemengd wonen
Gemengd wonen biedt bewoners positieve
ervaringen en een sociaal netwerk. Iedereen
leert van elkaar. Het is het oude buurtgevoel:
naar elkaar omkijken en helpen wanneer dat
nodig is. Portaal zorgt ervoor dat bij ge-
mengd wonen projecten een mix van groe-
pen huurders ontstaat. Mensen die begelei-
ding nodig hebben en mensen die dat niet
nodig hebben en zelfstandig wonen. Deze
laatste groep draagt bij aan het goed samen-
leven en dient als vraagbaak, netwerk en
steun. In gemengd wonen projecten kijken
mensen naar elkaar om.
Reijnder-Jan Spits, manager volkshuisves-
ting bij Portaal: 'Deze vorm van samen leven
is op verschillende plekken in Utrecht al zeer
succesvol, zoals bijvoorbeeld in Place2BU in
Leidsche Rijn. Ik ben daarom blij dat we tij-
dens deze coronacrisis zoveel nieuwe wonin-
gen kunnen opleveren. Bij de verhuizingen
hanteren we natuurlijk de regels van het
RIVM. In een tijd waarin de overheid zegt:
‘kijk naar elkaar om’ is dit zowel een uitdag-
ing als ook de basis van gemengd wonen.'
In steeds meer wijken in Nederland staat de
leefbaarheid onder druk. Onder meer door de
decentralisaties in de zorg is er meer in-
stroom van mensen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken. In deze tijd moeten
mensen zelfstandig wonen die dat tot voor
kort niet deden. Dat kan lastig zijn. Gemengd
wonen help om een nieuwe plek in de maat-
schappij te vinden.

Het complex Meanderpark
In april 2019 is Bouwbedrijf De Waal gestart
met de verbouwing van Meanderpark. Er zijn
254 zelfstandige 1, 2 en 3-kamerwoningen
en verschillende gemeenschappelijke ruim-
ten gerealiseerd. De woningen worden gefa-
seerd opgeleverd. Vanaf half mei verhuizen
de eerste bewoners. De weken daarop volgt
de rest van de bewoners. Eind 2020 zijn alle
woningen bewoond.
Wethouder Hans Adriani, wonen, bouwen,
transformeren: 'Veel Nieuwegeiners hebben
de gemeente de afgelopen jaren gevraagd of
het oude gemeentehuis niet omgebouwd kon
worden naar woningen. Portaal heeft die
handschoen opgepakt en biedt in een prach-

tig verbouwd pand een nieuwe woonkans
voor 250 huishoudens. Het principe van ge-
mengd wonen zorgt echt voor inclusief wo-
nen voor heel veel mensen.'
Alle appartementen worden energiezuinig
opgeleverd. Ze zijn gasloos, hebben vloer-
verwarming en een eigen warmtepomp. Per
woning zijn op het dak 6 zonnepanelen ge-
plaatst. Voor een eenpersoons huishouden
voorziet dit in ongeveer 75% van de ener-

giebehoefte. Voor een tweepersoons huis-
houden is dat 50%.

Samenwerking, een essentiële pijler bij
gemengd wonen
Portaal draagt bij aan goed samenleven door
het bouwen en beheren van de complexen
en door oog te hebben voor de huurders.
Portaal neemt niet de plek in van zorgcorpo-
raties, maar werkt nauw met hen samen.

Nieuwegeinse Sari van Veenendaal terug naar Nederland

Het was deze week opvallend nieuws op alle landelijke sportpagina’s: Sari van
Veenendaal (30) keert terug op Nederlandse bodem om haar voetballoopbaan bij PSV
voort te zetten. De uit Vreeswijk afkomstige topsporter, niet zo lang geleden uitgeroepen
tot beste keepster van de wereld, keert terug naar de Eindhovense club om komend
seizoen met deze ploeg deel te nemen aan de Champions League. 'Ik doe dus geen
stapje terug maar kom in een leergierig, talentvol team die ik met mijn ervaring van dienst
kan zijn,' zo motiveert Sari deze opmerkelijke sportieve stap, die via omzwervingen bij
Arsenal en Atletico Madrid tot stand kwam.

Het is al weer lang geleden dat Sari uitkwam in een pupillenteam van de vv Vreeswijk. Ze
speelde in 2001 samen met leeftijdgenoten Annelon Bollen, Amanda Patist, Jolynn
Hendriks, Laura Langezaal, Chris van Lee, Lamis El Jaby, Lindie Kippersluis en Joanne
Bleeker. Meisjes uit Vreeswijk die twintig jaar later trots kunnen terugkijken op het feit dat
Sari van Veenendaal bij hen op doel stond. Sari zelf zegt over die periode: 'Aanvankelijk
voetbalde ik mee maar ik kon niet goed tegen mijn verlies. Toen ben ik maar gaan keepen,
ik vond het minder erg om zelf de ballen door te laten dan dat iemand anders van ons
team dat deed.'

En zo is het allemaal begonnen, op sportpark Zandveld. Een loopbaan die tal van hoogte-
punten heeft gekend. Want na de periode-Vreeswijk ging Sari via het Zeister Saestum
naar FC Utrecht. De club waar ze als jong meisje aan de hand van haar vader de
thuiswedstrijden van de Domstedelijke formatie mocht bezoeken. Uiteindelijk werd toen
mogelijk de basis gelegd voor de grote successen met de Europese titel als absolute
uitschieter. Ook werd ze tweede op de WK, als medefinalist werd Oranje verslagen door
grootmacht Amerika.

En nu dus de terugkeer naar Nederland waar de intussen 30-jarige Sari haar opgedane
ervaringen in dienst gaat stellen van de PSV-brigade waarvan ze de oudste in de groep
zal zijn. Dat het motiveren van medespelers geen probleem zal zijn, bewijst ook de
uitspraak van haar vroegere leraar Engels op het Cals Collega. Daar zag Peter Kroes al
hoe Sari optrok met medeleerlingen in de klas en haar motivatie overdroeg op anderen.
Die eigenschap zal Sari van Veenendaal nu ook goed kunnen benutten bij deze nieuwe
stap in haar nu al legendarische loopbaan.
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Het heldenverhaal
achter de waterpomp

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 en kijken we naar
vandaag. En dan hebben we
het nog geeneens gehad over
de rubriek ‘De oude ansicht-
kaarten.’ Eerder schreef onze
redactie al over de eerste ver-
melding van Jutphaas. Deze
week: ‘Het heldenverhaal
achter de waterpomp.’

In 1824 komt een bijzondere
man in Jutphaas wonen:
Gerardus Josephus Teljer (1798
-1880). Teljer is de eerste chi-
rurgijn die zijn beroep niet kop-
pelt aan dat van barbier. Opge-
leid in de praktijk van zijn vader
in Bergschenhoek, verwerft
Teljer na het afleggen van een
examen de bevoegdheid om ge-
neesmiddelen te verstrekken,
aderlatingen te verrichten, won-
den te verzorgen en tanden en
kiezen te trekken.

Al snel richt hij een eigen ge-
neeskundige commissie op in
Jutphaas. Hij helpt de gehele
Jutphase bevolking met het be-
strijden van ziekten en wint
daarmee in korte tijd veel van
hun vertrouwen. Het armeluis-
dorp Jutphaas biedt hem echter
niet genoeg om rond te kunnen
komen, waardoor hij op zoek
gaat naar vermogende patiën-
ten uit de omtrek. En met suc-
ces: zijn praktijk groeit snel en
wordt steeds drukker.

Het gemeentebestuur moet
echter niets hebben van deze
chirurgijn. Zo zou hij het bestuur
op hoge kosten jagen door te
veel medicijnen voor te schrij-
ven en te eisen dat er maatre-
gelen genomen moesten wor-
den voor het bieden van schoon
drinkwater. Ook voor Teljers
strijd tegen de gevreesde
cholera-epidemie, krijgt hij geen
bewondering van het bestuur.
Dit leidt meerdere malen tot
conflicten.

Ondanks alle kritiek verweert
Teljer zich fel en blijft hij zich in-
zetten voor het bestrijden van
ziekten en het bieden van ge-
neeskundige hulp. Hij besluit om
dat allemaal gratis en uit eigen
zak te gaan doen, niet alleen
voor de dorpsbewoners van Jut-
phaas, maar ook voor aangren-
zende buurten waar hulp niet
beschikbaar is.

In 1860 lukt het hem om een
waterpomp te laten plaatsen op
het Kerkveld, waarvan het suc-
ces zes jaar later blijkt, als de
cholera-epidemie uitbreekt. Op
en rond het Kerkveld valt er
slechts één slachtoffer, terwijl in
de rest van het dorp negenen-
vijftig doden te betreuren zijn. In
Amsterdam en omstreken kost
deze cholera-uitbraak zelfs aan
21.000 mensen het leven. Het
betekent een doorbraak en na-
dat ook aan de Herenstraat en
de Dorpsstraat enkele water-
pompen zijn geslagen, mag
Jutphaas zich in de provincie
Utrecht de eerste gemeente
noemen, waar na 1866 géén
cholera meer voor komt.

Teljer verwerft door zijn behan-
delmethoden zelfs landelijke
bekendheid. De oorspronkelijke
waterpomp staat er niet meer,
maar de huidige pomp op het
Kerkveld, geplaatst in de jaren
‘70 van de vorige eeuw, is een
mooie verwijzing naar wat Teljer
voor Jutphaas en haar bewo-
ners heeft betekend.

In 1880 vertelt Teljer wat zijn
drijfveer is aan de Geneeskundi-
ge Courant: 'Iemand die een
groote reis heeft gedaan en al-
les goed heeft waargenomen,
wat hij ontmoet en gezien heeft,
vooral met een wetenschappe-
lijk doel, zal er groote behoefte
aan hebben, hetgeen hij op reis
heeft gezien, waargenomen en
opgemerkt aan zijn vrienden en
kennissen mede te delen.'

Teljer wordt in datzelfde jaar be-
graven in het nog altijd bestaan-
de familiegraf op de begraaf-
plaats aan het Kerkveld.

Het Kerkveld anno 1915 met op
de achtergrond het Elizabeths-
hofje. Links van het midden één
van de twee waterpompen van
het Kerkveld en de 'watergeut'

Het kerkhof op Kerkveld

De waterpomp op Kerkveld

Leuke weetjes 11

Gerardus Josephus Teljer
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KOM OP! peptalkshow
Aflevering 7

Vitamine A, vitamine B… vitamine C, D, E en
P! In deze gekke tijd kunnen we wel een
beetje hoop, vreugde, troost en inspiratie ge-
bruiken. Daarom deelt DE KOM vitamine
peptalk uit: een aanvullend supplement en
een echte boost voor je afweersysteem. Dus
KOM OP! en kijk iedere week naar de KOM
OP! peptalkshow via internet met presentator
Oscar Kocken.

Oscar spreekt met wethouder Ellie Eggen-
goor over de impact van de maatregelen op
ondernemers in Nieuwegein.

Ook zijn ondernemers Christ van Loon en Ilja
Jansen te gast. En Theatergroep Piepschuim
heeft met aluminiumhoedjes dé oplossing
gevonden voor diverse probleempjes.

Goedkope
én professionele voice-over
gezocht?

Stel, je hebt een bedrijfsfilm gemaakt. Grote
kans dat deze moet worden voorzien van
een Engelse of Nederlandse voice-over
stem. Maar welk stemmenbureau heeft het
complete overzicht van stemmen die passen
bij je film? Ontdek het populaire voice-over
bureau VoiceCowboys. Hier kun je direct on-
line populaire voice-overs boeken.

VoiceCowboys ontving de afgelopen jaren
vele aanmeldingen van professionele stem-
men in de leeftijd van 18 tot 60 jaar. Volgens
VoiceCowboys zoeken opdrachtgevers zoals
producenten van bedrijfsfilms een ideale mix
van bekende en minder bekende (maar
goedklinkende!) Nederlandse voice-overs
met een verfrissend en vertrouwd stemge-
luid.

Nederlandse voice-overs
voor online video
De producties waarvoor het vaakst een voice
over voor gezocht wordt betreffen bedrijfs-
films, social media video’s en commercials
op de radio en televisie. Veel bedrijven zijn al
een tijdje actief met het promoten van hun
diensten met online video’s. Interessant ge-
noeg heeft de Corona-pandemie heeft ook
traditionele radio en televisiereclame iets
goedkoper gemaakt. Hierdoor wordt ook
deze mediatypen vaker ingezet en voorzien
van een professionele voice-over.

Dat de online video markt flink in beweging is
is ook te zien aan het exponentieel groei-
ende aantal videoproducenten. Maar denk
dan aan social media creators op Instagram,
Youtube en Tiktok, die steeds vaker profes-
sioneel worden ingezet door bedrijven. Hier-
door is er ook meer concurrentie ontstaan,
waardoor de meeste voice-over tarieven juist
extra taalbarbaar zijn geworden voor veel op-
drachtgevers.

Voice over tarieven:
goedkoop is duurkoop
Maar uiteindelijk draait hij bij het selecteren
van een Nederlandse voice-over niet enkel
om het ultieme laagste tarief. Want, een hele
goedkope voice-over kan een film ook erg
goedkoop laten klinken. Daarom selecteert
een voice-over bedrijf als VoiceCowboys op
zowel prijs en kwaliteit. Je vindt bij het stem-
menbureau misschien niet de meeste be-
kende stemmen, maar wel meer dan uitste-
kende stemmen die voor iedere opdracht-
gever betaalbaar is. (verder lezen)

_______________________ _______________________________________________________________ ____________________________________________________________

GFT inzameling
vanwege Coronacrisis
in de zomer een keer per 2 weken

In voorgaande zomers leegde RMN (Reinig-
ingsbedrijf Midden Nederland) de container
voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) iedere
week. Dit vraagt veel extra inzet materieel.
Wegens de aanhoudende coronamaatrege-
len, is het van groot belang dat RMN de con-
tinuïteit van haar reguliere dienstverlening zo
lang en goed mogelijk kan blijven garande-
ren. Gemeente Nieuwegein en RMN hebben
dan ook gezamenlijk besloten dit jaar geen
extra inzamelrondes te regelen voor GFT.

Inzamelschema
RMN leegt dus ook in de zomermaanden de
GFT container elke twee weken. Om er ze-
ker van te zijn dat u de meest actuele op-
haaldata bij de hand heeft, raadt de gemeen-
te aan gebruik te maken van het digitale in-
zamelschema of van de RMN app. De RMN
app kunt u gratis downloaden (voor iOS en
Android). Let op: De data op de papieren
inzamelschema’s zijn op dit moment niet
meer actueel.

Wat mag in de container voor GFT?
Naast het reguliere groente-, fruit- en tuinaf-
val behoren ook eierschillen, koffiefilters met
koffiedik en klein snoeisel tot het GFT. Daar-
naast mogen ook etensresten, waaronder
gekookt voedsel, vis en vlees (ook graatjes
en botjes) in de GFT container. Twijfelt u wat
er wel en niet in de container voor groente-,
fruit- en tuinafval hoort, raadpleeg dan de af-
valwegwijzer via het digitale inzamelschema
of in de RMN app. Aan de hand van uw
Gesprek met de raad over financiële gevol-
gen corona zoekopdracht laat deze u gelijk
zien in welke container uw product hoort.

Voorkom (stank)overlast
Om stank en insecten in de container te
voorkomen, is het verstandig uw container in
de schaduw te plaatsen, zodat de inhoud niet
gaat broeien. Ook is het raadzaam uw GFT
uit te laten lekken voordat u het in de con-
tainer doet. Onderin de container kunt u een
oude krant of stro neerleggen om het aan-
koeken van de resten te voorkomen. Voor
het bestrijden van beestjes in de container,
kunt u onder andere zout of klimop gebrui-
ken. Deze en meer tips staan op de website
van RMN en in de RMN App.

__________________________________________________ _______________________________________________________________ _________________________________
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Willeke Stadtman
‘In tijden van Corona’

Ik zit er een beetje dubbel in. Aan de ene kant vind ik dat Rutte,
de Jonge, mondkapjes-minister van Rijn, en chef coronatesten
Fijbesma een ‘berenprestatie’ leveren. Ga zelf maar eens een
wiskundige vergelijking met teveel onbekenden oplossen: in
een zee van onzekerheid is het lastig baden.

Aan de andere kant: ik blijf toch zitten met die mondkapjes, vanaf
1 juni verplicht in het openbaar vervoer. Kent u het NEN? Het
Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut? Die hebben normen
bedacht voor het dragen van mondkapjes.

Het zit zo. Je moet in het OV verplicht een vooral niet-beschermend
mondkapje dragen. Volgens van Dissel, het opperhoofd van het
Outbreak Management Team, heb je er niets aan. Aan zo’n
mondkapje. Het houdt mogelijk, maar 5-10 % van eventuele
besmettingen tegen. En zelf heb je trouwens ook niets aan een
mondkapje, je beschermt de ander voor het geval jij moet hoesten
of niezen. Maar als de ander ook zo’n mondkapje heeft, beschermt
hij jou. Een hele mooie vorm van wederkerigheid. De utopie van de
nieuwe samenleving.

En dat vraagt nogal wat. Het mondkapje is alleen voor de heenreis.
Terug moet je een nieuwe op, tenzij je het mondkapje in de
tussentijd op 60 graden hebt kunnen wassen. Je mag niet door het
mondkapje heen praten, zingen of schreeuwen wordt ten zeerste
afgeraden, je mag er niet met je vingers aan zitten en al helemaal
niet het kapje naar beneden doen voor een koffie-to-go.

Wie het in zijn hoofd haalt om in het OV een beschermend
mondkapje te dragen uit de serie FFP-2 of met een CE-keurmerk,
kan op een boete rekenen. Het is absoluut verboden om jezelf in
het OV deugdelijk te beschermen, je bent enkel aangewezen op de
ander. Een prachtige proefopstelling voor medemenselijkheid. Die
FFP-2 maskers zijn uitsluitend bedoeld voor de zorg.

Ik moest even slikken. Begreep ik het goed? Dat burgers in het OV
verplicht een niet-beschermend mondkapje moeten dragen, dat niet
werkt, en dat ze in overtreding zijn als ze een beschermend
mondkapje dragen, omdat we daar een tekort aan hebben? Zouden
er protestacties komen, omdat dit een aantasting is van onze
grondrechten? Denk het niet.

Zelf ga ik bijvoorbeeld niet met het OV. Dat mag ook niet, ik heb die
noodzakelijkheid niet. Ik kan ook in 2022 naar het Rijksmuseum als
ik tijd van leven heb. En voor wie wel in het OV moet, is er een
oceaan aan mogelijkheden om je identiteit te onderstrepen. Het
mondkapje als statement: als uiting voor wie je bent, voor wie je wil
zijn. Vet.

De grootste schok tijdens de persconferentie was dat Irma
Sluis, de nationale gebarentolk, zeg maar onze Irma,
woordeloos en zonder ondertiteling werd ingewisseld voor een
anonieme gebarentolk die dingen ging uitleggen die ik
helemaal niet meer wilde weten. Na Irma.

Dit is aflevering 16 van de serie.
Alle afleveringen vind je hier.
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Nieuwegeins Monopolyspel
voor scholen
en kinderopvang

‘Wij zijn trots op het onderwijs en de
kinderopvang in Nieuwegein’, aldus
wethouder Jan Kuiper namens het
college van B&W in Nieuwegein.
De afgelopen weken is thuisonderwijs
mogelijk gemaakt door docenten,
gedaan door leerlingen en onder-
steund door ouders. Daarnaast
hebben zowel de scholen als de kin-
deropvangorganisaties noodopvang
geboden. Dat is een geweldige
prestatie. Daar is het college van
Nieuwegein trots op.

Omdat zij hiermee veel betekenen
voor de veerkracht in Nieuwegein,
bood wethouder Jan Kuiper van o.a.
Jeugd en Onderwijs, afgelopen
woensdag alle basisscholen en de
kinderdagopvang in Nieuwegein,
symbolisch het Nieuwegein
Monopolyspel aan.
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Nieuwegeiner hoofdverdachte
van georganiseerde drugshandel

De politie heeft op verschillende plaatsen in
de provincie Utrecht arrestaties verricht op
verdenking van georganiseerde drugshandel.
Agenten vielen huizen binnen in Benschop,
Houten, Nieuwegein, Utrecht en Haaften in
Gelderland. Zes mensen zijn aangehouden.

De verdachten zijn tussen de 27 en 36 jaar
oud. Hoofdverdachte is een 36-jarige man uit
Nieuwegein. Volgens een woordvoerder van
de politie komen de verdachten uit Houten,
Utrecht, Nieuwegein, Benschop en Haaften.
'Het was een grote politie-actie die volgde op
maanden van intensief onderzoek. We zijn
blij met het resultaat van vandaag, waarbij
we zes personen hebben aangehouden', laat
de woordvoerder van politie Midden-Neder-
land onze redactie weten.

De arrestanten zouden in verschillende rollen
hebben samengewerkt bij de handel in hard-
drugs. Ze leverden drugs op bestelling. De
politie heeft twee maanden onderzoek ge-
daan naar de groep.

In beslag genomen
Bij de doorzoekingen werden honderden pil-
len en honderden zogenaamde ponypacks
met inhoud in beslag genomen. Ponypacks

zijn verpakkingen die worden gebruikt voor
cocaïne. Verder zijn een handelshoeveelheid
softdrugs in beslag genomen evenals tele-
foons, computers, contant geld en vijf perso-
nenauto’s in beslag genomen. De precieze
hoeveelheid aan in beslag genomen (ver-
moedelijke) drugs moet nog worden vast-
gesteld, maar het gaat om meer dan een ge-
bruikershoeveelheid. De verdachten zijn
overgebracht naar het bureau voor verhoor.
Vervolgonderzoek moet duidelijk maken of er
inderdaad sprake was van (georganiseerde)
drugshandel, gedurende welke periode de
criminaliteit plaatsvond en welk aandeel de
verdachten hebben in de verdenkingen. Het
onderzoek loopt onder het gezag van de of-
ficier van justitie.

Ondermijning
'Drugshandel is ondermijnende criminaliteit.
We noemen het ondermijning, omdat het
onze rechtsstaat ondergraaft: criminelen
maken misbruik van legale bedrijven, voor-
zieningen en instanties, schaden de volksge-
zondheid en/of het milieu en ontwijken be-
lastingen. Vaak gaat deze vorm van crimi-
naliteit ook gepaard met het gebruik van
geweld. Voorbeelden van ondermijning zijn
drugshandel en -productie, grootschalige
hennepteelt, mensenhandel, witwassen,
fraude met subsidies of uitkeringen en cyber-
crime. Het is belangrijk om samen een vuist
te maken tegen ondermijnende criminaliteit.'

Wat u kunt doen?
Ziet u vreemde, verontrustende zaken of za-
ken waarvan u denkt dat ze niet pluis zijn?
Meld het dan bij uw gemeente of bij de poli-
tie, via 09008844 of via politie.nl.

Nieuwegeiner
bewusteloos geslagen
na ruzie over geparkeerde auto

Een man uit Nieuwegein is zwaar mishan-
deld door een nog onbekende man, nadat hij
een opmerking maakte over zijn geparkeerde
auto. De politie is op zoek naar de dader.

De mishandeling was vorige week dinsdag
op de Mispelgaarde in Batau-Noord, waar
het 51-jarige slachtoffer woont. Hij zag dat
een auto heel dicht tegen zijn huis aan was
geparkeerd. Dat vond hij vervelend, dus wil-
de hij een briefje schrijven en aan de ruiten-
wisser bevestigen. Maar toen kwam de eige-
naar van de auto er opeens aan.

De autobezitter intimideerde de Nieuwegei-
ner en vloog hem aan. Hij sloeg hem bewus-
teloos en ging er daarna vandoor met zijn
auto.

De politie heeft een signalement verspreid in
de hoop de mishandelaar te kunnen vinden.
De verdachte is erg lang, zo’n twee meter.
Ook heeft hij een fors postuur. Verder had hij
een zwarte baard, tatoeages op zijn armen
en grote piercings in zijn oren. De mishandel-
ing was dinsdag 12 mei rond 14.30 uur. Men-
sen met tips kunnen bellen naar de politie via
09008844.

________________________________ __________

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

Mei 2013
De Vrevia, het fiets-
voetgangersveer tussen
Nieuwegein en Vianen arriveert
vanuit Vianen (dat tegenwoordig
Vijfheerenlanden heet) in
Nieuwegein.

_____________________________________________________________________ _______________
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Only for Men
opent livestream store
vanuit de winkel in
Nieuwegein

Vanuit je stoel gebruik maken
van de kennis van een gepas-
sioneerde stijladviseur of
maatwerkspecialist? Vanaf
vandaag kan dat bij Only for
Men. Via de livestream store
vanuit Nieuwegein kan je vrij-
blijvend je vragen stellen aan
de specialist en krijg je direct
antwoord via een videoverbin-
ding.

In navolging van Kaan’s Stream
Store, die eind 2017 via live-
stream kazen verkocht, biedt de
mannenmodewinkel nu de optie
om te winkelen op afstand met
de persoonlijke service van een
modeadviseur. 'Wij vonden deze
bijzonder moeilijke tijd, waar je
een nieuwe methode nodig hebt
om je klanten van service te kun-
nen voorzien, het perfecte mo-
ment om de tweede livestream
store van Nederland te openen.'
Zegt marketing manager Rens
Drost over het project.

Live antwoord
op je modevragen
'Op de stream zie je de winkel en
het personeel. Je vraag stel je
via Whatsapp. Wil je bijvoorbeeld
advies over welke polo bij je
nieuwe chino past of meer weten
over de pasvorm van een arti-
kel? Dan staan onze modead-
viseurs je graag te woord via de
stream.'

De livestream store van Only for
Men zal de komende tijd dezelf-
de openingstijden hebben als het
filiaal op winkelcentrum Cityplaza
in Nieuwegein. Je vraag stellen
kan via onlyformen.nl/live-
stream-store. Of de livestream
store langere tijd actief blijft,
weet Only for Men nog niet. De
keuze is geheel afhankelijk van
het succes van de livestream
store en de klantenwensen.

Eén-op-één modeadvies
via video-belafspraak
Naast de livestream is het bij de
modeketen ook mogelijk om on-
line een persoonlijke afspraak te
maken. Deze afspraak loopt dan
niet via de stream, maar op een
afgesproken moment via een
videocall of op gepaste afstand
in de winkel.

Utrechtse gemeenten
delen hun opsporings-
ambtenaren

Alle gemeenten in de Veilig-
heidsregio Utrecht, waaron-
der ook Nieuwegein, gaan
hun opsporingsambtenaren
met elkaar delen. De zoge-
noemde BOA’s kunnen dan
in een andere gemeente
worden ingezet wanneer
daar een tekort is.
De 26 burgemeesters heb-
ben daarvoor onlangs een
overeenkomst getekend.

De Veiligheidsregio Utrecht valt samen met het
gebied van de provincie Utrecht. BOA’s van de
ene gemeente krijgen nu ook bevoegdheden om
op te treden in de 25 andere gemeenten. Voor-
zitter Jan van Zanen, ook burgemeester van
Utrecht, zegt in een persverklaring dat de lokale
overheid op die manier beter toezicht kan hou-
den op het naleven van de coronamaatregelen.

'Voor de handhaving van de noodverordening
zijn BOA’s elke dag aan het werk, samen met
handhavers van de gemeenten en de politie. Zo
helpen zij bijvoorbeeld de verspreiding van het
virus tegen te gaan', aldus Van Zanen. 'In onze
regio is flexibele capaciteit van de BOA’s nodig,
omdat in sommige gebieden, al dan niet tijdelijk,
de handhavingsbehoefte groter is dan in andere
gebieden.'

Er wordt op dit moment met verschillende ex-
terne (overheids)organisaties gesproken of zij
kunnen aansluiten bij de samenwerkings-

overeenkomst. Hierdoor ontstaat de mogelijk-
heid medewerkers van die (overheids)organisa-
ties ook in te kunnen zetten voor de handhaving
van de noodverordening. Die inzet is mogelijk,
omdat bij sommige (overheids)organisaties
handhavingstaken zijn afgenomen door de ver-
schillende landelijke maatregelen.

De samenwerkingsovereenkomst is tot stand
gekomen in nauwe samenwerking en afstem-
ming met de Politie en Openbaar Ministerie en
is van toepassing op het grondgebied van de
gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio
Utrecht, te weten de gemeenten Amersfoort,
Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes,
Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort,
Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen,
De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht,
Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal,
Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden,
Woudenberg en Zeist.

____________________________________________________________________________________

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 eerste paal is geslagen: de paal voor de brug naar Fort Jutphaas. Fort Jutphaas is een
onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het is Nieuwegeins Schoon waar we trots op mogen
zijn. Als de brug klaar is, zouden we dan weer allemaal zonder zorgen naar buiten kunnen? Het is daar
prachtig wandelen; zeker de moeite waard.'

______________________________________ ________________
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Brief aan staatssecretaris
over situatie
vluchtelingenkinderen
op Griekse Eilanden

Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht hebben een brief aan staatssecre-
taris Ankie Broekers-Knol geschreven om
aandacht te vragen voor de situatie van
de minderjarige vluchtelingen, zonder
ouders, in de opvangkampen op de
Griekse eilanden. Het college doet een
oproep om te blijven zoeken naar een
passende en structurele oplossing voor
deze kinderen. De omstandigheden in de
vluchtelingenkampen waar de kinderen
moeten leven zijn erbarmelijk. Door de
huidige Corona-uitbraak is de situatie
alleen maar schrijnender geworden.

Een meerderheid van de Nieuwegeinse
gemeenteraad heeft eind maart het college
van B&W opgeroepen om achter het initiatief
van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk
Nederland en Defence for Children te staan.
Zij willen dat Nederland tezamen 500 kinde-
ren opvangt die alleenstaand zijn in de Griek-
se vluchtelingenkampen.

De besluitvorming over de opvang van deze
kinderen in Nederland ligt bij het Kabinet en
gemeenten spelen de belangrijkste rol in de
uiteindelijke opvang. Inmiddels zijn er tien
gemeenten (Baarn, Veenendaal, Houten,
Nieuwegein, Utrecht, Zeist, Leusden, Amers-
foort, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden
en Woerden) in de provincie Utrecht die zich
bereid hebben verklaard om opvang te

bieden wanneer het Kabinet besluit om min-
derjarige vluchtelingen uit Griekenland te
halen. Mogelijk volgen er in de nabije toe-
komst nog meer.

Burgemeester Frans Backhuijs eerder: ‘Als
het Kabinet besiuit dit initiatief te omarmen
en 500 kinderen uit Griekenland haalt, zullen
we naar draagkracht onze bijdrage leveren.
Indien dit het geval is gaan wij uit van de
bestaande landelijke verdeelsystematiek en
verwachten wij dat het om een beperkt aan-
tal kinderen gaat. Wij verwachten dat we dit
beperkte aantal een goede plek kunnen bie-
den in Nieuwegein, waarbij Nidos als voogd
voor alleenstaande minderjarige vluchtelin-
gen een sleutelrol speelt in de opvang en
begeleiding van deze jeugdigen.’
Gedeputeerde Rob van Muilekom erkent wel
dat het een lastige zaak is, omdat de provin-
cie Utrecht hierin geen zeggenschap heeft.
'Het moet wel duidelijk zijn dat we er niet
over gaan als provincie, maar we willen ge-
woon duidelijk aangeven dat er een oplos-
sing moet komen. We willen echt dat de
bereidheid die er bij gemeenten is, wordt
meegenomen door de staatssecretaris bij
haar beslissing. Het gaat om 500 kinderen
die verspreid over ons land kunnen worden
opgenomen dus dat is te overzien', aldus
Van Muilekom.

Begin dit jaar deed de Europese Commissie
de oproep aan de regeringen om alleen-
staande minderjarige vluchtelingen uit Grie-
kenland te halen. In Nederland zelf is er de
afgelopen maanden vanuit verschillende
kanten ook een beroep gedaan op het kabi-

net om 500 van deze kinderen een veilige
plek in ons eigen land te bieden. Bovendien
is er een krachtige oproep van drie NGO’s
(Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk
Nederland en Defence for Children) aan
gemeenten om zich te verenigen in een zo-
genaamde een ‘Coalition of the willing’. Een
groot aantal gemeenten heeft hier inmiddels
gehoor aan gegeven.
____________________________________

Sluizenloop gaat niet door dit jaar

De organisatie van de Sluizenloop heeft la-
ten weten dat deze mooie hardloopwedstrijd
door historisch Nieuwegein dit jaar niet door
kan gaan. De volgende Sluizenloop is daar-
om gepland op zondag 12 september 2021.
Het zal dan de 46ste keer zijn dat hij wordt
georganiseerd.

De organisatie tegenover onze redactie: ‘In
het gunstigste geval zou het mogen zonder
publiek. En of dat mag, wordt vermoedelijk
pas half augustus duidelijk. Dat is veel te laat
om alles nog te kunnen organiseren.’
‘Het is heel jammer voor alle deelnemers, het
publiek, Vreeswijk en Nieuwegein. Het is ook
heel jammer voor onze vereniging Atverni,
de atletiekvereniging van Nieuwegein, omdat
de inschrijvings- en sponsorgelden ons
enorm helpen om de begroting sluitend te
houden. Wij realiseren ons echter dat de
schade voor onze sponsoren veel groter is.
Hun omzet valt immers maandenlang terug
of zelfs helemaal weg. Wij hopen dat zij deze
moeilijke periode weten te overbruggen en
wensen hen daarbij veel succes.’

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: 'Bijen zijn over het alge-
meen kleine insecten: de groot-
ste van Nieuwegein halen amper
de 2½ cm en de kleinste hebben
de grootte van een wegmier, dat
is het miertje dat bijna overal in
Nieuwegein voorkomt.
Die heel kleine bijtjes zijn zó
klein, dat je ze ziet als zwarte
streepjes op een bloempje van
2½ cm (bijv. reukeloze kamille).
Door de knieën blijkt het dan de
'GEWONE' FRANJEGROEFBIJ
te zijn.'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
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De meeste insecten om ons heen zie je nooit. Dat heeft ver-
schillende oorzaken. Als ze in of op bomen leven zie je ze niet.
Verborgen in de lagere plantengroei: ook niet. Alleen 's nachts
actief: noppes. Goed gecamoufleerd: Vrijwel niet. Zo klein dat
je ze alleen ziet als ze sterk afsteken tegen de plek waarop ze
zitten: als ze bewegen kun je er een beestje in zien. Zoals een
GEWONE FRANJEGROEFBIJ, nog net te zien als je oog er op
valt.

_____ _____________________________________________________

https://www.sluizenloop.nl
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
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Gewijzigde inzameldagen
met Pinksteren

Op tweede Pinksterdag (1 juni) zijn de
recyclingstations dicht en leegt RMN geen
containers. De container(s) die RMN normaal
gesproken op deze maandag leegt, staan nu
op een andere dag ingepland. Deze inhaal-
dag kan zowel voor als na tweede pinkster-
dag zijn en is te vinden in de RMN app en op
de website van RMN. De container moet op
de inhaaldag vo ́o ́r 07.30 uur aan de weg
staan.

Wegens de maatregelen met betrekking tot
het Coronavirus zijn alle (inzamel)activiteiten
onder voorbehoud van wijzigingen.

FOTO
VAN
DE WEEK

Afgelopen dinsdag maakte
Ilse van Kippersluis deze foto
aan de Schakelstede. Uhm...
is dat niet pal tegenover ons
politiebureau en net om de
hoek van ons Stadshuis?

Ook iets leuks, bijzonders,
ánders gezien en gefoto-
grafeerd in Nieuwegein?
Mail de foto dan, met een
korte beschrijving aan
redactie@pen.nl.
En wie weet…

Galecop Golf is weer open

Ook Galecop Golf was vanwege de coronacrisis gesloten maar vorige week is de
golfbaan in Nieuwegein Noord weer open.

Met inachtneming van alle preventieve coronamaatregelen wordt er weer volop gegolft.
Golfers kunnen terecht voor een 18 holes golfronde. Ook de drivingrange is open.
Iedereen is welkom met GVB/HCP54 of lager. Reservering van een starttijd voor een
golfronde en/of oefentijd op de drivingrange is wel noodzakelijk.

Ook de golflessen zijn weer gestart. Galecop Golf heeft sinds kort een nieuwe golfleraar,
Tim Reede. Tim geeft privé- en groepslessen. In juni starten voor mensen die geïnteres-
seerd zijn in golf diverse beginners- en kennismakingscursussen, de kosten hiervan zijn 5
lessen voor € 50,-.

De HP54 cursussen en lessen voor gevorderden zijn gestart. Wil je na al die weken niet
golfen je techniek weer een boost geven? Neem dan contact op met de golfschool:
golfles@galecop-golf.nl.
Vindt je het leuk om vaker op Galecop Golf te spelen neem dan een jaarkaart voor
€ 406,-, per jaar.
Voor informatie over jaarkaart, cursussen en het boeken van een starttijd, neem dan
telefonisch contact op met Arthur Simons van Galecop Golf: 0302083005.
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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.

Chibi voor Beginners, 30 mei, 13:00 uur.

Manga voor Beginners, 4 juli, 13:00 uur.

Werken met Alcoholmarkers, 11 juli, 13:00
uur.

Manga voor Intermediates, 18 juli, 13:00 uur.

Chibi voor Beginners, 25 juli, 13:00 uur.

Kawaii voor Beginners, 1 augustus, 13:00
uur.

‘SamenLoop voor Hoop Nieuwegein’, 12 en
13 juni 2021.

De afdeling in DE KOM waar opleidingen
en cursussenworden verzorgd biedt

in deze Coronatijd verschillende
1-minuut-filmpjes op digitale wijze aan.

Onderwerpen zijn vooralsnog Knutselen,
Dansen en Muziek maken.

Kijk, geniet, doe mee.

DE KOM DRUMMEN
met Vincent
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Zonnepanelen
U kunt ook meedoen
zonder dak!

Voor wie wel wil investeren in
zonnepanelen maar geen (ge-
schikt) dak heeft is er Buurt-
stroom. Samen met Buurtstroom
en andere gei ̈nteresseerden
zoekt u een groot dak (van bij-
voorbeeld een school, bedrijf of
kerk) met veel ruimte. Daarna
worden omwonenden gevraagd
om te investeren in e ́e ́n of meer-
dere zonnepa- nelen. De inves-
tering betaalt zich daarna terug
via de energierekening, met een
beetje winst. Kijk maar eens op
www.buurtstroom.nl.

Buurtstroom IJsselstein
Iedereen met de postcode 3434
(deel Nieuwegein-Zuid) of 3435
(Doorslag) hoeft geen eigen pro-
ject te starten, maar kan nu al
meedoen met een project in IJs-
selstein. Op een deel van het
dak van sporthal De Oever wor-

den 216 zonnepanelen gelegd,
waarvan er nog 87 beschikbaar
zijn. Deelnemen aan Buurt-
stroom IJsselstein de Oever kan
vanaf € 325,- . Dit zijn de een-
malige kosten voor 1 zonnepa-
neel. Dit levert u 15 jaar lang
korting op uw energierekening.
De investering heeft u in 10 jaar
terugverdiend, dus u hebt daar-
na nog 5 jaar voordeel.

Meedoen?
Wilt u meedoen aan het project
in IJsselstein of een nieuw Buurt-
stroomproject starten? Kijk dan
op www.buurtstroom.nl. Geef uw
interesse door of stel persoonlij-
ke vragen via een email naar
communicatie@buurtstroom.nl.
Buurtstroom spreekt u ook graag
online via Zoom of Skype.
Samen maken we Nieuwegein
duurzamer en groener. Zelfs on-
ze buren uit IJsselstein helpen
ons daarbij. Hopelijk doet u ook
mee!

Ton's beeldverslag

Zomaar ergens in Nieuwegein. Je
loopt, je ziet, je fantaseert. Over din-
gen, personen, gebeurtenissen of
wat dan ook. De één legt het vast in
een foto, een ander met woorden.
Niet zomaar woorden maar allemaal
zijn ze gelijk. Er is geen hoofdletter
te bekennen 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 niet naar buiten
kunnen, halen we buiten naar binnen
toe. ik probeer in deze moeilijke tijd,
deze blijf-thuis periode een beeld-
verslag te maken van mijn fiets-
rondje. een keer wat anders voor
de lezers. natuurlijk wel met een
gedicht.’

Aflevering 52: Tussen de Galecopperzoom, -laan en -wetering.
Alle afleveringen vind je hier.

Overal duiken
lelijke dozen op

'Wie verzint dat?' zo vraagt
Nieuwegeiner Thijs Vinken zich
af.
Hij vervolgt: 'Het is lelijk genoeg
dat we allemaal 3 kliko's in de
tuin hebben. Maar nu duiken er
overal ook nog lelijke recycle-
dozen op waar ze eerst netjes
ingegraven zaten, zoals hier op
de Ferdinand Bolhage.

Gelukkig niet voor mijn huis, ik
benijd de bewoners niet. Ik ben
voor het milieu en recycling maar
moet dat zo lelijk? Heeft de
ambtenaar die dit verzonnen
heeft zelf ook een partij van
dergelijke units voor de deur?'

Nieuwegein! Waarom?

______________________________________________________ _______________________________
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GRATIS ADVERTEREN VOOR LOKALE ONDERNEMERS IN

De Digitale Nieuwegeiner
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.

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

De Digitale Stad Nieuwegein
(www.pen.nl)

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

teksten – bijeenkomsten – social media

https://www.krex.nl
mailto:info@karikaturist.nl
https://www.yoga-nu.nl/lesrooster-wk13-tarieven14
https://www.maxaro.nl
https://dzcn.nl/
https://www.eeterie03402.nl
mailto:adverteren@pen.nl
http://www.pen.nl
http://www.2wayva.nl/
http://www.fighting4power.com
https://www.youtube.com/channel/UCMOkTKZvxsyt5qQzFtLGRDQ
https://www.facebook.com/search/top/?q=stichting%20fighting4power
https://www.instagram.com/fighting4power/
http://www.streeploospoetsen.nl
https://boeketten.nl
http://www.comminout.nl/
http://www.plompmakelaars.nl/
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
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Rond 't Fort, Jutphaas
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