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Koken met pen.nl
Italiaanse witlofschotel

Een lekker Italiaanse witlofscho-
tel, ook lekker half roodlof, half
witlof.

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 Lauriergaarde in
de de wijk Batau-Zuid..

Fietsers vallen

Twee keer in korte tijd moest de
hulpverlening deze week in actie
komen vanwege gevallen fiet-
sers in Nieuwegein. Beide perso-
nen zijn door het ambulanceper-
soneel meegenomen naar het
ziekenhuis. Hoe beide onge-
vallen konden gebeuren is on-
bekend.
Toevallig gebeurde de ongeval-
len dicht bij elkaar.

Zo gebeurde het eerste ongeval

afgelopen maandagavond. Rond
20.30 uur ging een fietser hard
onderuit op de Structuurbaan op
Plettenburg, nog geen 300 meter
verwijderd van de Blauwe Brug.
Deze fietser is meegenomen
naar het ziekenhuis.

Dinsdagmiddag 2 juni was het
weer raak. Deze keer nabij de
Blauwe Brug, maar dan op de
Utrechtsestraatweg. Ook hier is
het gissen naar hoe het kon

gebeuren dat de fietser is geval-
len. Politie en ambulance waren
snel ter plekke. Ook deze fietser
is meegenomen naar het zieken-
huis. Het is onbekend welk letsel
beide personen hebben opgelo-
pen.

De Buurtbabbel

'Wat een gezelligheid weer! Eindelijk mogen we
weer in een groepje samen komen en daar heb-
ben we gehoor aan gegeven. Met fiets en aan-
hanger, met koffie en muziek gingen we op weg.
Als buurtverbinder en/of welzijnscoach komen
we bij je langs om een babbel maken. En wij
horen graag je verhaal over jouw straat of buur-
tje. We zijn benieuwd wat jij ervaart. Ken jij je
buren of help je iemand? Kun je misschien wat
hulp gebruiken? Of heb je zin zomaar om even
te babbelen? Wij komen naar je toe!' Zo vertelt
Jaimy van der Veeken, buurtverbinder van
Buurtplein Zuid. Zij was afgelopen dinsdag te
vinden op de Bakemonde. Woensdag was ze
bij het Dijkhuis en het Witte Huis. En ook een
paar huizen op de Lijsterbesstraat zijn door
Jaimy en haar collega's Karin en Kirsten en
Annemiek (van het initiatief eet je mee) èn de
stagiaires aangedaan.
Jaimy over de Buurtbabbels: 'Wat fijn, eindelijk even een babbel. Wat een leuke en warme gesprekjes
heb ik mogen voeren. Complimenten voor het initiatief, wat fijn. Zo maar een babbel op straat. Leuk
weer te ontmoeten. Alles op gepaste (corona)afstand natuurlijk. Iemand te ontmoeten die al 6 maan-
den niemand had gesproken. Lag in het ziekenhuis. Nu weer vitamine D opdoen in de zon en vitamine
C van Contact. Genieten met een hoofdletter G!'

Ideeën ontspruiten in het zonnetje zo samen
Eigenlijk wel handig als hier een bankje komt... Of, het opknappen van dit plekje zou ook mooi zijn...
Of fijn als we straks weer bij het buurtplein kunnen komen, kunnen we weer...

De eerste stappen naar het nieuwe nu
Naast alle voorzorgsmaatregelen hebben we toch ook wat vitamine C nodig als mens. Is het fijn om je
buren (weer) te zien en noodzakelijk dat we (blijven) omkijken naar elkaar. Jaimy: 'Ik ben dus niet
alleen op pad hè. Ook mijn collega's zijn te vinden in de wijken. Misschien doen we jouw straatje bin-
nenkort ook wel aan. Ik heb er zin in, babbelen in de buurt!'

Meer weten
Jaimy is telefonisch te bereiken: 0643368425 of via e-mail: jvanderveeken@movactor.nl. Of kijk op:
www.movactor.nl/buurtverbinders.
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Ontwerp Regionale Energie Strategie aangepast

Ruim baan voor participatie
en geen onderzoek naar meer windmolens

Dinsdagavond 2 juni is de Regionale Energiestrategie (RES) op initiatief van de
Nieuwegeinse VVD en Lokale Vernieuwing gewijzigd en daarna aangenomen door de
gemeenteraad van Nieuwegein. Hierdoor wordt er geen onderzoek gedaan naar nog meer
windmolens in Nieuwegein en is er nog geen uitspraak gedaan over o.a. proefboringen
naar aardwarmte bij het kruispunt A.C. Verhoefweg / Symfonielaan / Batauweg. De VVD
wil eerst een gedegen participatietraject doorlopen, voordat de gemeenteraad besluiten
neemt over verschillende vormen van duurzame energie.

'Op voorhand al instemmen met de inhoud van een ontwerp RES, zou betekenen dat de
randvoorwaarden al zijn vastgelegd en dat participatie beperkt wordt', aldus VVD-raadslid
Marco Diekstra. 'Daarnaast hebben we al genoeg windmolens in onze mooie stad, dus
van onderzoek naar nog meer windmolens in Nieuwegein kan wat ons betreft absoluut
geen sprake zijn'.

Voor de VVD is duurzaamheid belangrijk, immers het gaat over onze toekomst. Maar zo’n
transitie gaat alléén werken als we elkaar méé krijgen met de verandering. Dat betekent,
aldus Diekstra 3 dingen:
• Je moet mensen verleiden
• Je moet mensen motiveren
• En je moet mensen laten participeren
'Langs deze drie lijnen hebben we dit voorstel beoordeeld', legt Marco uit. 'Want
energietransitie moet leuk zijn én mensen moeten méé willen doen. Dat betekent ook dat
mensen er géén last van mogen hebben, niet gedwongen mogen worden om al hun
spaargeld eraan te besteden, maar wel dat er naar hen geluisterd moet worden.'

'Op deze manier heeft de VVD naar het concept RES gekeken en met steun van Lokale
Vernieuwing, de VSP, CDA, Ieders Belang en Groep Verdam hebben we kunnen zorgen
dat het college alleen onderzoek gaat doen naar de potentie van zonnevelden langs
Rijkswegen en niet naar windmolens. Ook is het voorstel niet inhoudelijk in stemming
gebracht, zodat er maximale participatie kan plaatsvinden zonder dat de gemeenteraad
van tevoren al verschillende besluiten heeft genomen.'

Diekstra: 'De VVD staat constructief – kritisch ten opzichte van het concept RES. Het is
goed dat we niet afwachten, maar plannen maken over de toekomstige energie-
voorziening. Dat doen we niet in een gemeenteraad, maar samen met onze inwoners.'

Nieuwegein doet mee
aan pilot Groen Laden
van Vattenfal en MRA-Elektrisch

Vattenfall, MRA-Elektrisch en elf gemeenten,
waaronder Nieuwegein, starten met groen
laden. Zo’n 80 openbare laadpunten zijn
voorzien van innovatieve software die
bepaalt hoe snel de elektrische auto’s laden.

De hoeveelheid stroom uit zon en wind
neemt toe. Dankzij slimme aansturing van de
laadpunten worden de pieken en dalen in het
aanbod goed benut. Daarmee wordt het
energienet klaar gemaakt voor een toekomst
met meer duurzame stroom. Voor de elek-
trische rijder liggen op termijn lagere tarieven
in het verschiet.

Slimme innovatie
Dankzij software die Vattenfall heeft ont-
wikkeld, worden de laadpunten gekoppeld
aan de onbalansmarkt voor stroom. Op deze
markt voor energiebedrijven wordt precies
bijgehouden hoeveel energie er wordt gepro-
duceerd en wordt afgenomen. Elk kwartier
controleert de software hoeveel elektriciteit er
beschikbaar is en past de capaciteit van de
laadpunten hierop aan.

Stabieler elektriciteitsnetwerk
Toepassing op grote schaal helpt piekbe-
lastingen te voorkomen en verhoogt de sta-
biliteit van het elektriciteitsnetwerk. Zo kun-
nen we elektrisch blijven rijden, óók als er in
2030 twee miljoen elektrische auto’s zijn.
Bovendien schept dit ruimte om duurzame
energiebronnen als zon en wind op grotere
schaal aan het netwerk toe te voegen, zon-
der dat er grote investeringen nodig zijn in
het elektriciteitsnet. Dat bespaart aanzienlijke
maatschappelijke kosten en scheelt ons alle-
maal in de portemonnee.

Nieuwe fase in
Dankzij deze innovatie worden elektrische
auto’s vaker geladen met groene stroom.
Daarmee gaat het elektrisch rijden een
nieuwe fase in. Duurzaam laden betekent
namelijk pas echt duurzaam rijden. Dat is
een cruciale ontwikkeling voor de energie-
transitie en het behalen van doelstellingen
voor luchtkwaliteit en klimaat.

Naast Nieuwegein, nemen ook Aalsmeer,
Alkmaar, Amstelveen, Bergen NH, Edam-
Volendam, Heemskerk, Huizen, Oostzaan,
Ouder-Amstel en Zaanstad deel aan de pilot.

Cityplaza en Corona

Cityplaza doet er alles aan
om het bezoek aan het win-
kelcentrum zo veilig mogelijk
te maken. In lijn met het ad-
vies van het RIVM heeft het
winkelcentrum samen met
haar winkeliers daarvoor de
nodige maatregelen getrof-
fen. Hierbij enkele maatrege-
len die gelden in de open-
bare gebieden van het win-
kelcentrum alsook de regels
die specifiek toegepast wor-

den in de winkels zelf. Met
ingang van 1 juni zijn ook de
geadviseerde maatregelen
voor heropening van de ho-
reca daar aan toegevoegd.

Maatregelen
in de openbare gebieden
van Cityplaza
• geef jezelf en anderen de
ruimte
• houd 1,5 meter afstand van
andere bezoekers en winkel-
medewerkers
• wees verstandig

• stel je bezoek uit als je
verkouden bent of griep-
klachten hebt.

Het doel
reinigt de middelen
We maken je winkelcentrum
nog vaker schoon en op ver-
schillende plekken staan
hand desinfectie zuilen.

Kies je moment
Als niet iedereen tegelijk
komt, is het makkelijker om
afstand houden.

https://www.pen.nl/adverteren
http://www.moenmakelaars.nl
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Noodverordening
COVID-19
Veiligheidsregio Utrecht
van 1 juni 2020

De voorzitter van de Veiligheids-
regio Utrecht heeft donderdag
28 mei een nieuwe noodverorde-
ning vastgesteld, die op 1 juni
2020 om 12.00 uur in werking
treedt. Deze noodverordening
geeft mensen iets meer de ruim-
te in het openbare leven. Hier-
door is het naleven van de basis-
regels belangrijker dan ooit:
houd afstand en vermijd drukte.
Iedereen die een instelling of
horecagelegenheid beheert,
wordt aangeraden deze nieuwe
noodverordening zorgvuldig te
lezen.

In deze nieuwe noodverordening
geldt dat er in de openbare ruim-
te, zoals op straten en pleinen,
geen maximum is aan het aantal
mensen dat daar samen mag
komen. Dat betekent, dat inwo-
ners met elkaar kunnen afspre-
ken in het park om bijvoorbeeld
te picknicken of bij te praten. Wel
geldt dat iedereen 1,5 meter af-
stand tot elkaar bewaart. Uitzon-
dering op deze regel is dat leden
van een gezamenlijke huishou-
ding deze afstand niet hoeven te
houden.

De basisregels blijven van
kracht, zoals: handen wassen,
1,5 meter afstand houden, drukte
vermijden, thuis blijven bij klach-
ten en zoveel mogelijk thuiswer-
ken. Ook heeft de voorzitter op
28 mei 2020 besloten een aan-
wijzingsbesluit ontheffing locaties
Rijksvaccinatieprogramma vast
te stellen.

Landelijke richtlijnen
De Veiligheidsregio Utrecht volgt
de nieuwe landelijke richtlijnen
voor onder meer dierenparken,
natuurparken, musea en monu-
menten, en ook die voor bijvoor-
beeld bioscopen, theaters, res-
taurants en cafés. De horeca
mag op 1 juni om 12.00 uur weer
open. Maximaal dertig studenten
kunnen vanaf 1 juni weer samen-
komen op hun vereniging. Sport-
kantines moeten dichtblijven.
Hierop geldt één uitzondering:
sportkantines bij buitensport-
voorzieningen die wordt geëx-
ploiteerd door een commerciële
partij (de verpachte kantine) mo-

gen open, evenals openbare toi-
letten in natuurgebieden, parken,
jachthavens en langs stranden.
Allemaal onder de voorwaarden
in de noodverordening.

Voor al deze instellingen gelden
regels om drukte en afstand te
voorkomen. Deze regels staan
voor elke sector in deze nood-
verordening beschreven. Het is
de eigen verantwoordelijkheid
van deze instellingen om deze
regels te kennen en ervoor te
zorgen dat bezoekers die nale-
ven.

De verordening is van toepas-
sing op het grondgebied van de
gemeenten die behoren tot de
Veiligheidsregio Utrecht, waartoe
onder andere de gemeente
Nieuwegein behoort.

Coöperatie Sportpark Galecop
‘innovatie van de maand’

Coöperatie Sportpark Galecop is door het Topteam van Sportinno-
vator gekozen als ‘innovatie van de maand’! Het Topteam van
Sportinnovator bestaat uit prominente vertegenwoordigers uit de
sport, het bedrijfsleven, gemeenten en de wetenschap. Zij hebben
de opdracht gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en ZonMw om innovaties in de sport die huidige
patronen doorbreken en nieuwe trends in gang zetten te onder-
steunen en onder de aandacht te brengen.

Vertegenwoordigers van voetbalvereniging JSV, atletiekvereniging
Atverni, Rugby Club Nieuwegein en honk- en softbalvereniging
Nieuwegein Diamonds tekende op woensdag 9 oktober 2019 de
oprichtingsakte van de ‘Coöperatie Sportpark Galecop.’ Door deze
stap zetten de verenigingen van Sportpark Galecop een grote stap
naar een nog nauwere samenwerking. Ze maken al gebruik van
elkaar faciliteiten en teams krijgen trainingen van andere clubs.

Sinds mei 2018 hebben de verenigingen van Sportpark Galecop
een sportparkmanager. Hij helpt bij het ontwikkelen van nieuwe
initiatieven op het sportpark. 'Het is een enorme stap die stap die
de verenigingen hebben gezet en ik ben blij dat ik hieraan een bij-
drage heb mogen leveren' aldus Sportparkmanager Jimte Poel-
man.

Sportpark Galecop heeft als doel om een innovatief sportpark te
zijn waar mensen een leven lang kunnen sporten/bewegen. Het
doel is dat er op Sportpark Galecop elke dag van de week ac-
tiviteiten zijn te bevordering van gezondheid en sociale cohesie.
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Ieders Belang:
‘College Nieuwegein
veegt de vloer aan met
Corona-regels’

De raadsvergadering in Nieuwe-
gein worden vanwege de Coro-
nacrisis momenteel digitaal ge-
houden. Deze vergaderingen zijn
live te volgen via het internet.
Alles volgens de RIVM voor-
schriften en op gepaste afstand
van elkaar. Volgens Stadspartij
Ieders Belang klopt dat niet.

Jacqueline Verbeek van Ieders
Belang: ‘Tijdens de digitale
raadsvergadering van 28 mei
bleek dat het College samen met
een aantal ambtenaren in een
ruimte verkeerde, waarbij de af-
stand van 1,5 meter niet in acht
werd genomen.’ Dit was Verbeek
bij twee eerdere bijeenkomsten
van de raad al gebleken. Haar
partij Ieders Belang vraagt zich
nu af hoe dit College ooit nog
mensen kan vragen zich aan de
Coronaregels te houden. ‘De
fractie van Ieders Belang vraagt
zich zeer ernstig af welk moreel
gezag dit College nog heeft als
het gaat om de implementatie
van Coronaregels’ aldus Verbeek
van Ieders Belang.

Reactie gemeente Nieuwegein
In een reactie laat de gemeente
Nieuwegein weten zich niet te
herkennen in de door Verbeek
gestelde aantijgingen: ‘Tijdens
de raadsvergadering die gister-
avond plaatsvond, hebben twee
wethouders in dezelfde verga-
derzaal gezeten. Het betreft hier
een zeer grote ruimte, waarbij de
wethouders ruim meer dan 1,5
meter afstand hebben gehouden.
De overige wethouders zaten op
verschillende plekken op de
vierde etage in het Stadshuis, op
ruime afstand van elkaar.’

‘De burgemeester zat als voorzit-
ter van de raad in de raadszaal
op de derde etage. De ambtena-
ren die het college ondersteun-
den, zaten in het bedrijfsrestau-
rant, op ruime afstand van elkaar
en de wethouders. Voor, na en
tijdens schorsingen van het
raadsdebat is er overleg tussen
wethouders geweest. Daarbij
hebben zij steeds 1,5 meter af-
stand van elkaar gehouden.’

Een vrolijke dag

Een vrolijke afgelopen dinsdag in
DE KOM, want er mochten voor
het eerst sinds lange tijd weer
cursisten naar het kunstencen-
trum! De veiligheidsmaatregelen
en coronarouting mochten de
pret niet drukken en het werd
een levendige middag in DE
KOM.
Met groot enthousiasme werden
de lessen door zowel docenten
als leerlingen, op gepaste
afstand, hervat.

__________________________________________________

__________ ________________________________________

JIMTE POELMAN, FOTO:AREND BLOEMINK
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Gemeente maakt
upgrade sportpark
Parkhout-Zandveld mogelijk

De gemeente kan in samenwerking met
sportverenigingen en bewoners aan de slag
met de realisatie van een multifunctioneel
sportpark in Nieuwegein-Zuid. De gemeen-
teraad heeft in de vergadering van 28 mei
besloten om extra budget vrij te maken voor
een upgrade van sportpark Parkhout-Zand-
veld. Hiermee wordt een nieuwe, gezamenlij-
ke accommodatie voor voetbalverenigingen
SV Geinoord en VSV Vreeswijk mogelijk,
gezamenlijke natuur- en kunstgrasvelden,
extra parkeerplekken en plaats voor hockey-
vereniging MHCN op het sportpark. De ko-
mende periode werkt de gemeente samen
met verenigingen aan een definitief ontwerp
voor het plan.

Omwonenden van het sportpark krijgen de
mogelijkheid om mee te denken over de rea-
lisatie van het nieuwe hockeycomplex. Eer-
der lieten zij weten zich onvoldoende ge-
hoord te voelen bij de besluitvorming, en ga-
ven aan grote zorgen te hebben over het
plan dat er lag.

Volgens planning kunnen de voetbalvereni-
gingen na voorbereidende werkzaamheden
in 2022 hun nieuwe accommodatie in gebruik
nemen. Hockeyvereniging MHCN wil in 2023
starten met de aanleg van velden en reali-
satie van het clubhuis.

‘Hoewel wij het als MHCN jammer vinden dat
wij van onze vertrouwde plek moeten verhui-
zen, zullen we er alles aan doen om onze
nieuwe accommodatie en samenwerking met
de sportclubs op Parkhout, Jeugdland en
omwonenden tot een succes te maken. Wij
hopen erop dat de gemeente ook onze be-
langen net zo welwillend zal behartigen’, al-
dus Jaco de Visser van hockeyvereniging
MHCN.

De upgrade van het sportpark naar multifunc-
tioneel sportpark geeft ruimte aan bewoners,
sportverenigingen, scholen en maatschap-
pelijke organisaties om samen te sporten.
Wethouder Sport, John van Engelen: ‘Een
nieuwe, gezamenlijke accommodatie biedt
kansen voor sport en bewegen én om meer
sociaal-maatschappelijke activiteiten voor de
wijk op het sportpark te laten plaatsvinden.
Zo zien we nu al voorbeelden als ‘walking
football’ voor 65-plussers en dagbesteding
voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Dit kan met het vernieuwde sportpark
verder uitgebouwd worden. Hockeyvereni-
ging MHCN heeft aangegeven graag onder-
dak te bieden aan bouwspeeltuin Jeugdland.
Hierdoor kunnen kinderen nog meer kennis-
maken met sport.’

De ambitie voor de ontwikkeling van het ge-
bied Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld werd in
2016 door de gemeenteraad vastgelegd.
Daarna volgden scenario’s voor realisatie en
overleggen voor een extra investering als
gevolg van onder meer stijging van (bouw)
kosten en aanvullende eisen op het gebied
van duurzaamheid. In het najaar sprak de
gemeenteraad over de varianten voor herin-
richting van het sportpark.

Mogelijke besparingen werden in beeld ge-
bracht voor onder meer het aantal kunst-
grasvelden, kleedkamers en herinrichting van
de buitenruimte. Met het door de gemeente-
raad extra beschikbaar gestelde budget is
een gezamenlijke accommodatie mogelijk en

niet enkel renovatie van de huidige complex-
en. Tegelijkertijd maakt dit besluit mogelijk
dat hockeyvereniging MHCN verhuist. Dat
zorgt voor doorstroming op de woningmarkt
door realisatie van zorgappartementen op de
Wiersdijk en woningen in het hogere seg-
ment in Rijnhuizen Noord.

In de week van 8 juni praten de verenigingen
en de gemeente over de vervolgstappen na
het raadsbesluit van 28 mei. Daarna kan er
gewerkt worden aan het definitieve ontwerp
voor de gezamenlijke accommodatie. Omwo-
nenden zijn van harte uitgenodigd om in
overleg met de hockeyvereniging mee te
denken over hun nieuwe hockeycomplex.

Klusjemannen gesignaleerd
‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’

Vanuit de grote BuurtWhatsApp Nieuwegein krijgen we meldingen binnen van Engels/Iers
sprekende ‘klusjesmannen’ die hun diensten willen aanbieden. Tweede Pinksterdag
werden ze gesignaleerd in de wijk Galecop.
Een aangesloten BuurtWhatsApper laat weten: ‘Pas op! Onze Engelse vrienden (lees:
oplichters) lopen weer rond in Galecop. Deze keer bieden ze aan om de stenen aan de
achterkant (dus uit het zicht van de politie) te impregneren. Ik heb ze weggestuurd en
verteld dat ik er aangifte van zou doen bij de politie en dat heb ik gedaan.’ De
klusjesmannen werden gesignaleerd op de Conrad Busken Huethove.

Wendy aan de Lodewijk van Deysselhove laat weten: ‘Herkenning n.a.v. foto’s groepsapp.
Wij vonden ‘t ook wat raar en dachten even in de gaten houden, vlak daarna kwam bericht
in groepsapp. Witte bus stond ook hier midden op straat voor onze deur en (man met grijs
shirt, foto whatsapp) sprak m’n buurman aan. Er zaten 2 man nog in de bus met een geel-
groen fluor kleur op korte mouw oid. Heb je artikel net gelezen en dacht laat je toch nog
even weten, just in case ;)’

In het hele land waarschuwt de politie al lange tijd voor dit soort klusjesmannen. Ze komen
ongevraagd bij mensen aan de deur om hun diensten aan te bieden en wie met ze in zee
gaat, wordt vaak opgelicht. De klusjesmannen staan erom bekend slecht werk te leveren
tegen zeer hoge prijzen.
Toch is er volgens de politie wettelijk gezien geen sprake van oplichting. ‘Er is sprake van
een mondelinge of schriftelijke, burgelijke overeenkomst. Net zoals ik die kan
overeenkomen met de schilder, de loodgieter of mijn bakker’, zegt de politie. Daarom blijft
de politie voortdurend waarschuwen om niet met dit soort klusjesmannen in zee te gaan.
Volgens de slachtoffers leveren de Ierse klusjesmannen prutswerk en blijkt halverwege de
klus dat het meerwerk soms tien keer zo duur uitvalt. Ook eerder waren ze al actief in
Nieuwegein.
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Expositie
Verrassend Goed

Nog tot en met 11 juli houdt het
KunstGein Podium de expositie:
‘Verrassend Goed.’ De expositie,
ingericht door de drie kunste-
naars Maria Arias (schilderijen),
Karolina van Schrojenstein
Lantman-Orlinska (fotograaf) en
Mirjam Kemp (keramiek) zullen
de bezoekers verrassen met hun
fraaiae kunstwerken. Er is weer
volop moois te zien, veel kera-
miek en uiteraard weer prachtige
schilderijen en foto’s.

Maria Arias
Deze Venezolaans-Franse kun-
stenares heeft haar 2e thuis in
Nederland gevonden. Haar rea-
listische schilderijen zijn zeer
herkenbaar door haar persoonlij-
ke expressieve handschrift. Vaak
geschilderd in zinderende kleu-
ren waarin het dierenrijk centraal
staat. Maar ook het portretteren
van de mens heeft zij zich eigen
gemaakt. Naast haar drukke
baan als proces engineer, heeft
zij diverse schilder -en tekenles-
sen en cursussen gevolgd. Ze
werkt met acrylverf, inkt, olieverf,
pastel, krijt, aquarel, potlood en
geniet van de vrijheid om ver-
schillende technieken en mate-
rialen op het schilderdoek te ge-
bruiken. Tien procent van de op-
brengst verkoop gaat naar goede
doelen voor dieren.

Karolina van Schrojenstein
Lantman-Orlinska is fijnkunst-
fotografe. In haar fantasierijke en
sprookjesachtige werken ver-

beeldt ze de soms onzichtbare
maar toch aanwezige emoties.
Emoties die niet altijd te verwoor-
den zijn, maar die het leven sterk
beïnvloeden. Karolina is gefasci-
neerd door de rol dat het onbe-
wuste en de symbolen daarvan
op ons dagelijks leven hebben.
Herhalende thema’s in haar wer-
ken zijn transformatie, zelf-ont-
dekking en magie.
In deze expositie presenteert
Karolina werken uit 'Loose
thoughts' en 'project 12'. 'Project
12' is niet zomaar een serie van
twaalf fijn-kunstfoto’s. Het is een
in de tijdsspanne van twaalf
maanden waargebeurd verhaal
van zelf-ontdekking en zelf-
genezing na een traumatische
levensgebeurtenis. Zoals elk ver-
haal, ook deze hoort in een be-
paalde volgorde verteld te wor-
den. Dit project heeft letterlijk
een jaar de tijd gekost om het te
ervaren en te maken.
'Loose thoughts' is een collectie
van losse foto’s rond een zoek-
tocht naar eigen identiteit. Het
wordt niet geleid door een speci-
fiek verhaal, want deze zoek-
tocht heeft voorlopig nog geen
einde.

Mirjam Kemp-van der Burg is
al vele jaren met klei bezig, het is
een veelzijdige bezigheid, zowel
het maken als het glazuren er-
van. Het inspireerde haar zo dat
ze de driejarige opleiding in Gou-
da bij de Nederlandse Vereni-
ging Keramiek is gaan volgen en

Mirjam Kemp, Karolina van
Schrojenstein Lantman-Orlinska
en Maria Arias.

succesvol afgerond. Om haar
kennis up-to-date te houden blijft
ze cursussen volgen en elk jaar
verblijft ze een week in het bui-
tenland. De technieken van het
draaien op de schijf als handvor-
men vindt ze leuk om te doen.
Het draaien van borden, schalen
en kopjes is mooi om te doen, en
haar voorkeur gaat uit naar
miniaturen en kleine vaasjes.
Met het handvormen laat ze zien
hoe gevarieerd keramiek kan
zijn. Er zijn strakke vormen, or-
ganische objecten, en figuratieve
beelden te zien, gemaakt van
porselein tot grove kleisoorten, in
diverse kleuren en formaten.
In haar atelier geeft ze work-
shops aan kleine groepen. Het
doorgeven van kennis van klei is
bijna net zo leuk als zelf maken,
het is zo fijn om mensen blij te
zien als hun werkstuk uit de oven
komt.

Het KunstGein Podium is open
op woensdag, donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 12.00 uur
tot 16.00 uur. Eén van de kun-
stenaars is altijd aanwezig. Het
Podium bevind zich in het Atrium
(begane grond) van het Stad-
shuis in de binnenstad van
Nieuwegein. Vergeet niet ook de
etalage aan de Raadstede 75
(voorheen Manschot) te bekij-
ken.

Buurtpleinen deels open
en weer studeren
in de bieb

Naast het inleveren en lenen van
boeken bij bibliotheek De tweede
verdieping, kan dit ook weer bij
Buurtpleinen Zuid, Batau en
Galecop. Buurtplein Doorslag zal
definitief gesloten blijven.

De openingstijden
Buurtplein Zuid: dinsdag
13.00-16.00 uur en op
donderdag van 09.00-12.00 uur,
Buurtplein Batau: maandag
09.00-12.00 uur en op woensdag
van 09.00-12.00 uur en
Buurtplein Galecop: maandag
11.00-14.00 uur en donderdag
van 13.00-16.00 uur

Let op. De Buurtpleinen werken
volgens een ander protocol dan
de bibliotheek in de binnenstad
van Nieuwegein. Dit, omdat er
een beperkt aantal mensen op
de locaties is toegestaan,
waardoor er een wachtrij kan
ontstaan.

Studeren en kranten
Vanaf nu is het in beperkte mate
ook weer mogelijk om in de
bibliotheek te studeren op een
eigen laptop. Wil je
gebruikmaken van één van de
studieplekken? Stuur dan een
mailtje naar
actie@detweedeverdieping.nu
met je naam, gewenste dag en
tijd en je telefoonnummer.

Ook kan er in de maand juni
beperkt kranten gelezen worden
en zijn er maximaal 4
publiekspc’s beschikbaar. Dit
kan tot maximaal 4 personen op
het gezondheidsplein.

Bij de bibliotheek ben je, als je je
fit voelt, welkom op werkdagen
van 09.00 uur tot 20.00 uur en
op zaterdag van 09.00 uur tot
17.00 uur. Kijk op de website van
De tweede verdieping voor meer
informatie en de spelregels voor
het bibliotheekbezoek.

___________________ _____________________

_________________________________________________ __________________________________________________

_________________________ _________________________________________
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320 handgeschreven kaarten
voor hulpvragers/deelnemers
Algemene Hulpdienst Nieuwegein

Afgelopen week hebben 27 vrijwilligers van
de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN)
een persoonlijke kaart geschreven aan
hulpvragers en deelnemers van groepsac-
tiviteiten om te laten weten dat er aan hun
wordt gedacht. In totaal zijn er 320 kaarten
verstuurd en gezien de vele positieve reac-
ties, zijn deze in goede orde ontvangen!

Op deze manier wil de AHN laten zien, dat zij
staan voor een persoonlijke benadering en
graag inwoners tot steun zijn in deze bijzon-
dere tijd. De AHN is een vrijwilligersorgan-
isatie van, voor en door inwoners uit Nieu-
wegein. De AHN kent een zeer uitgebreid
hulpaanbod waaronder sociaal contact,
thuisadministratie, regelhulp, begeleid ver-
voer, boodschappen doen, duo-fiets, klusjes
in en om het huis, maken van een levens-
boek en nog veel meer.

De hulplijn van de AHN is iedere werkdag
tussen 10.00 en 12.30 uur bereikbaar voor
uw hulpvraag via het telefoonnummer
0306067409 en per e-mail op
info@hulpdienstnieuwegein.nl.

Alle vrijwilligers bij de AHN zijn gescreend en
houden zich aan de gedragscode van de
AHN en de instructies van het RIVM: ‘Een
veilig en vertrouwd gevoel voor de
hulpvrager!'
____________________________________

7

Hoe zit het nu
met de mondkapjes
in Nieuwegein?

Sinds deze week zien we om ons heen
steeds meer mensen die een mondkapje
dragen. Maar wat zijn nu precies de
regels? Wanneer moet ik een mondkapje
dragen, waar moet deze aan voldoen en
waar kan ze kopen? In dit artikel vind je
alle belangrijke informatie.

Wanneer is een mondkapje verplicht?
In het OV is anderhalve meter afstand hou-
den vaak niet mogelijk. Daarom is vanaf
1 juni het dragen van een mondkapje ver-
plicht in het openbaar vervoer. Dit geldt
voor alle reizigers vanaf 13 jaar in de trein,
bus, metro en tram. Ook op veerponten is
het dragen van een mondmasker verplicht
(zelfs wanneer je in de auto zit!). Op straat,
in winkels of in andere openbare ruimtes is
het dragen van een mondkapje niet nodig.
Het dragen van een mondkapje is een aan-
vulling op de bestaande hygiëneregels:
• 1,5 meter afstand houden
• thuis blijven bij ziekte en verkoudheid
• handen wassen met water en zeep
• niezen en hoesten in de elleboog
• papieren zakdoekjes gebruiken
• geen handen schudden

Wat voor mondkapje
moet ik dan dragen?
Reis je met het openbaar vervoer? Dan
moet je een niet-medisch mondkapje dra-
gen. Dit is een mondmasker dat niet in de
zorg gebruikt wordt. Let op: een niet-
medisch masker beschermt je niet tegen
het virus, maar verkleint de kans dat je an-
deren besmet. Wie geen mondkapje draagt
riskeert een boete van € 95,00. Er zijn
2 soorten mondkapjes die geschikt zijn voor
het openbaar vervoer:
• een wegwerpmondkapje: deze kun je
één keer gebruiken, circa 3 uur. Kost on-
geveer € 0,40 cent per stuk
• herbruikbaar mondkapje: meerdere
keren te gebruiken omdat ze gewassen
kunnen worden. Kosten: € 5,00 tot € 20,00.

Het is ook mogelijk om zelf een mondkapje
te maken van katoen, bijvoorbeeld van een
zakdoek, t-shirt of kussensloop. Een sjaal
of een mondkapje van een sok zijn niet
toegestaan in het OV. Zie ook de voor-
beeldinstructie voor een niet-medisch
mondkapje.

Waar kan ik een mondkapje kopen?
Niet-medische mondkapjes zijn ruim voor-
radig bij drogisterijen, supermarkten en ver-
schillende andere winkels. Populaire ver-
kooppunten zijn o.a. Etos, Kruidvat, Trek-
pleister, HEMA, Albert Heijn en Jumbo. Let
op: op veel stations zijn de maskers nog
niet te koop. Zorg er dus voor dat je voordat
je gaat reizen een mondkapje in huis hebt.
Hier kun je mondkapjes vergelijken.

Hoe gebruik ik veilig een mondkapje?
Een niet-medisch mondkapje verkleint de
kans dat het coronavirus via druppels uit
mond en neus wordt verspreid. Daarvoor is
het wel belangrijk dat je het masker op de
juiste manier draagt en gebruikt:
• was je handen met water en zeep voordat
je het masker opzet
• gebruik alleen de touwtjes of elastiekjes
om het mondkapje op te zetten, raak de
binnenkant niet aan
• zorg dat het masker goed aansluit op het
gezicht en dat de neus en mond goed be-
dekt zijn
• wanneer je het mondkapje weer afzet
wast je eerst weer je handen met water en
zeep
• gebruik wederom de touwtjes of elastiek-
jes om het masker af te zetten en raak de
binnenkant niet aan
• gooi het mondkapje weg (wegwerp-
masker) of was het masker op 60 graden
(herbruikbaar masker).

https://www.hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409
mailto:info@hulpdienstnieuwegein.nl
https://www.kosterschoenmode.nl
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/05/09/covid-19-niet-medisch-mondkapje
https://www.vergelijkmondkapjes.nl/nieuwegein/
https://www.albeka.nl


Plan een vakantie
en vrolijk jezelf op!

Ben jij de afgelopen tijd best wel vaak chagri-
jnig? Plan dan een vakantie. Misschien kan
je voorlopig nog niet op reis, maar uit onder-
zoek blijkt dat het feit dat je een vakantie
plant je humeur flink kan oppeppen. Natuur-
lijk kan het coronavirus je vakantie dwars-
bomen, maar zelfs dromen over een reis die
je in de toekomst gaat maken helpt.

Vakantie voorpret
Een trip in het vooruitzicht zorgt volgens on-
derzoekers van de Britse Cornwall University
voor dankbaarheid en voldaanheid. Hetzelf-
de geldt voor kaartjes voor een evenement of
een concert, ook iets wat nu is weggevallen
door de corona crisis. Vakanties of tickets
hebben veel meer effect dan het direct kopen
van iets materialistisch zoals bijvoorbeeld
een kipling tas of een wijnklimaatkast. Voor-
pret is namelijk een belangrijk iets. Het er-
gens naar toe leven maakt mensen gelukkig.

Lichamelijke gezondheid
De proefpersonen met een geboekte vakan-
tie komen positiever uit het onderzoek naar
voren dan de mensen die niks hebben ge-
boekt. Op zich logisch, maar dat is niet het

enige. Degene met iets op de planning zijn
blijer met hun economische situatie en voe-
len zich lichamelijk fitter. Vrouwen kijken ook
steeds meer naar de sportfaciliteiten op de
vakantiebestemming. De sport bh mee in de
koffer en lekker op vakantie in de gym is
steeds vaker een normale gang van zaken!

Perspectief
Hoe kan het dat je je zoveel beter voelt met
in het vooruitzicht een vakantie? Dat komt
volgens de experts omdat een mens nou
eenmaal altijd bezig is met de toekomst. Het
is fijn om dingen te hebben waarna je uit kan
kijken. Reizen is een van die dingen. Je be-
gint alvast na te denken over welke beziens-
waardigheden je wilt bezichtigen en wat voor
activiteiten je wilt gaan doen.

Dromen
Het is niet zo eenvoudig om een vakantie te
boeken tijdens de corona crisis. Toch zijn er
mogelijkheden. Bedenk wat je graag zou wil-
len. Wil je in de regio blijven of toch liever ver
weg? Hou je van de zon of van het bezoeken
van een stad? Kijk daarna naar wat er moge-
lijk is.
Boek pas wanneer je denkt dat het echt
veilig is en de overheid groen licht geeft.

Willeke Stadtman
‘In tijden van Corona’

Ik heb me eraan gehouden: op Pinkstermaandag repte ik me naar
Cityplaza, ik was er om kwart voor twaalf. Her en der zaten plukjes
mensen met een koffie-to-go in de zon, geen hordes die om 12 uur
een plek gingen bevechten.

Ik deed een rondje langs de terrassen. Bij het afgegrendelde terras
van Barista stond een heuse incheck katheder. Erachter een mede-
werkster met zwarte latex handschoenen. Bij Bagels & Beans
moest je nog steeds afhalen, daarna kon je met je vangst op het
terras gaan zitten, dat voor de gelegenheid met rood-witte kettingen
was afgezet.
Bakker Bart hanteerde een tijdslot. Je mocht er hooguit een half uur
op het terras zitten. Een struise blondine bij Oregano zei dat ze
niets bijzonders hadden geregeld, – ze vond het allemaal flauwe-
kul-. Je kon gewoon gaan zitten en dan werd je bediend, ‘want ik
heb een contactberoep.’

Tegen twaalven vormde zich een rij bij Barista. Klokslag twaalf
ontving de medewerkster de eerste klant. Een man, die eigenlijk
met zijn drieën was. De medewerkster noteerde zijn naam, de man
controleerde of ze die goed schreef, de hoofden raakten elkaar nog
net niet. Mobiele nummer, coronaklachten? Hij mocht naar binnen.

In de rij stond een gezin met twee jongens. Die hadden een
culinaire feestdag! Eerst lunchen bij Barista en ’s middags in de
eerste shift een pannenkoek bij de Middenhof. De jongste at
volgens zijn vader moeiteloos drie pannenkoeken weg.

Een vrouwelijke buschauffeur ging ‘effe een bakkie doen’,
’s middags had ze voor het eerst sinds weken een late dienst.
Verderop in de rij stond een meisje in een vrolijk geel zomerjurkje -
pas-op-de-plaats- te springen. Ze straalde, ze had er zo’n zin in. Het
viel me eerlijk gezegd nogal tegen, ik had meer spektakel verwacht.

’s Middags fietste ik naar wat aangekondigd was als het ‘Grootste
terras van Nederland’, 500 plaatsen bij Green Village. Bij het NBC
een groot scherm: nog 300 meter rechtdoor naar het ‘Grootste pop-
up terras van Midden-Nederland’. Qua pretenties toch iets afge-
schaald.

Er was een speciale fietsenstalling ingericht, er stond een incheck-
balie, een warm welkom. De richtlijnen van het RIVM namen ook
deel aan het terrasfeest, overal aanwijzingen, prima geregeld. Je
mocht ook gewoon naar het toilet. Staan liever niet en ook geen
heen-en-weer geloop tussen de tafels.

Op het terras naast de orangerie zat de vriendenclub aan de witte
wijn met borrelhappen. Allemaal blij dat het weer kon, al was het
ook wel fijn geweest: even geen sociale verplichtingen. Overal
rondom Green Village stonden witte terrasstoelen, ver uit elkaar,
omringd door de prachtige tuin en de gladgeschoren gazons. Een
plaatje, en verantwoord ook. Ik heb me er niet aan gehouden: ik ben
toch gaan zitten.

DE KOM
We mogen weer!

Het is zover! Na een maandenlange slui-
ting, mogen we sinds deze week onze
deuren weer openen voor publiek! Hier
worden we ontzettend gelukkig van, want
we hebben onze bezoekers en artiesten
enorm gemist. In juni gaan we door met de
KOM OP! peptalkshow, in live-setting met
publiek. De eerste editie vindt plaats op za-
terdag 6 juni om 16.00 uur. Boek nu je
kaarten en zorg dat je erbij bent!

Uiteraard houdt DE KOM zich aan de
maatregelen van het RIVM en de Rijks-
overheid en volgen het protocol van de
brancheorganisatie VSCD om uw bezoek
veilig te laten verlopen. Bezoekers worden
in de servicemails hierover geïnformeerd.
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Veel schade bij aanrijding
op de A.C. Verhoefweg

Vorige week vrijdag rond 15.00 uur heeft op
de A.C. Verhoefweg een aanrijding plaats-
gevonden. Hierbij raakten twee personenau-
to’s flink beschadigd. Het ongeluk gebeurde
op de kruising met de Batauweg en de Sym-
fonielaan. Ambulance personeel heeft de
inzittenden onderzocht. Niemand raakte
gewond.

Het is onbekend hoe het ongeval heeft kun-
nen gebeuren. Vermoedelijk is één van de
bestuurders door rood gereden. Eén van de
bestuurders kwam vanuit de de Symfo-
nielaan en de andere bestuurder ging linksaf
van de Batauweg naar de A.C. Verhoefweg.
Uit het onderzoek van de VOA zal moeten
blijken wie de schuldige is. Beide voertuigen
zijn na het onderzoek door een bergings-
bedrijf afgevoerd.

Openingstijden Kringloop Plaza

Kringloop Plaza, de grootste Kringloop
winkel van Midden Nederland, heeft sedert
eind mei ook weer haar deuren geopend.
Kringloop Plaza is gevestigd boven dieren-
speciaalzaak Diebo aan de Ravenswade 54
op industriegebied De Liesbosch in Nieu-
wegein. De winkel heeft een winkelopper-
vlakte van ruim 2900 m2 met spullen die een
tweede eigenaar zoeken.

Vintage is hot en je kunt gerust trots zijn op
een tweedehands aankoop. Maar kringlopen
is vooral gewoon leuk. Misschien vind je wel
net dat ene kastje voor weinig geld, speelgo-
ed voor je kleine, of die borden die je oma
ook had.

De openingstijden zijn tot en met 9 juni als
volgt:
Vrijdag 5 juni van 12.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag 6 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur
Zondag 7 juni van 12.00 uur tot 17.00 uur
Dinsdag 9 juni open van 10.00 uur tot 16.00
uur.

Op alle andere dagen tot 10 juni is Kringloop
Plaza nog gesloten. Kijk voor meer infor-
matie op de website van de grootste
kringloopwinkel van Midden Nederland.

Een bruine kring in je plafond?

Ineens viel mijn oog erop. Een bruine
kring in het plafond. Zag ik dat goed?
Ik stond op en liep in de richting van de
plek. Verdraaid zeg, inderdaad! Een brui-
ne kring. Ik pakte een krukje en ging erop
staan om te voelen of de plek ook vochtig
aanvoelde. Dat was niet zo. Maar toch…
waar komt die bruine vlek vandaan?

Je denkt na. Wat zit er boven het plafond? Je
hebt een plat dak, dus ja het dak zit erboven,
nogal wiedes. Maar staat er toevallig een
schoorsteenpijpje of zo? Het kan toch niet zo
zijn dat je midden op het dak, op een open
plaats een lek hebt? Of kan dat wel? Hoe
dan? Nou ja, de plek is niet vochtig, dus
misschien valt het mee.

Een weekje later valt je oog opnieuw op de
vlek. Hij lijkt ineens groter. Misschien is het
gezichtsbedrog. Je pakt het krukje weer erbij
en voelt. Nog steeds droog. Je gaat weer in
de bank zitten. Ja, het is droog, maar het
heeft ook niet geregend, dus ergens is dat lo-
gisch. Zal ik eens op het dak kijken?

Wat als er een hoosbui komt?
Je pakt een ladder en zet ‘m tegen de zijkant
van je huis, aan de kant waar de vlek in het
plafond zit. Je steekt je hoofd over de rand
en kijkt. Je ziet niks geks. Het dak is droog.
Er liggen wel wat bladeren op, een paar
takken en twee stenen. Je ziet geen bescha-
digingen. Vreemd. Je daalt weer af. Wat nu?
Afwachten?

(verder lezen)

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

Juni 2010
Minister Van Bijsterveldt brengt een
bezoek aan het Anna van
Rijncollege. Een leerling wijst de
minister op een aandachtspunt
terwijl zij observerend checkt of de
minister haar boodschap meekrijgt.
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https://kringloopplaza.com
https://www.pen.nl/artikel/een-bruine-kring-in-je-plafond
https://www.pen.nl/artikel/video-hongerige-draak-sloopt-pand-in-nieuwegein
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


De tweede verdieping
De kinderboekenweek
en de prehistorie

Tel samen met ons af van de
prehistorie tot nu! Wist je dat de
Kinderboekenweek 2020 al over
17 weken van start gaat? Tijdens
de Kinderboekenweek van 30
september t/m 11 oktober 2020
gaan we terug in de tijd met het
supergave thema: En toen?

Volwassenen
Regelmatig geven we je leuke
tips. We trappen af met een tip
voor volwassenen, in de prehis-
torie: De Aardkinderen. Dit is een
serie van zes historische ro-
mans, geschreven door Jean M.
Auel. Een groep prehistorische
holbewoners vindt een meisje
dat tot een hoger ontwikkelde
soort behoort. Het boek direct re-
serveren? Klik dan hier.

Kinderen
Kinderen vanaf 9 jaar kunnen
door het stripboek Hannes
Hunebed kennismaken met de
prehistorie. De opa en vader van
Hannes hebben het vuur en het

wiel uitgevonden, dat lees en zie
je in het boek Hannes Hunebed.
Hannes wil ook graag iets uitvin-
den, want jagen op grote prehis-
torische dieren ziet hij niet zitten.

Misschien heb je zelf weleens

een fossiel gevonden. Op deze
site kun je kijken hoe oud deze
is.

Liever knutselen? Dat kan ook.
In deze video zie je hoe je zelf
een dinosaurus kunt vouwen.

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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: 'We hebben weer een stapje verder gedaan. De wegen worden langzaam weer drukker. Voor
sommige mensen is dit het moment om ons statusblik weer van stal te halen. Onze bolide heeft lang stil
gestaan dus verdient wel een poetsbeurt. Niet dat we er lang van mogen genieten. De vogels staan al
weer klaar!'

_______________________________ _________________
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Heb jij ook zo'n zin om te komen banenzwemmen? Sinds maandag 25 mei zijn wij weer open zodat je je weer lekker kunt komen
banenzwemmen bij ons in Merwestein. Zoals je begrijpt zijn er maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers en
bezoekers onze locatie veilig kunnen betreden. Zo is er voor het banenzwemmen een aparte route gecreëerd en zijn er duidelijke richtlijnen
waar iedereen zich aan moet houden. Kom jij ook lekker zwemmen? Check onze website: www.merwestein.nl/nieuws en reserveer je
plekje online!

https://detweedeverdieping.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/0830/search/iets/aardkinderen
https://detweedeverdieping.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/0830/detail/wise/334072?offset=2&qs=hannes&search_in=iets&state=search
https://detweedeverdieping.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/0830/detail/wise/334072?offset=2&qs=hannes&search_in=iets&state=search
https://www.oervondstchecker.nl/alle-vondsten
https://www.detweedeverdieping.nu/kinderboekenweektips-prehistorie/
http://www.keep-in-mind.nl)
https://www.slagerijwimkastelein.nl
http://www.merwestein.nl/nieuws
https://www.detweedeverdieping.nu/kinderboekenweektips-prehistorie/


Oude sneltram naar museum?

Provinciale Staten hebben het cultuur- en
erfgoedprogramma 2020-2023 vastgesteld in
de digitale Statenvergadering van woensdag
3 juni jl. Er komt een conferentie over laag-
geletterdheid en er wordt onderzocht of de
oude sneltram naar het museum kan. Ook
komt er budget beschikbaar om de gevolgen
van de stikstofproblematiek voor de provin-
ciale organisatie op te vangen.

Sneltram
Op 29 mei 2020 reed de oude SIG sneltram
na 37 jaar zijn laatste ritten tussen Utrecht en
IJsselstein en Nieuwegein. In Utrecht zal de
laatste rit met de SIG tram op vrijdag 3 juli
zijn. Provinciale Staten hebben het college
verzocht de mogelijkheden te onderzoeken
om een oude sneltram te schenken aan het
Nederlands Transport Museum in Nieuw
Vennep.

Het college informeert Provinciale Staten zo
spoedig mogelijk over de mogelijkheden en
voorwaarden. Met de schenking kan één ex-
emplaar van de oude SIG sneltram Serie
5000 gered worden van de sloop. Het initia-
tief voor de reddingsactie richting Provinciale
Staten kwam van de Tramweg-Stichting.

Over De Tramweg-Stichting
De Tramweg-Stichting, opgericht op 11
augustus 1965, steunt pogingen om Neder-
lands trammaterieel te restaureren, voor het
nageslacht te bewaren en er zo mogelijk
mee te rijden.

Om dat doel te bereiken, probeert de TS
financiële middelen te vergaren om daarmee
tot sloop gedoemde tramrijtuigen te redden.
Niet iedere tram natuurlijk; het moet wel
gaan om bijvoorbeeld de laatste vertegen-
woordiger van een bepaald type, of een rij-
tuig met een bijzondere levensloop, etcetera.

Er wordt zoveel mogelijk samengewerkt met
plaatselijke vervoersmusea, het Nederlands
Spoorwegmuseum en andere organisaties
op het gebied van industriële archeologie.
Ook internationaal bestaan contacten met
verwante organisaties die zich bezighouden
met het bewaren van mobiel erfgoed.

Corona-maatregelen
in de winkels van Cityplaza

• Er zijn nooit meer dan een maximum aantal
toegestane klanten tegelijk aanwezig in de
winkel zodat iedereen 1,5 meter afstand kan
houden van elkaar
• alle medewerkers zijn scherp op hygiëne
• alle medewerkers gebruiken desinfecte-
rende gel en letten extra goed op hun per-
soonlijke hygiëne
• de producten worden verantwoord aange-
vuld
• het aanvullen van producten gebeurt zoveel
mogelijk buiten openingstijden of in afgeslo-
ten gangpaden
• betaal contactloos en met pin om contact te
vermijden
• stel je bezoek uit als je verkouden bent of
griepklachten hebt, houd 1,5 meter afstand
en hoest/nies in je elleboog.
____________________________________

Het leukste pop-up terras
van Midden-Nederland
is geopend!

Sinds afgelopen maandag mogen de ter-
rassen weer open. Dat is supergoed nieuws
en dat wil het team van evenementenlocatie
Green Village aan de Blokhoeve 7 graag met
je vieren. Op hun pop-up terras natuurlijk!
Wil je een tafel bemachtigen?
Plaats dan snel je reservering. Vol is helaas
vol!

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: 'Voor Corona binnenblijven:
dus niet er op uit om 'nieuwe'
natuur te ontdekken in
Nieuwegein.
Maar nu ga ik weer, aarzelend,
proberend. Zoals vorig jaar wordt
het niet meer in 2020.
Voorlopig een wekelijkse reeks
bloeiende planten in de Bossen-
waard. De overvloed van 2019.
Akkerdistels. Nu te beginnen.'

________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Het kan niet allemaal even mooi zijn. Ook niet in de
Bossenwaard. Er stonden in 2019 ook akkerdistels.
Stékelige akkerdistels vol kleine, lila bloemen. Niet zomaar een
paar: honderden. Een veld vol.
Dat prikt wel even.

11

_____________________________ _____________________________________________________

https://nbccongrescentrum.typeform.com/to/Xr8cN2
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.detweedeverdieping.nu/kinderboekenweektips-prehistorie/
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https://filmscanning.nl
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De Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN) is een vrijwilligersor-
ganisatie die zich inzet voor het welzijn van
Nieuwegeinse inwoners, die zonder hulp in
een kwetsbare positie komen of blijven. De
AHN doet dat door het aanbieden, versterken
en zichtbaar maken van eenvoudige en in-
formele oplossingen van, voor en door
Nieuwegeinse inwoners. De AHN richt zich
hierbij vooral op zieken, ouderen en een-
zame in hun functioneren beperkte mede-
burgers.

De hulp die de AHN biedt is te onderschei-
den in Praktische hulp, Sociale ondersteu-
ning, en Ontspanning en ontmoeting. De vri-
jwilligers staan voor u klaar als hulp van fami-
lie, vrienden of bekenden niet voldoende is of
als professionele instellingen geen hulp kun-
nen bieden.

Mensen vinden het vaak belangrijk dat zij
zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blij-
ven wonen en de regie op hun eigen leven
kunnen behouden. Daarom brengen de vrij-
willigers van de AHN, naast het eigen hulp-
aanbod, ook handige informatie en mogelijke
oplossingen van anderen onder de aandacht.
Zo kunnen mensen zelf kiezen, zelf bepalen
en participeren binnen de mogelijkheden die
er zijn.

De AHN maakt geen onderscheid naar ge-
loofsovertuiging, politieke voorkeur, levens-
opvatting of maatschappelijke overtuiging. Bij
de beoordeling van de hulpvraag beschouwt
de AHN iedereen als gelijk.

EHBO, afdeling Vreeswijk

De Koninklijke Nederlandse Vereniging
Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling
Vreeswijk, Nieuwegein-Zuid, is opgericht op
16 april 1936. Het is een springlevende
vereniging met zowel 'oude' als 'jonge' leden.

Eerste hulp is meer
dan een pleister plakken
Het is de eerste hulp die wordt verleend di-
rect nadat iemand onwel is geworden of ge-
troffen is door een ongeval of acute ziekte.
Vaak zelfs nog voordat er professionele hulp
is gewaarschuwd. Een moderne eerste hulp-
verlener weet dan precies wat hij moet doen.
Hij kijkt wat er aan de hand is, maar let daar-
bij ook op gevaar voor zichzelf, het slachtof-
fer en de omstanders. Daarna stelt hij vast
wat het slachtoffer mankeert, stelt het slacht-
offer gerust, kijkt wat er gedaan moet worden
en of er professionele hulp gewaarschuwd
moet worden en begint alvast zelf met de di-
rect noodzakelijke hulpverlening. Kortom:
een deskundige en geoefende EHBO-er kan
van levensbelang zijn!

Al sinds de oprichting in 1936 is de vereni-
ging actief in Nieuwegein en omstreken.
Honderden mensen hebben sindsdien een
opleiding gevolgd en hun diploma behaald.

Het aanbod van dd vereniging

• EHBO Cursus. Deze cursus leidt op voor
het Diploma Eerste Hulp volgens de richtlij-
nen van het Oranje Kruis. Hierbij worden o.a.

Eerste Hulp aan Kinderen, reanimatie en ge-
bruik van de AED, alsmede verbandleer be-
handeld
• Herhalingslessen
• EHBO-ers voor evenementen.
____________________________________

Online summerschool
Korte verhalen schrijven’
door Mohammed Benzakour

'Een goed verhaal is een vak apart,' aldus
schrijver en columnist Mohammed Benza-
kour. In samenwerking met bibliotheek De
tweede verdieping organiseert hij een online
cursus ‘korte verhalen schrijven’.
Tijdens de bijeenkomsten op maandagavond
gaan de deelnemers aan de slag met live
schrijfoefeningen en huiswerkopdrachten om
van hun teksten pakkende en leesbare korte
verhalen te maken. De bijeenkomsten vinden
plaats op maandag: 15, 22 en 29 juni en 6
juli van 20.00 uur tot 21.30 uur via Teams.
De kosten bedragen € 45,00 voor biblio-
theekleden (of clubcardhouders) en € 60,00
voor niet-leden. Kijk voor meer informatie en
om je aan te melden op de website van De
tweede verdieping.

_____________________________________ _________________________________
____________________ ____________________________________________________________

FOTO
VAN
DE WEEK

Arend:
'Scrap Art kunstenaar
Nils van Went plaatste
recent een gigantische
winkelwagen naast zijn
werkplaats aan de
Galecopperzoom.
Twee dagen later
verscheen daar de
winkelende mens bij.
Gewèldig!'

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…

___________________ ___________________________________________
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https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/index.php
https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/praktische-hulp.php
https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/sociale-ondersteuning.php
https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/sociale-ondersteuning.php
https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/ontspanning-en-ontmoeting.php
https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/handige-informatie.php
https://www.hulpdienstnieuwegein.nl/handige-informatie.php
https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-zwoegt-en-creeert-daar-met-ijzer-in-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl?subject=Foto%20van%20de%20Week
https://filmscanning.nl
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Tegenvallers
bij vernieuwing regionale tramlijn

De vernieuwing van de regionale tramlijn
tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein
die op 30 mei is begonnen en tot 21 au-
gustus zou duren, zal minimaal vier we-
ken langer duren dan gepland. De vertra-
ging wordt grotendeels veroorzaakt door
corona gerelateerde maatregelen. Zo kan
op de bouwplaats met minder mensen bij
elkaar gewerkt worden. Daarnaast kunnen
internationale leveranciers niet op tijd le-
veren, omdat bijvoorbeeld fabrieken stil
lagen door de virusuitbraak. De vervan-
gende bussen zullen daarom ook na 21
augustus blijven rijden.

Dit meldt het college van Gedeputeerde Sta-
ten van Utrecht aan Provinciale Staten over
het project Vernieuwde Regionale Tramlijn.
Daarnaast vraagt het college om een aanvul-
lend krediet van 20,9 miljoen euro. Met name
als gevolg van de coronacrisis valt het pro-
ject duurder uit dan begroot.

Beter en sneller openbaar vervoer
Door de vernieuwing van de regionale tram-
lijn tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein
maakt de provincie het openbaar vervoer
aantrekkelijker voor reizigers. Een goed OV-
aanbod draagt bij aan een goede bereik-
baarheid in de regio en aan een fijn woon- en
werkklimaat. In december 2016 hebben
Provinciale Staten besloten om de be-
staande tramlijn geschikt te maken voor de
nieuwe lagevloer-trams en om groot onder-
houd uit te voeren op het zuidelijke deel van
de tramlijn. Daarmee wordt de lijn geschikt
gemaakt voor de koppeling met de Uithoflijn,
zodat reizigers zonder overstappen van IJs-
selstein of Nieuwegein naar Utrecht Science
Park kunnen reizen.

Coronacrisis
Door de coronacrisis is de fabriek in
Zaragoza (Spanje) die de nieuwe trams pro-
duceert gesloten geweest tot begin mei jl.
Inmiddels is de productie van nieuwe trams
weer gestart maar de achterstand is dusda-
nig dat op 21 augustus 2020, wanneer de

vernieuwde tramlijn volgens planning klaar
moet zijn, hooguit tien nieuwe trams beschik-
baar zijn. Om de beoogde dienstregeling te
kunnen rijden, zouden dit er minimaal 14
moeten zijn. De verwachting is dat er daarom
ook langer vervangende bussen moeten blij-
ven rijden, met name op het tracé van en
naar IJsselstein en Nieuwegein-Zuid.

Extra kosten
In de Statenbrief van 14 april jl. hebben
Gedeputeerde Staten aangekondigd dat de
kosten voor het project hoger zullen uitvallen
dan begroot. De inschatting is dat de totale
kosten tot 20,9 miljoen kunnen oplopen.
Ongeveer driekwart van dit benodigd krediet
houdt verband met de impact van de coro-
nacrisis op de bouwwerkzaamheden, leve-
ranties uit het buitenland en verlenging van
het vervangend busvervoer. Bovendien is
aanvullend budget nodig voor extra werk-
zaamheden. Zo is uit onderzoek gebleken
dat er een damwand geplaatst moet worden

ter versteviging van de trambaan in IJssel-
stein. Verder zijn bij een aantal haltes aan-
passingen nodig om te zorgen dat de toe-
gankelijkheid voor mindervalide reizigers ver-
beterd wordt. Provinciale Staten behandelen
op 8 juli het voorstel van Gedeputeerde Stat-
en over deze aanvraag voor extra project-
krediet.

Extra trams
Gedeputeerde Staten stellen daarnaast voor
aan Provinciale Staten om vijf extra trams
van elk 41 meter lang bij te kopen. Eerder
bestelde de provincie na een aanbesteding,
27 trams van 33 meter lang en 22 trams van
41 meter lang bij de Spaanse spoorwegfa-
brikant CAF. Om volgens dienstregeling te
kunnen rijden, zijn 22 gekoppelde tramstellen
nodig van elk 75 meter lang. Met deze vijf
extra trams blijven er voldoende trams
beschikbaar op het moment dat er onder-
houd of reparatie nodig is aan een aantal
tramstellen.

DE KOM weer open voor publiek

Eindelijk is het zover! Na een maanden-
lange sluiting mag Stadstheater en Kun-
stencentrum DE KOM sinds deze week
de deuren weer openen voor publiek!
‘Hier worden we ontzettend gelukkig
van, want we hebben onze bezoekers en
artiesten enorm gemist’ aldus DE KOM.

Binnenkort wordt gestart met filmvertonin-
gen, houd hiervoor de website in de gaten.
Ook gaat DE KOM in juni door met de
‘KOM OP! peptalkshow’, in live-setting met
publiek. Oscar Kocken interviewt artiesten
die in de afgelopen periode in DE KOM
opgetreden zouden hebben en mensen die
van een nood een deugd maken. Ook op-

merkelijke bekende en onbekende
Nieuwegeiners komen aan bod en er is
muziek. De eerste editie vindt plaats op
zaterdag 6 juni om 16.00 uur. Te gast zijn
burgemeester Frans Backhuijs, relatie-
coach Sandra Hendriks, anesthesioloog
Hinke de Lau en Spinvis.

Boek nu uw kaarten en zorg dat u erbij
bent! Uiteraard worden de maatregelen van
het RIVM en de Rijksoverheid gevolgd net
als het protocol van brancheorganisatie
VSCD om het bezoek veilig te laten
verlopen.

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
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.dekom.nl
https://www.pen.nl/?s=peptalk
https://www.dekom.nl
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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/


Aangemelde evenementen

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

Manga voor Beginners, 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 POTTEN EN PANNEN
drummen met Vincent
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https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.gall.nl
https://www.dekom.nl/pQ8Weiw/filmpjes-docenten
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