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Koken met pen.nl
Italiaanse witlofschotel

Een lekker Italiaanse witlofschotel, 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, mid-
den 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 Leeuwerik in de wijk
Doorslag.
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

‘Saté Sunday’
voor KiKa in Vreeswijk

In samenwerking met restaurant ‘The
Good Food’ aan de Dorpsstraat 35
houdt het team ‘Tonie, Tiny en Eric
voor KiKa’ een BBQ Saté Sunday in
Vreeswijk.

Team ‘Tonie, Tiny en Eric voor KiKa’
zetten zich al sinds 2012 in voor KiKa.
Met het lopen van marathons over de
hele wereld en het organiseren van
leuke activiteiten hebben zij al vele tien-
duizenden euro’s voor KiKa opgehaald.
Geld dat wordt gebruikt om kinderen
met kanker meer kans op genezing te
bieden. Deze keer dus een heuse BBQ
Saté Sunday.

'The Good Food' is een Streetfood res-
taurant waar u in een gezellige ambian-
ce kunt genieten van heerlijke wisse-
lende wereldse gerechten vanuit alle
windstreken. Eigenaar Jan Thé heeft
zijn restaurant drie dagen beschikbaar
gesteld voor deze bijzondere actie.
Samen hebben ze een mooi programma
samengesteld en 25% van de saté op-
brengsten komt ten goede van KiKa.

Waar: Restaurant ‘The Good Food’ in
Vreeswijk (Dorpsstraat 35).
Wanneer: Zondag 12, zondag 19 en
zondag 26 juli.
Kosten: Vanaf 9,95 (inclusief amuse bij
ontvangst).
Diner: 1e shift van 15.30 tot 18.15 uur;
2e shift van 18.30 uur tot sluitingstijd.

KiKa update: Op deze avond zijn
Tonie, Tiny en Eric natuurlijk ook aan-
wezig om u te vertellen over hun KiKa
activiteiten.

Er is op de laatste avond een loterij
waarbij vele prijzen te winnen zijn. De
opbrengst van de loterij komt 100% ten
goede van KiKa. De winnende loten
worden gepubliceerd op de website van
‘The Good Food’ en op de Facebook
pagina van KiKa, dus check je loten na
de trekking op 26 juli 2020.
De loten zijn nu al te koop via KiKa:
Tonie 0621838974 en bij The Good
Food.

Prijzen voor de loterij
Door een mooi initiatief van de onderne-
mers in Vreeswijk is er een mooi divers
prijzenpakket beschikbaar voor KiKa,
zoals:
• Tegoedbonnen van
Bloemenwinkel de Stijl,
Men’s Wear Report, Remco Optiek,
Slagerij Post, Sarong Massage,
Broodje Vreeswijk, The Good Food,
Kusadasi, Kapsalon Chantal...
• Diverse cadeau pakketten van
Gepu, Knus bij Ann, KiKa pakket,
kaartjes Heineken Experience,
grote badhanddoeken, bagage trolley,
1 weekend een sportauto van Renault,
boottocht voor 2 personen inclusief
koffie, vers appelgebak met afsluitend
een diner bij The Good Food.

https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-witlof-ovenschotel-gedroogde-zontomaat-en-gorgonzola
https://www.pen.nl/destraat/index472.html
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/de-doorslag
https://www.cityplaza.nl
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.thegoodfood-restaurant.nl
https://www.thegoodfood-restaurant.nl
https://www.facebook.com/EricenTonieforKiKa/
https://www.facebook.com/EricenTonieforKiKa/
0621838974
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Zomerprogramma
tegen ‘coronaverveling’
voor jongeren

De gemeente Nieuwegein gaat aan de
slag met een speciaal zomerprogram-
ma voor de jeugd. Omdat vanwege
corona minder mensen gaan reizen,
verwacht de gemeente dat meer jon-
geren de zomer in de stad doorbren-
gen.

Op dit moment is er te weinig te doen
voor jongeren die de zomer in Nieuwe-
gein doorbrengen. Om verveling tegen te
gaan, wil de gemeente weten wat ze
voor de jongeren kunnen doen. Daarom
vragen ze jongeren in de leeftijd van 12
tot 21 jaar naar hun wensen om zo hun
zomer in Nieuwegein wat op te leuken.

Wethouder Jan Kuiper is vorige week
woensdagmiddag samen met burge-
meester Frans Backhuijs via Microsoft
Teams in gesprek gegaan met een tien-
tal jongeren. Vanwege de corona-maat-
regelen was het gesprek niet op de bur-
gemeesterskamer maar online.

Wethouder Kuiper: 'Er is altijd wel zo-
meraanbod in deze stad, maar mis-
schien kunnen we wel meer en mis-
schien óók wel beter.' Na een eerste kor-
te enquête onder jongeren is al een in-
ventarisatie van wensen gedaan. Meer
dan zevenhonderd jongeren hebben
hierop gereageerd. Ruim tachtig jon-
geren hebben in de korte enquête aan-
gegeven dat ze wel willen meewerken
aan het organiseren van de zomerpro-
grammering. Ook wordt er gewerkt aan
een online platform waar de jeugd van
Nieuwegein elkaar kan vinden.

Kuiper vertelt enthousiast over de eerste
resultaten van dit de enquête. 'Sport is
nog altijd heel erg favoriet', zegt hij. 'We
hebben altijd wel sportaanbod in de zo-
mer maar dat zou dus echt wel meer
kunnen. Net als ontmoeten, elkaar tref-
fen en uitgaan. Muziek is ook een groot
verlangen van jongeren om daar meer
mee te doen', vertelt Kuiper.

Buurthuis
Ook de 15-jarige Vera Nova Goes wil
meewerken aan het project en is ook in
gesprek gegaan met de burgemeester
en de wethouder. Zij heeft er wel zin in
om ervoor te zorgen dat er in de zomer
meer wordt georganiseerd voor jongeren
'want ik mis wel een aantal dingen, en
dat gaan we regelen, en daar ben ik heel
blij mee', zegt ze blij. Zo heeft ze zelf wel
een grote wens om een ontmoetingsplek
voor jongeren te organiseren. 'Gewoon
een buurthuis waar je allemaal activitei-
ten kunt doen. Dus met een programma
met de ene dag een disco, een andere
dag sporten of spelletjes.'

Vera Nova wil dat jongeren hun eigen
plekje hebben. 'Nu hangt iedereen in de
bieb, en dat is niet echt leuk. We willen
een plek waar we kunnen chillen met z’n
allen.' Voor het uitgaan moet Vera Nova
altijd naar IJsselstein. 'In Nieuwegein

heb je dat niet echt, een club ofzo. Dus
dat zou ook nog wel leuk zijn.'

De wethouder vindt het leuk om te horen
dat jongeren een ontmoetingsplek zou-
den willen creëren. Hij wil in gesprek blij-
ven met ze, ook na de zomer, om op de
hoogte te blijven van de dromen van de
Nieuwegeinse jongeren. 'Als het gaat om
een commerciële uitgaansvoorziening,
dan is het niet aan de gemeente om dat
te faciliteren. Maar een plek voor jonge-
ren organiseren waar zij elkaar kunnen
ontmoeten, dat vind ik een rol van de
gemeente.'

Afgelopen maandag vond de eerst co
creatiesessie plaats tussen de ge-
meente, MOvactor, SportIdee, DE KOM
en jongeren om een zomerprogramma
concreet vorm de geven. Hierna volgen
nog meer sessies om met elkaar het
zomerprogramma op te stellen.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

Vera Nova:
'...ik mis wel een
aantal dingen,
en dat gaan we
regelen...'

Vera Nova:
'...ik mis wel een
aantal dingen,
en dat gaan we
regelen...'

http://www.moenmakelaars.nl
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.pen.nl/artikel/zomerprogramma-tegen-coronaverveling-voor-jongeren-in-nieuwegein


Tweede Kamer wil onderzoek
naar woningen
in de polder bij Nieuwegein

De Tweede Kamer wil dat er expliciet
wordt gekeken naar de mogelijkhe-
den voor woningbouw in de polder
Rijnenburg bij Nieuwegein. Twee ver-
schillende moties hierover werden
donderdag 2 juli door de Kamer
aangenomen.
De Tweede Kamerleden maken zich
zorgen om het woningtekort in Neder-
land. De woningbouwproductie zal dit
jaar naar verwachting op 60.000 uitko-
men en volgend jaar dalen naar 50.000.
Dat is flink minder dan de 75.000 nieuw-
bouwwoningen die als doel waren ge-
steld. De Kamer wil bovendien dat het
aantal te bouwen woningen op middel-
lange termijn verder omhoog gaat naar
90.000 per jaar. Dat is volgens de
Kamer nodig om het tekort in te kunnen
lopen.

Moties
In twee moties roepen Tweede Kamer-
leden op om daarbij naar Rijnenburg te
kijken als gebied waar woningen kunnen
worden ontwikkeld. Zo diende Julius
Terpstra (CDA) een motie in waarin de
regering wordt opgeroepen om samen
met de provincie en andere partijen in
kaart te brengen waar in Nederland
grote locaties zijn waar nieuwbouw mo-
gelijk is. Daarbij moet volgens Terpstra
expliciet naar Rijnenburg worden geke-
ken.
Ook een motie van Daniël Koerhuis
(VVD) en Jessica van Eijs (D66) gaat
over Rijnenburg. De Kamerleden willen
dat de regering samen met de provincie
Utrecht en de omliggende gemeenten
de mogelijkheden in kaart brengt voor
grootschalige woningbouw in de polder
bij Nieuwegein. Zij zien het liefst dat er
voor 2030 gebouwd gaat worden.

Energielandschap
Over de polder Rijnenburg en het aan-
grenzende Reijerscop is in de Utrechtse
politiek al jaren veel te doen. Utrecht wil
van de polders voorlopig een ‘energie-
landschap’ maken, waarbij acht wind-
molens van maar liefst 235 meter hoog
en een grote hoeveelheid zonnepanelen
worden geplaatst.
In de plannen van de gemeente Utrecht
is er pas later ruimte voor woningbouw.
Eerder dit jaar diende het CDA in de
Tweede Kamer ook al een motie in om
Utrecht te verplichten vooral in te zetten
op woningbouw in de polder.

Hornbach Drive In
Nieuwegein geopend

Hornbach Nieuwegein is de zevende
vestiging van de bouwmarktketen in
Nederland met een Drive In. Het is de
allereerste drive-in bouwmarkt van de
regio Utrecht voor consumenten en
professionials. Op een oppervlakte
van meer dan 4.000m2 vind je ruim
400 kwaliteitsproducten. Die zijn in
grote hoeveelheden beschikbaar. In-
laden? Super simpel. Je rijdt gewoon
met je auto naar het schap. Onze
videograaf Bart van Rooijen was aan-
wezig om het eens uit te proberen.

Assortiment
Het assortiment van de Drive In telt ruim
400 verschillende producten. Zwaardere
bouwmaterialen waarmee je onnodig
sjouwen wilt vermijden. Je vindt er onder
andere: bouwhout, mortels, gevelste-
nen, wapeningsstaal en lateien, bouw-
gereedschap, wandprofielen, dakbe-
dekking, isolatiemateriaal, bestrating,
zand en grind, lijngoten en drainage.
Uiteraard efficiënt opgesteld, zodat je
optimaal kunt inladen.

Zo werkt het
Doe je bouwaankopen in drie snelle
stappen. De gangpaden van de drive-in
zijn extra breed, daarmee staat elke au-
to en klusbus eerste rang.
• Inrijden: meld je bij de slagboom en rijd
de Drive In binnen
• Inladen: rijd tot het schap, laad de ar-
tikelen in en scan ze met de app op je
telefoon
• Betalen: reken alles in één keer af aan
de kassa met de QR-code uit de app.

Over Hornbach Nieuwegein
Op 26 maart 2003 opende Hornbach de
deuren van haar achtste Nederlandse
vestiging in Nieuwegein. De bouwmarkt
met tuincentrum, die naast de Drive In
gelegen is, heeft een oppervlakte van
bijna 14.000m2. Met de Drive In van
4.000 m2 komt het totale vloeropper-
vlakte in Nieuwegein op 18.000m2. De
vestiging beschikt over 490 parkeer-
plaatsen. Met een assortiment van
120.000 artikelen vind je hier alles om je
bouwproject te realiseren. De vestiging
beschikt bovendien over een tuincen-
trum, dierenafdeling en badkamer- en
keukenstudio.

De Hornbach aan de Veldwade 3 is
zeven dagen per week geopend. Mo-
menteel, vanwege corona, van maan-
dag tot en met woensdag van 07.00 tot
18.00 uur (regulier tot 21.00 uur).
Op donderdag en vrijdag van 07.00 tot
21.00 uur, op zaterdag van 08.00 tot
18.00 uur en op zondag van 12.00 tot
17.00 uur.
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https://www.pen.nl/?s=polder+rijnenburg
https://www.pen.nl/artikel/hornbach-drive-in-nieuwegein-geopend
https://www.pen.nl/artikel/hornbach-drive-in-nieuwegein-geopend
https://www.pen.nl/artikel/hornbach-drive-in-nieuwegein-geopend
https://www.pen.nl/artikel/hornbach-drive-in-nieuwegein-geopend


Koninklijke Onderscheidingen
alsnog uitgereikt

Vrijdag 3 juli jl. heeft burgemeester
Frans Backhuijs alsnog de Koninklij-
ke Onderscheidingen uitgereikt met
de bijbehorende versierselen. Drie in-
woners uit Nieuwegein kregen in april
dit jaar de versierselen. De uitreiking
gebeurde op verschillende plekken in
Nieuwegein. De lintjes werden niet
door de burgemeester, maar door
familieleden opgespeld.

Zo kreeg de heer Naezer de onderschei-
ding opgespeld door zijn echtgenote, de
heer Van Bommel door zijn zoon en
kreeg mevrouw De Beaufort de onder-
scheiding opgespeld door haar klein-
dochter.

Op 24 april dit jaar waren deze drie
stadsgenoten al benoemd in de Orde
van Oranje Nassau. Vanwege de Coro-
namaatregelen kon de burgemeester de
onderscheidingen toen nog niet uitrei-
ken. Gelukkig kon dit nu alsnog!

Jan Naezer is benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje Nassau. Hij is al
sinds de jaren zeventig actief als beel-
dend kunstenaar. Zijn schildersatelier
staat in Nieuwegein. Zijn werken worden
nationaal en internationaal gewaardeerd
en hij heeft er al vele prijzen mee ge-
wonnen. Veel gerenommeerde musea in
binnen- en buitenland hebben werken
van hem opgenomen in hun collectie.
Ook Prinses Beatrix heeft er een paar in
haar privécollectie. Ook heeft hij veel
geëxposeerd.
De heer Naezer was ook actief als do-
cent beeldende vorming waarbij hij veel
heeft betekend voor kunstenaars uit bin-
nen- en buitenland. In zijn cursussen re-
serveerde hij altijd een paar gratis plaat-
sen voor mensen met een kleine beurs.
In de jaren ’90 zette hij een afdeling
beeldende vorming voor het basisonder-
wijs in Voorburg op die later nog werd
uitgebreid. Hij ontwierp projecten, organ-
iseerde exposities en onderhield contac-
ten tussen politiek, kunstuitleen, bestuur
en scholen.
Een bijzondere plek was voor hem het
doveninstituut Effatha. Om hier les te
kunnen geven, verdiepte hij zich in de
gebarentaal. Daarnaast heeft hij zich in-
gezet voor tal van bijzondere kunstpro-
jecten en tentoonstellingen en haalde hij
belangrijke buitenlandse kunstenaars
naar Nederland. Dit alles vanuit zijn bui-
tengewone gedrevenheid om kunst
verder te ontwikkelen en uit te dragen.

Barry van Bommel is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Hij krijgt deze onderscheiding vanwege
zijn grote verdiensten voor de Jiujitsu-
sport. Zelf is hij 27 keer Nederlands
kampioen geweest in diverse klassen en
heeft hij mondiaal enkele keren goud,
zilver en brons voor Nederland binnen-
gehaald. Ook heeft hij bijgedragen aan

grote successen van zijn pupillen in het

Nederlands team. In zijn periode als
bondscoach heeft hij vele senioren, as-
piranten en junioren begeleid bij na-
tionale en internationale wedstrijden,
waarbij vele titels zijn behaald. De heer
van Bommel is inmiddels al 23 jaar als
vrijwilliger actief bij de Judo Bond Ne-
derland (waar de jiujitsu-sport onder
valt). Hij was onder meer examinator,
docent en coach. Ook zette hij wedstrijd-
trainingen op voor de jeugd. Hij is inmid-
dels 7e danhouder jiujitsu en lid van ver-
dienste van de Judobond, die zeer veel
waardering heeft voor hem. Hij zet zich
volledig in om anderen te helpen en
draagt nog altijd bij aan de trainingen
van jiujitsuka’s. De mensen om hem
heen kennen Barry van Bommel als een
verantwoordelijke, deskundige en be-
trokken vrijwilliger.

Guusta de Beaufort is benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau
vanwege haar langdurige vrijwillige ac-
tiviteiten op verschillende gebieden. Zo
is ze al sinds 1976 actief voor het Konin-
gin Wilhelminafonds Kankerbestrijding
(KWF) als voorzitter van de afdeling
Nieuwegein en als coördinator van de
collectanten. Zelf collecteert ze overi-
gens ook.
Daarnaast is ze ook actief voor de Alge-
mene Hulpdienst. Eén cliënt met com-
plexe problematiek heeft ze jarenlang in-
tensief begeleid. Daarnaast weet ze ook
nog tijd vrij te maken voor andere hulp-
behoevenden, zoals bijvoorbeeld een
wekelijks bezoek aan oudere vrouw.
Ook gaf ze onder meer taalles, begeleidt
ze spelletjesmiddagen in het buurthuis.
Voor de Ankergemeente verzorgt ze bij-
bellezingen tijdens de dienst, ze legt
pastorale bezoeken af, doet kosterwerk
en leidt de gebedskring. Mensen kennen
mevrouw De Beaufort als een zeer be-
trokken vrijwilliger die het opneemt voor
mensen die in een kwetsbare positie zit-
ten. Die mensen kunnen altijd op haar
rekenen. Ze kijkt wat iemand nodig heeft
en handelt daarnaar.
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Sportpark Galecop
en SportID Nieuwegein
bieden jeugd uit Nieuwegein
een afwisselende zomer

Coöperatie Sportpark Galecop, dat
bestaat uit de voetbalvereniging JSV,
Nieuwegein Diamonds, Rugby Club
Nieuwegein, Atverni en Galecop Golf,
werken breed samen met de Kunst
Rolschaats Club KRC Rolling uit
Nieuwegein.

De buurtsportcoaches van SportID
Nieuwegein (onderdeel van Verbindion)
hebben in samenwerking met partners
een leuk en sportief idee ontwikkeld. Bij
coöperatie Sportpark Galecop kan de
jeugd uit Nieuwegein en omgeving een
zomer abonnement afsluiten. Hiermee
geven de Sportverenigingen op Sport-
park Galecop en KRC Rolling invulling
aan de opdracht van Premier Mark Rutte
om ook niet leden van de vereni-ging in
beweging te brengen.

Binnen dit (nieuwe) abonnement bieden
de samenwerkende sportverenigingen
jeugd van 6 t/m 18 jaar de mogelijkheid
om elke week van de zomervakantie
(20 juli t/m 27 augustus) deel te nemen
aan een leuke, sportieve training. Hier-
door kunnen zij verschillende sporten
(golf, rugby, atletiek, honkbal, voetbal en
kunstrolschaatsen) ervaren.

De trainingen starten in de week van
20 juli in 4 leeftijdscategorieën. Per leef-
tijdscategorie kunnen 28 deelnemers
zich inschrijven. Om te voldoen aan de
geldende RIVM richtlijnen omtrent het
corona virus, zullen alle leeftijdscatego-
rieën op een andere dag op sportpark
Galecop actief zijn.

Kijk voor meer informatie op de website
van SportID Nieuwegein.

https://www.sportidnieuwegein.nl


Nationale Diabetes Challenge
weer van start

Ook dit jaar wordt er weer gewandeld
tijdens de Nationale Diabetes Chal-
lenge. Sinds een aantal jaar heeft de
Bas van de Goor Foundation het initi-
atief genomen om mensen met (een
verhoogd risico) op diabetes te hel-
pen de regie over hun gezondheid in
eigen hand te nemen. Door middel
van begeleide wandelingen gaan we
met elkaar aan de slag om in bewe-
ging te komen.

Wekelijks wordt er op maandagavond
gewandeld, onder begeleiding van een
wandeltrainer van Atletiekvereniging
Atverni en enthousiaste vrijwilligers.
Twee wandelgroepen zullen er naar
toewerken om uiteindelijk 5 km of 10 km
te wandelen tijdens de afsluitende Chal-
lenge.

Ook dit jaar staan de vijf gezondheids-
centra (Zorgplein Zuid, Gezondheids-
centrum de Schans, Gezondheidscen-
trum de Roerdomp, Het EMC Nieuwe-
gein en Zorgplein Galecopperboog) met
SportID Nieuwegein weer klaar om er
een mooi wandelfeest van te maken. Op
deze manier werken we samen aan een
gezondere leefstijl. Ga je de uitdaging
samen met ons aan?

Uiteraard is er veel aandacht voor de
maatregelen rondom het coronavirus, zo
zal er altijd op 1,5 meter van elkaar ge-
wandeld worden. Op maandag 29 juni
zijn we gestart we met de eerste wan-
deling vanaf het Stadshuis.

Aanmelden kan nog steeds! Meer infor-
matie of inschrijven kan via deze web-
site.

Nieuwegein bijna 50 jaar

Woensdag, vorige week, bestond
Nieuwegein precies 49 jaar. De ge-
meente Nieuwegein zag formeel het
daglicht op 1 juli 1971. Dat ging die
dag niet gepaard met veel cere-
monieel. In de jaren ervóór was er
heel wat energie gestoken in het
voorbereiden van deze samenvoe-
ging. Hoe kwam het samengaan van
Jutphaas en Vreeswijk tot stand?
Lees hier een terugblik.

Op 1 juli 2021 bestaat Nieuwegein dus
50 jaar! Dat moet natuurlijk gevierd wor-
den. De gemeente Nieuwegein doet dat
graag samen met de inwoners.

De voorbereidingen zijn inmiddels ge-
start in samenwerking met de stadsmar-
ketingpartners zoals DE KOM, Down
Under, Fort de Batterijen, SportID
Nieuwegein, de gemeente Nieuwegein
en Club Rhijnhuizen.

De stadsmarketingpartners werken aan
het op de kaart zetten van Nieuwegein.
Door middel van activiteiten voor inwo-
ners zoals de fietsroute langs de parels
van Nieuwegein, de Plofparade en nu
Nieuwegein 50 jaar.

Doet u mee?
De verjaardag van Nieuwegein is een
feest van de hele stad. Daarom wil
Nieuwegein dat er zoveel mogelijk men-
sen meedoen. Heeft u een leuk idee dat
u voor Nieuwegein 50 jaar wil organise-
ren? Bijvoorbeeld een buurtfeestje, een
spelletjesdag of iets anders? Of bent u
benieuwd wie daarover kan meeden-
ken? Laat het de organisatie weten via
50jaar@nieuwegein.nl.

De organisatie hoopt dat alle beperkin-
gen vanwege Corona in 2021 voorbij
zijn. Maar de kans is groot dat veel
maatregelen ook dan nog gelden. ‘Het
wordt een hele uitdaging om te kijken
wat wel en niet kan’ aldus de organi-
satie. Maar misschien heeft u als inwon-
er al ideeën, laat het de organisatie we-
ten. Dat kan via 50jaar@nieuwegein.nl
of telefonisch: 0615259022.

Shop & Win
zomerse prijzen op Cityplaza

De zomervakantie wordt dit jaar an-
ders dan anders. Daarom komt win-
kelcentrum Cityplaza met de Thuis-
vakantie Weken. Maar hé, zo’n stay-
cation is helemaal niet zo erg als het
lijkt. De komende weken geven we je
inspiratie en genoeg redenen voor
een heerlijke thuisvakantie. Weten
waar in Cityplaza je de magische in-
grediënten kunt verkrijgen voor dé
perfecte thuisvakantie? Wij geven je
onze beste tips!

Shop & Win
Nog leuker; van 7 juli t/m 23 augustus
ontvang je bij elke aankoop van € 10,-
of meer in de winkel een wincode
waarmee je fantastische zomerse prij-
zen wint. Er is altijd prijs!
Let op! De actie is afgelopen dinsdag al
van start gegaan.

• Bij elke aankoop vanaf € 10,- ontvang
je een gelukskaartje met unieke win-
code.
• Draai aan het rad en check direct jouw
prijs!
• Haal met de bevestigingsmail jouw
prijs op bij de desbetreffende winkel.
• De Thuisvakantie Weken lopen t/m
zondag 23 augustus.
• Bekijk hier de actievoorwaarden.

Hola señor/señorita
Tijdens de Thuisvakantie Weken doen
onze ondernemers er werkelijk álles aan
om het vakantiegevoel in Cityplaza te
beleven. Bestel jij ‘deux baguettes’ bij de
lokale bakker of ‘dos cervezas’ op het
terras? Dat wordt een heerlijke zomer in
Nederland!

Kom je ook gezellig langs op Cityplaza?
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https://www.nationalediabeteschallenge.nl/nieuwegein2020/
https://www.nationalediabeteschallenge.nl/nieuwegein2020/
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
mailto:50jaar@nieuwegein.nl
mailto:50jaar@nieuwegein.nl
0615259022
https://cityplaza.basebuilder.com/maintenance
https://www.kosterschoenmode.nl


HEMA neemt
nieuw distributiecentrum
in Nieuwegein in gebruik

HEMA heeft maandagmorgen een
nieuw distributiecentrum in gebruik
voor het beleveren van HEMA pro-
ducten aan haar partners. De eerste
paal van het nieuwe distributiecen-
trum voor de HEMA op bedrijvenpark
Het Klooster is in mei 2019 geslagen.

Het nieuwe gebouw met een oppervlak-
te van maar liefst 34.000 vierkante me-
ter, heeft het BREEAM duurzaamheids-
keurmerk ‘excellent’. Deze nieuwe loca-
tie ligt in Nieuwegein op het bedrijven-
terrein Het Klooster, dichtbij het HEMA
distributiecentrum in Utrecht Lage Wei-
de. HEMA kwam afgelopen maand in
handen van schuldeisers. Het is nog on-
duidelijk wie het bedrijf gaat overnemen.

Capaciteitsgroei voor partners
Partners hebben in de strategie van

HEMA een belangrijke rol. Door samen-
werkingen met grote partners zoals
Jumbo, is er meer capaciteit nodig om
iedereen optimaal te kunnen bevoor-
raden. Ook internationaal groeit HEMA
met partners waaronder Franprix en
Casino in Frankrijk, maar ook met fran-
chisenemers in Mexico, Qatar en de
Verenigde Arabische Emiraten. Het
nieuwe distributiecentrum in Nieuwegein
gaat deze rol vervullen. Dit is een belan-
grijke stap in de strategie om van HEMA
een internationaal merk te maken.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat centraal bij HEMA
en komt ook terug in het nieuwe distribu-
tiecentrum. Het complex heeft het WELL
Silver certificaat voor installaties zoals
ventilatie, licht, geluid en klimaat. Ook
heeft het gebouw het BREEAMduur-
zaamheidskeurmerk ‘excellent’. Op het
dak liggen 9.000 zonnepanelen met een
opbrengst van rond de 3.000 megawatt.
Genoeg om naast het eigen gebruik,
600 huishoudens van stroom te voor-
zien. In het hele gebouw is ledverlichting
aanwezig en is er veel aandacht voor
binnen- en buitengroen. Op het buiten-
terrein staan bijenkasten en hangen
vleermuizen- en uilenkasten.

Ton Broeren, Hoofd Logistiek: 'We zijn
bijzonder trots dat we deze distributielo-
catie vandaag in gebruik nemen. HEMA
groeit en de capaciteit van het huidige
HEMA distributiecentrum in Utrecht
Lage Weide is in de toekomst onvol-
doende om de groei van ons mooie
merk te kunnen ondersteunen. Daarom
hebben we besloten voor een uitbreiding
op deze locatie, dichtbij ons huidige dis-
tributiecentrum. Dit past in onze strate-
gie om te groeien met partners en om
van HEMA een echt wereldmerk te ma-
ken. Voor dit distributiecentrum is er
gekozen voor uitbesteding aan CEVA
Logistics. Met hun internationale kennis
en ervaring leveren zij een belangrijke
bijdrage aan de groei van HEMA.'

€ 600.000,- van de provincie
voor ondergronds brengen
hoogspanningsleiding in
Nieuwegein

De provincie Utrecht draagt in totaal 3
miljoen euro bij aan het ondergronds
aanbrengen (verkabeling) van hoog-
spanningsleidingen in de gemeenten
Veenendaal en Nieuwegein. Verkabe-
ling heeft een positief effect op de ge-
zondheid, veiligheid, duurzaamheid
en de kwaliteit van de leefomgeving.
Daarnaast is er (her)ontwikkeling mo-
gelijk op de grond waarboven de
hoogspanningsleidingen hingen, zo-
als woningbouw.

De gemeente Veenendaal ontvangt van
de provincie ca. € 2,4 miljoen voor de
ruim vijf kilometer verkabeling. Onder de
hangende kabels liggen woningen, be-
drijven en voorzieningen, waaronder
sportvelden. Nieuwegein krijgt ca. € 0,6
miljoen, specifiek voor de verlenging on-
der het Amsterdam-Rijnkanaal, waar
een aantal woningen en woonboten
recht onder de bovengrondse hoog-
spanningsleiding ligt. Door de hoog-
spanningsleidingen ondergronds aan te
leggen, ontstaat er ruimte voor de bouw
van ongeveer 120 woningen. Hierdoor
kan de wijk Blokhoeve in Nieuwegein
eindelijk afgebouwd worden. Het Rijk
neemt ca 80% van de aanlegkosten van
Tennet voor haar rekening.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: 'Het is
goed om te zien dat, dankzij de finan-
ciële bijdragen van het Rijk, de gemeen-
ten en de provincie, de hoogspannings-
leidingen ondergronds aangelegd kun-
nen worden. Dit komt de gezondheid en
veiligheid van onze inwoners ten goede.'

Op korte termijn sluit de gemeente Vee-
nendaal een realisatieovereenkomst van
vier jaar met TenneT. Nieuwegein volgt
een jaar later. Aanleiding is de, per 1
januari 2019, in werking getreden Wet
VET (Voortgang Energie Transitie).
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Servicepunt spreekuur
in Buurtplein Batau weer open

Dankzij de aangepaste maatregelen
vanaf 1 juli kan het Servicepunt
spreekuur in Buurtplein Batau ook
weer open. Bezoekers zijn vanaf
14 juli aanstaande elke dinsdag
welkom tussen 09.30 en 12.00 uur.
Let op! U moet hiervoor wel even een
afspraak maken.

De vrijwilligers van het Servicepunt bie-
den kosteloos en vrijblijvende onder-
steuning bij administratieve of financiële
vragen. U kunt vragen stellen over het
betalen van rekeningen of omgaan met
minder inkomsten. Advies vragen over
huurverhoging of een andere officiële
brief. U kunt ook hulp krijgen bij het in-
vullen van een uitkeringsaanvraag. De
vrijwilligers hebben veel kennis en erva-
ring in het maatschappelijke veld en
kunnen u daarin de weg wijzen. Op de
achtergrond worden zij ondersteunt
door een Sociaal raadslid en andere
beroeps-krachten.

Een afspraak maken kan telefonisch via
0306033748 van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur of door
een mail te sturen naar
servicepunt@sjsnieuwegein.nl. Voor
een afspraak met een Sociaal Raadslid
kan gebeld worden naar 0612611983.

https://www.pen.nl/artikel/nieuwbouw-hema-distributiecentrum-van-start
https://sjsnieuwegein.nl
0306033748
mailto:servicepunt@sjsnieuwegein.nl
0612611983
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Onderzoek
Nieuwegein Aardgasvrij

In de komende 20 jaar komt er in
Nieuwegein een andere warmtevoor-
ziening waarbij geen aardgas zal wor-
den gebruikt. Dat is onderdeel van
een landelijke afspraak: heel Neder-
land stapt op termijn over op schone
energie. Een grote verandering voor
iedereen, en dat zal in kleine stappen
worden gedaan. Of u nou op gas kookt
en een cv-ketel heeft, of aangesloten
bent op de stadsverwarming, en of u
nou een koop- of een huurwoning heeft,
de gemeente Nieuwegein bekijkt hoe,
en in welke volgorde, buurten in Nieu-
wegein van het aardgas af gaan. En wat
per buurt de alternatieven zijn. Ook de
stadsverwarming van Eneco zal aard-
gasvrij worden. Eén van de mogelijke al-
ternatieven voor aardgas die nu onder-
zocht worden is aardwarmte (geother-
mie).

Wethouder Marieke Schouten: 'In veel
huizen in Nieuwegein wordt direct of in-
direct aardgas gebruikt, of om het huis
te verwarmen, of om erop te koken.

Sommige inwoners zijn misschien al
bekend met de landelijke afspraak om
Nederland aardgasvrij te maken, voor
andere inwoners is dit nog nieuw of ver
weg. We staan ook nog aan het begin.
Daarom willen we de inwoners met deze
campagne ‘Nieuwegein Aardgasvrij’ in-
formeren, maar vooral willen wij weten
wat u belangrijk vindt op weg naar een
aardgasvrij Nieuwegein. Wat zijn uw vra-
gen en hoe kijkt u aan tegen de moge-
lijkheden? Zodat we de inwoners zo
goed mogelijk kunnen ondersteunen in
het verdere traject. Kortom, doe mee en
geef uw mening!'

De gemeente Nieuwegein hoort graag
uw mening over aardgasvrij wonen. Een
onderzoek is het startpunt voor verdere
gesprekken op weg naar een aardgas-
vrij Nieuwegein. Dat geldt voor wijken
die niet op stadsverwarming zitten. Maar
het onderzoek is ook bedoeld voor inwo-
ners die wel gebruik maken van stads-
verwarming.

Het invullen van het onderzoek duurt
ongeveer 10 minuten. Uw gegevens
worden vertrouwelijk verwerkt.

Brand in parkeergarage
mogelijk aangestoken

De brand afgelopen zondagmiddag
onder winkelcentrum Cityplaza is
mogelijk aangestoken, zo zegt de
politie.

Zondag brak rond 15.00 uur brand uit in
een opslagruimte bij het winkelcentrum.
Het vuur was snel onder controle, maar
door de rook die vrijkwam, moest het
winkelcentrum ontruimd worden. Vol-
gens de politie bleek tijdens het onder-
zoek dat er mogelijk sprake is geweest
van brandstichting.
Getuigen hebben vlak voor de brand
mensen in de buurt van de opslagruimte
gezien. Volgens de politie kan het zijn
dat zij iets met de brand te maken heb-
ben of dat ze gezien hebben wat er pre-
cies is gebeurd voorafgaand aan de
brand.

Wie informatie heeft over het ontstaan
van de brand of iets gezien heeft rond
het tijdstip dat de brand ontstond, wordt
gevraagd contact op te nemen met de
politie.

Ga je deze zomer naar het buitenland op
vakantie? Doe je een vakantie in eigen land?
Misschien blijf je thuis in Nieuwegein. Maar
deze zomer hoeft helemaal niet saai te zijn
want in Nieuwegein is genoeg te doen!
Verbindion verzorgd in samenwerking met
allemaal partners veel georganiseerd om er-
voor te zorgen dat jouw zomer hartstikke leuk
gaat worden. Je kunt deze zomer heerlijk
komen zwemmen bij Merwestein! Het recrea-
tief zwemmen zal uitgebreid worden qua da-
gen, tijden en leeftijden waardoor je met je
hele familie lekker kunt komen plonzen en
spetteren (uiteraard op een veilige manier).
Binnenkort meer informatie op de website:
www.merwestein.nl

SportID heeft samen met partners verschillen-
de sport- en beweegactiviteiten georganiseerd
om jou een leuke zomer te bezorgen! De
jeugd staat deze zomer extra in het zonnetje
met activiteiten die speciaal voor hen worden
georganiseerd. Zo kun je op Sportpark Gale-
cop deze hele zomer 6 sporten uitproberen,
zijn er zomervakantie-games en is er een
straatvoetbal-toernooi. Wil je meedoen?
Check de website: www.sportidnieuwegein.nl
en geniet van een hele sportieve en gezellige
zomer.

https://www.pen.nl/artikel/enquete-nieuwegein-aardgasvrij
http://www.merwestein.nl
http://www.sportidnieuwegein.nl
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Motie zet punt achter
informele vriendschapsband
met Poolse Pulawy

De Nieuwegeinse VVD (7 zetel), CDA
Nieuwegein (3 zetels), Stadspartij
Núwegein (1 zetel), Lokale Vernieu-
wing (2 zetels), GroenLinks Nieuwe-
gein (3 zetels) en Groep Verdamme
(1 zetel) zullen binnenkort een motie
indienen om per direct de informele
vriendschapsband met het Poolse
Pulawy te verbreken. Met een krappe
meerderheid, 17 zetels voor de motie
van de 33 raadszetels, zal de motie
worden aangenomen.

Opvallend is dat de PvdA en de D66 in
Nieuwegein de motie niet ondertekenen.
Deze twee partijen hebben namelijk wel
hun handtekening gezet onder het ak-
koord voor LHBTI-emancipatie in maart

2018 terwijl de VVD en de Stadspartij
Núwegein deze niet ondertekenden.

In de motie, die binnenkort aan de orde
gaat komen, dagen de initiatiefnemers
het college op om onmiddellijk te stop-
pen met de informele vriendschappelijke
relatie tussen Nieuwegein en Pulawy en
de bestaande contacten te beëindigen
en dit voor eind juli 2020 per brief ken-
baar te maken aan het bevoegde gezag
in Pulawy. Tevens sommeren de parti-
jen het college op om alle verwijzingen
naar Pulawy zoals de toegangsborden
als je Nieuwegein binnen komt rijden
voor eind september dit jaar te ver-
wijderen.

Waar gaat het om
Nieuwegein wisselde jarenlang kennis
uit en jongeren gingen bij elkaar op be-
zoek. Maar sinds in de Poolse stad de
lhbt-gemeenschap erg onder druk staat
vanwege zogenaamde Lhbt-vrije zones,
is de relatie bekoeld. 'Die homovrije
zones kunnen echt niet' zo liet wethou-
der Marieke Schouten eerder aan onze
redactie weten. In maart dit jaar volgde
een brief naar het gemeentebestuur van
Pulway om de zorg te uiten. Maar die
waren ‘Not amused’ en willen geen in-
menging omtrent het beleid van hun
gemeente. Formeel heeft Pulawy geen
reactie teruggestuurd, en of die er zal
komen valt te betwijfelen.

One Media
gaat adverteerders
betaalbaar adviseren

Het is misschien verrassend, maar ook
tijdens de Corona-crisis van 2020 wor-
den ook gewoon nog bedrijven gestart.
Het kersverse mediabedrijf One Media
uit Amsterdam is zo’n voorbeeld. De
media consultants willen met hun unieke
360 graden aanpak adverteerders be-
dienen met hun ervaren creatieven,
marketing- en mediastrategen, om zo
ieder merk - groot of klein - van gedegen
media-advies te voorzien.

De grote adverteerders uiteraard uitge-
zonderd, weet niet iedere adverteerder
welke media zijn in te zetten. Men denkt
dat radio of televisie reclame een dure
aangelegenheid is, terwijl dit al voor
enkele honderden euro’s kan. Voor de
media strategie wordt vervolgens een
kennis ingeschakeld ‘die wel eens op de
radio heeft geadverteerd’. Niet echt een
goede strategie, zo denkt men, vandaar
dat men is gestart met de nieuwe web-
site OneMedia.nl, zodat goede reclame
voor iedere adverteerder (groot of klein)
bereikbaar is.

(verder lezen)

Het MAKE center
krijgt een financiële injectie

Het MKB in de maakindustrie in
Utrecht-West krijgt een financiële in-
jectie van 740.000 euro. Het bedrag
wordt verdeeld over drie verschillen-
de projecten, waaronder het MAKE
center uit Nieuwegein. Het geld komt
uit het landelijke programma MKB-deal
van Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat, aangevuld met cofinancie-
ring van de provincie Utrecht, gemeente
Woerden en bijdragen van de betrokken
bedrijven en onderwijsinstellingen. De
provincie Utrecht is trekker van de deal.
Daarom hebben gedeputeerde Robert
Strijk en staatssecretaris Mona Keijzer
op donderdag 2 juli ceremonieel een
convenant ondertekend middels een
videoverbinding.

Doelstelling
De middelen uit de MKB-deal worden in
de provincie Utrecht gebruikt voor het
verbeteren van de aansluiting van on-
derwijs bij de (toekomstige) personeels-
behoefte van MKB in de maakindustrie
in Utrecht-West. Het project is tot stand
gekomen door samenwerking tussen
provincie, gemeenten, maakbedrijven en
een aantal onderwijsinstellingen.

Toekomst
Verantwoordelijk gedeputeerde Robert
Strijk: 'Het MKB in de maakindustrie in
Utrecht-West is van grote waarde voor
onze economie. Om deze positie in de

toekomst te kunnen te behouden, is het
van belang dat er voldoende technisch
geschoold personeel beschikbaar is,
waardoor de innovatieve kracht van
MKB-bedrijven wordt vergroot. Met deze
MKB-deal bundelen we de krachten in
de regio en verbinden en ondersteunen
we gezamenlijk goede lokale initiatie-
ven.'

Projecten
De steun vanuit het Rijk gaat naar drie
concrete initiatieven die zich inzetten
voor praktijkgericht onderwijs:
• de TechnoHub in Woerden (basis-
onderwijs, VMBO en HAVO/VWO)
• het MAKE center in Nieuwegein
(regulier vervolgonderwijs)
• de Makerspace in Mijdrecht (basis-
onderwijs, MAVO/HAVO/VWO).
Onlangs bezocht koningin Máxima de
TechnoHUB voor een werkbezoek over
het thema human capital en MKB.

Corona
De ondertekening en de uitvoering van
de MKB-deal heeft recentelijk vertraging
opgelopen vanwege de uitbraak van de
corona-epidemie en de genomen maat-
regelen. Hierdoor werd onder meer de
officiële start verschoven. De provincie
Utrecht heeft daarop besloten om de bij-
drage aan de TechnoHub alvast uit te
keren, aangezien hier al veel investerin-
gen waren gedaan en de provincie veel
vertrouwen heeft in dit project. En ook
schoot de provincie een deel van het
geld uit de MKB- deal tijdelijk voor.

https://www.pen.nl/pdffiles/motielhbtpulawy.pdf
https://www.pen.nl/artikel/vijf-nieuwegeinse-partijen-tekenen-akkoord-voor-lhbti-emancipatie
https://www.pen.nl/artikel/vijf-nieuwegeinse-partijen-tekenen-akkoord-voor-lhbti-emancipatie
https://www.pen.nl/artikel/wethouder-marieke-schouten-lhbt-vrije-zones-zoals-in-pulawy-zijn-wat-ons-betreft-echt-not-done
https://www.pen.nl/artikel/wethouder-marieke-schouten-lhbt-vrije-zones-zoals-in-pulawy-zijn-wat-ons-betreft-echt-not-done
https://www.pen.nl/pdffiles/briefcollegeaanpulawy.pdf
https://onemedia.nl
https://www.pen.nl/artikel/one-media-gaat-adverteerders-betaalbaar-adviseren


Moet Nieuwegein ook
de Stedenband met Rundu
opzeggen?

Een meerderheid van de gemeente-
raad is het eens met het verbreken
van de informele vriendschapsband
met het Poolse Pulawy. Dit in verband
met het uitsluiten van de LHBTI
gemeenschap in o.a. Pulawy en het
instellen van zogenaamde LHBT-vrije
zones. Dit strookt niet met de Regen-
boogagenda die Nieuwegein in maart
2018 heeft ondertekend. Deze vriend-
schapsband zal dan ook binnenkort
formeel beëindigd worden.

Nieuwegein heeft sinds 1994 nog wel
een officiële stedenband met Rundu.
Rundu ligt in het meest noordelijke en
tevens meest arme gedeelte van
Namibië. Het jaarlijkse werkbezoek van
de werkgroep Rundu aan de stad speelt
een belangrijke rol bij het realiseren van
haar belangrijkste doelstelling: het sti-
muleren van mondiale bewustwording
onder inwoners en instellingen in Nieu-
wegein.

Het Anna van Rijn College houdt jaar-
lijks haar ‘Red Nose Day’ om geld in te
zamelen voor scholen in Rundu. In 2018
werd er maar liefst € 7.670,- opgehaald.
Dit geld werd besteed aan schoolunifor-
men, lesmaterialen en collegegeld beta-
len voor de leerlingen. Maar moet Nieu-
wegein zich inlaten met een land waar
homoseksualiteit strafbaar is? En daar
waar we in het onderwijs volop inzetten
op het accepteren van ‘het homo-zijn’ ?

Namibië werd pas op 21 maart 1990 on-
afhankelijk, nadat eerst Duitsland en
toen Zuid-Afrika er de scepter had ge-
zwaaid. De lange onderdrukking heeft
veel littekens achter gelaten. Toch wordt
het land De Parel van Zuidelijk Afrika
genoemd en die naam dankt het onder
meer aan de prachtige natuur. Homo’s
denken er anders over: homoseksualiteit
is strafbaar in dit land.

‘Homoseksualiteit is een
ziekte die is overge-
waaid uit Europa’,
denken veel Afrikanen.
In Namibië hebben ze
het niet zo op homo’s.
Homoseksualiteit is bij
wet verboden in
Namibië. Er kunnen
lichte straffen worden
toegepast. Amnesty
International heeft begin
deze eeuw al haar be-
zorgdheid geuit over de

opstelling van de homohaat in Namibië.

In 2001 liet Sam Nujoma, de eerste
president van Namibië, weten dat hij
gruwelde van het zien van een homo-
huwelijk in Nederland. Hij vertelde zo te
zijn geschokt, dat hij heeft besloten dat
buitenlandse homoseksuelen niet meer
worden toegelaten in Namibië. Zo ver-
telde Nujoma aan diverse media: 'Als ze
arriveren, zullen we hen terugsturen met
hetzelfde vliegtuig. Het is beslist tegen
Gods wil. Het is het werk van de duivel.'
Sinds 2005 heeft Namibië twee andere
presidenten gehad. Maar de grondwet
verbied nog steeds het homo-zijn in het
land.

Zal de gemeenteraad van Nieuwegein
nu ook de volgende stap durven te
zetten en ook de Stedenband met
Rundu verbreken?

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

Juli 2012
Ook in 2012 werd er volop gewerkt
aan de trambaan. Zoals hier bij de
overgang aan de Hagestede. Een
megaklus die, net als nu, meer tijd
in beslag nam dan voorzien. En
toen het werk gedaan was en de
trams weer reden, werden de
bewoners van de appartementen
aan Zegelstede 'verrast' met het
irritante geluid van piepende en
schurende wielen van de trams in
de bocht... 'Men' is gewaarschuwd.
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https://www.pen.nl/artikel/motie-zet-punt-achter-informele-vriendschapsband-met-poolse-pulawy
https://www.pen.nl/artikel/vijf-nieuwegeinse-partijen-tekenen-akkoord-voor-lhbti-emancipatie
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https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-red-nose-day-op-het-anna-van-rijn-college


Blauwalg geconstateerd
in Batau-Noord

In het water bij de Reeweide, in
Batau-Noord is blauwalg geconsta-
teerd. Dit is te zien aan een groene
drijflaag op het water. De gemeente
heeft inmiddels waarschuwingsbor-
den geplaatst. De gemeente en het
waterschap hadden afgelopen week
onderzocht wat de oorzaak kon zijn
van de sterfte in zwanenfamilies in de
wijk. Dat blijkt nu dus blauwalg. Ook
in 2017 werden zwanen besmet net
als in 2019.

Hoe ontstaat Blauwalg?
Blauwalgen (of blauwwieren) zijn bacte-
riën die van nature voorkomen in het op-
pervlaktewater (het water in sloten, plas-
sen, rivieren en kanalen). Als de water-
temperatuur stijgt en de zuurstofconcen-
tratie daalt, leidt dit tot een sterke groei
van algen. Dit wordt algenbloei ge-
noemd. Algenbloei komt het meeste
voor in augustus en september. Som-
mige blauwalgen produceren gif, wat
gevaarlijk kan zijn voor dieren.
In het water bij de Rendierweide meet
het waterschap deze maanden continu
het zuurstofgehalte van het water. Ook
aan deze cijfers is te zien dat het water
de afgelopen week minder zuurstof be-
vatte.

Wat doen waterschap
en gemeente?
De gemeente plaatst waar-
schuwingsborden op de lo-
caties waar blauwalg ge-
constateerd is. Het water-
schap laat zoveel mogelijk
water door. Doorstroming
zorgt ervoor dat de tempe-
ratuur van het water daalt
en dat de hoeveelheid
zuurstof toeneemt.

Wat kunt u zelf doen
en laten?
Vermijd contact met het
besmette water en zorg dat
uw huisdieren er niet mee
in aanraking komen. Bent
u toch in aanraking met het
water gekomen? Was dan
uw handen en/of neem een
douche.

Meent u ergens blauwalg te
herkennen, belt u dan met
telefoon 0306345700.

Ontdek Nieuwegein
op de fiets

We stappen de laatste maanden vaker
op de fiets voor wat beweging en fris-
se lucht. Daarnaast brengen veel
Nederlanders de komende tijd hun
vakantie door in eigen land. Ook
Nieuwegein fietst! Waar kun je vol-
gens Nieuwegeiners dicht bij huis fijn
recreatief fietsen? Deze week de tips
van Peter Vermeulen.

Peter woont in Batau Noord en werkt
normaal in Utrecht en rijdt op een gewo-
ne fiets ‘een Liefhebber met 8 versnellin-
gen.’ Peter heeft zijn auto weggedaan
dus doet hij eigenlijk alles op de fiets.

Mijn favoriete fietsrondje:
dieren kijken
‘Regelmatig fietsen we aan het einde
van de dag met z’n allen nog een stukje.
Onze gezinsfavoriet is langs de geluids-
wal richting manege want onze kinderen
zijn gek op dieren. Via de Galecopper-
wetering fietsen we dan ook vaak nog
even door naar de Galecopperdijk om bij
de dierenopvang nog meer beesten te
bewonderen. Zelf rij ik vaak een rondje
Nedereindse Plas, ook erg mooi.’

Het leuke van fietsen
‘Is dat je lekker buiten bent en meer van
de omgeving ziet en geniet. We praten
met de kinderen al fietsend veel over
wat we onderweg allemaal zien. Plus

dat ik de beweging met een zittend be-
roep ook echt nodig heb, ook om mijn
hoofd leeg te maken. Ik fiets naar mijn
werk (nu even niet, helaas), naar de
sportclubs van de kinderen, doe bood-
schappen op de fiets en ga ook op de
fiets naar de bouwmarkt. Fietsen is
lekker en ook nog eens multifunctio-
neel.’

Mijn fietstip:
twijfel alleen over je regenpak
‘Toen we nog een auto hadden, twijfelde
ik elke dag of ik de auto of de fiets zou
pakken naar Utrecht. Tot ik het zat was
en rigoureus besloot om er niet meer bij
na te denken maar gewoon standaard
elke dag op de fiets te stappen. Dus
stop met twijfelen, doe het gewoon en
twijfel hooguit nog of je je regenpak
aantrekt of niet.’

____________________________________________________________________________________

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: 'Je krachten bundelen: dat is wat er in Nieuwegein gebeurd. Twee scholen, met dezelfde naam,
gaan onder hetzelfde bloemblad verder. Ik moet eerlijk zijn, ik wist niet eens dat er twee locaties waren.
Jammer dat de ene locatie sluit, maar alle talenten zitten nu onder één dak. Heel veel succes,
Margrietschool! Of moet ik nu Margrietenschool zeggen?'
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https://www.pen.nl/artikel/onderzoek-naar-oorzaak-sterfte-bij-zwanen
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-batau-noord-boos-aanpak-botulisme-wijk
https://www.pen.nl/artikel/botulisme-in-water-in-de-wijk-batau-noord
0306345700
https://www.nieuwegeinfietst.nl/recreanten/fietstochten
https://www.nieuwegeinfietst.nl/recreanten/fietstochten
http://www.keep-in-mind.nl)


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: 'De tuinbladsnijder is een
bijtje dat in Nieuwegein heel
algemeen is en dus al eerder
getoond. Maar toen ik zo'n
bladsnijdertje in mijn tuin van
bloem tot bloem zag vliegen,
tussen de buien door, dacht ik:
"Zoiets fleurigs moet in de krant".
Ze poseerde zowaar even.
Bij deze.'

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

De tuinbladsnijder is in de tuin een parmantig bijtje, dat haastig
van bloem tot bloem vliegt. Niettemin wil het best even poseren
voor een foto, want wie wil er nu niet als bij in de krant komen.
Bij deze dus, en niet voor de eerste keer.
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Bestrijding koperdiefstal
bij vernieuwing tramlijn

Sinds afgelopen woensdag zijn ver-
scherpte beveiligingsmaatregelen
van kracht op en langs de regionale
tramlijn in Utrecht, Nieuwegein en
IJsselstein. Wie vanaf dat moment
overweegt koper van de bovenleiding
af te halen, speelt met zijn of haar
eigen leven. Op de koperdraden is
namelijk 750 volt stroom gezet. Ook
patrouilleren beveiligers langs de
tramlijn bewakers met honden.

Aanleiding voor deze actie is een inci-
dent met koperdiefstal van een deel van
de bovenleiding uit de tramlijn in Nieu-
wegein-Zuid. Voor aannemer BAM Infra
Rail is dit reden om in samenspraak met
de opdrachtgever provincie Utrecht deze
aanvullende maatregelen te treffen. De
dieven die het koper van de bovenleid-
ing hebben gehaald, beseften blijkbaar
niet hoe gevaarlijk dit is. Op de nieuwe
rijdraden die zijn aangespannen staat
zoveel druk dat wanneer een deel wordt
losgeknipt de kracht op een menselijk
lichaam funest kan zijn. De dieven had-
den vermoedelijk ook niet in de gaten
dat het koper landelijk geregistreerd
staat en niet verhandeld kan worden.
Kortom, koperdiefstal is niet alleen straf-
baar maar ook levensgevaarlijk.

Extra beveiligingsmaatregelen
Om koperdiefstal in voorkomende
gevallen te bestrijden, is besloten dat
vanaf woensdag 8 juli stroom wordt
terug gebracht op de bovenleiding tus-
sen de tramhaltes Jaarbeursplein in
Utrecht en Nieuwegein-Centrum. Dit
betekent concreet dat iedereen die over-
weegt op dit deel van de lijn in de buurt
van de rijdraden te komen elektrocutie
riskeert met dodelijke afloop. De maat-
regelen op dit gedeelte van de tramlijn
zijn mogelijk omdat hier alleen de per-
rons worden omgebouwd en niet het
spoor of de bovenleiding. Voorbij de
halte Nieuwegein-Centrum in de richting
van de eindpunten Nieuwegein-Zuid en
IJsselstein-Zuid zet de aannemer be-
wakings ploegen in die met honden
langs de tramlijn toezicht houden. Vanaf
het moment dat de werkzaamheden het
toelaten, zal ook langs dit deel van de
tramlijn hoogspanning worden gezet op
de bovenleiding.

De aannemer en op-
drachtgever provin-
cie Utrecht drukken
iedereen op het hart
om uit de buurt van
de tramlijn en de
bovenleiding te blij-
ven.

Naleving
coronamaatregelen

Vanaf 1 juli zijn de maatregelen tegen
het coronavirus verder versoepeld.
De komende tijd geven we elkaar stap
voor stap meer ruimte. Dit kan alleen
als iedereen zich aan de maatregelen
tegen de verspreiding van het coro-
na- virus blijft houden. Als we alle-
maal ons gezond verstand blijven ge-
bruiken, kunnen we ook de komende
tijd stap- pen blijven zetten.

Naleving van die maatregelen is een
verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Ook u kunt daarmee helpen. Ziet u dat
mensen of bedrijven zich niet aan de
regels houden, spreek die daar dan op
een vriendelijke manier op aan. U kunt
ook indien nodig een melding doen via
deze website. Of bel de gemeente op
het telefoonnummer 14030.

Uw melding helpt ons (de gemeente) om
overzicht te krijgen van de naleving van
de maatregelen. We kunnen niet overal
naartoe. Op basis van uw melding én de
signalen van onze handhavers op straat,
bezoeken we zo snel en zoveel mogelijk
gemelde locaties. We spreken mensen
erop aan als zij zich niet aan de corona-
maatregelen houden.

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.nieuwegein.nl/meldpuntcorona
14030
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AHN Zaterdagmiddagsoos

De Algemene Hulpdienst Nieuwegein
organiseert morgen (zaterdag 11) juli
weer een soosactiviteit. Iedereen is van
harte welkom in het Petanquecentrum
Nieu-wegein aan de Galecopperzoom 1,
wel is aanmelden vooraf verplicht. We
beginnen om 12.30 uur met een kopje
soep en een broodje. Er is volop gele-
genheid om elkaar te ontmoeten en
nieuwe contacten op te doen.
Voor wie dat wil is er om 13.30 uur de
mogelijkheid om onder begeleiding van
een schilderes creatief bezig te zijn. Doe
gezellig mee of blijf lekker zitten en ge-
niet van het gezelschap om u heen.

Voor meer informatie of voor aanmelden
kunt u mailen naar
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of
telefonisch iedere werkdag van 10.00 tot
12.30 op 0306067409.
U kunt u onze website bezoeken voor
informatie over andere activiteiten.

Open Kerk
Een moment van rust

Nu de maatregelen tegen versprei-
ding van het coronavirus zijn versoe-
peld, is de kerkzaal in het kerkelijk
centrum De Rank aan de Lupinestraat
in Nieuwegein Zuid een paar uur per
week open om even binnen te lopen.
Dit kan op de maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag en de vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur. Dat gebeurt in over-
leg tussen de Protestantse gemeente
‘De Rank’ en de ‘Ankergemeente
Nieuwegein.’ Dit is een samenwerkings-
gemeente van de Nederlands Gerefor-
meerde Kerk (NGK) en de Christelijke
Gereformeerde Kerk (CGK).
Bezoekers worden bij de ingang begroet
door een gastvrouw of gastheer en kun-
nen er gewoon een poosje zitten en stil
zijn, mediteren, in de gedachtenishoek
voor iemand een kaarsje aansteken,
naar muziek luisteren, rust vinden en
daarna opstaan en weggaan.
Er moet niets, maar het is wel belangrijk
dat naam en telefoonnummer op het re-
gistratieformulier bij de ingang van de
kerkzaal worden vermeld. Deze formu-
lieren worden vier weken bewaard en
daarna vernietigd. Mocht iemand corona
krijgen, dan kan met behulp van deze
lijsten snel contactonderzoek worden
gedaan.

Burendag gaat
in aangepaste vorm

De inschrijving voor de 15e editie van
Burendag is in volle gang. Iedereen
die zijn buren beter wil leren kennen,
kunnen een burendagactiviteit aan-
melden via www.burendag.nl. Buren-
dag is een jaarlijks terugkerend feest
dat je samen viert met je buren en de
buurt op de 4e zaterdag in september.
Dit jaar valt Burendag op zaterdag 26
september en zal net iets anders dan
anders gevierd worden, zo laat de or-
ganisatie weten: ‘We houden vol-
doende afstand en we vieren het op
een veilige manier, voor de deur!’

Burendag is uitgegroeid tot een landelijk
fenomeen dat in het teken staat van het
vieren en bevorderen van contact tus-
sen buren. Het is een initiatief van
Douwe Egberts en het Oranje Fonds.
Om je te ondersteunen bij het organi-
seren van meer activiteiten in de buurt
heeft het Oranje Fonds het Betrokken
Buurt Boekje gemaakt. Dit boekje kun je
hier gratis downloaden. In het boekje
vind je verschillende tips over bijvoor-
beeld het opzetten van activiteiten, het
betrekken van buurtbewoners, het rege-
len van financiën en nog veel meer.

(verder lezen)

FOTOCOLLAGE
VAN
DE WEEK

En zo gebeurde het dat
onze immer alerte hoofd-
redacteur op FaceBook
geconfronteerd werd met
een aantal foto's van de
hand van 'Loontje Geen'.
Een fietsenravage in
het tunneltje tussen
Fokkesteeg en Parkhout.

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

http://begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409
http://www.hulpdienstnieuwegein.nl
https://www.burendag.nl
https://www.burendag.nl/sites/ofburendag/files/of_betrokken_buurt_boekje.pdf
https://www.albeka.nl
mailto:redactie@pen.nl?subject=Foto%20van%20de%20Week


PostNL kent grote stijging
in pakketverkeer

De start van de coronacrisis eind
februari heeft heel wat gevolgen
gehad voor onze economie. Er wordt
minder gekocht in fysieke winkels en
de consument zoekt vooral online
naar interessante producten. Op deze
manier moet moet je je niet blootstel-
len aan de mogelijke gevaren die
drukke publieke locaties met zich
meebrengen. De 1,5 meter afstands-
regel wordt goed opgevolgd, maar
het kan altijd gebeuren dat je je te
dicht bij iemand bevindt zonder dat je
dit beseft.

De online winkels bieden vaak een erg
groot aanbod en in de meeste gevallen
mag je de eerstvolgende dag al je pak-
ket in ontvangst nemen. In april en mei
steeg de bezorging van pakketjes bij
PostNL met maar liefst 25 procent! De
resultaten van de postdivisie liggen in
deze maanden behoorlijk lager.

PostNL heeft de verwachtingen voor
2020 dan ook verhoogd en hoopt het
jaar uitzonderlijk positief af te sluiten.
Er worden veel meer online aankopen
gedaan en het is een zware klus om
deze stijging bol te werken. In maart
registreerde PostNL een stijging van 14
procent en in mei was dit al 25 procent
vergeleken met maart 2019.

Tweedehands markt
populairder dan ooit
De webshops zijn uiteraard erg tevreden
met het grote aantal online aankopen.
'De vraag naar pakketdozen, maar ook
verzendlabels is explosief gestegen',
merkte Dave Corporaal van Crazy La-
bels op.

Volgens Corporaal zijn het niet enkel an-
dere webshops die extra pakketdozen
nodig hebben, ook particulieren zijn
steeds vaker actief op sites als Markt-
plaats en Ebay. Dankzij de coronacrisis
hebben veel mensen wat extra tijd ge-
had om alle lang uitgestelde klusjes in
huis uit te voeren. De stijging van de
tweedehandsmarkt is dan ook een be-
langrijke factor in het toenemen van het
pakketverkeer.

Langzaamaan zal het vertrouwen in
fysieke winkels terugkeren. Maar het is
best mogelijk dat de consument tegen
die tijd gewend is aan het gemak van
online winkels.

Nieuwegeinse
Liduina Verbeek (28)
wint
Gold’s Gym Challenge 2020

De endorfine die vrijkomt tijdens het
sporten, maakt de 28-jarige Nieuwe-
geinse Shorttrackster Liduina
Verbeek gelukkig en motiveert haar
iedere dag opnieuw om te sporten.
Begin januari deed Verbeek mee met
de Gold’s Gym Challenge in Neder-
land die zij uiteindelijk in april dit jaar
wist te winnen, dit mede vanwege
haar doorzettingsvermogen als spor-
ter. Haar sportverleden heeft vele ups
en downs.

Verbeek wilde afvallen en fit worden, re-
den om mee te doe niet de Gold’s Gym
Challenge. De Olympische Spelen in
Beijing van 2020 lonkt en ze sloeg aan
het trainen. Zij woog bij aanvang 78,9 kg
en uiteindelijk 61,1 kg. Hiermee viel ze
17,8 kg af in maar liefst 12 weken! Zij is
enorm trots. Ook Rob Geurts van Gold’s
Gym Nieuwegein, waar ze traint, is trots.
Geurts heeft haar in juni voorgedragen
in Amerika om voor Nederland mee te
dingen naar de Wereldtitel Gold’s Gym
Challenge 2020.

Al jaren wordt deze Challenge gehou-
den, dit jaar voor het eerst dus wereld-
wijd. 30 landen deden mee. De Nieuwe-
geinse werd uiteindelijk door de jury ver-
kozen tot winnares en hiermee heeft de
Nieuwegeinse naast de Nederlande titel
ook de Wereldtitel Gold’s Gym Challen-
ge 2020 op zak.

Liduina Verbeek
Op haar zestiende begon ze al te spor-
ten, shorttrack. Tijdens trainingen brak
ze haar enkel en enkele weken later tij-
dens haar eerste wedstrijd haar rug, om-
dat ze te snel was gaan trainen. Na een
ziekbed van twee maanden, begon ze
weer met trainen en ging al snel weer
aan wedstrijden, waaronder een Neder-
landse Kampioenschap, deelnemen.

Toen kwam de ziekte van Pfeiffer om de
hoek kijken. Ze werd er twee keer door
getroffen en slaagde er toch in om aan
een Europees Kampioenschap deel te
nemen. Ze eindigde toen op de elfde
plaats.
De aanhoudende rugpijn bracht haar bij
een osteopaat die haar uiteindelijk van
de rugpijn afhielp. Om haar autistische
broer beter te begrijpen is Liduina een
pedagogische opleiding niveau 4 gaan
volgen, maar daar werd ze uiteindelijk
niet gelukkig van. Schaatsen brengt dat
geluk haar wel.

Vroeger at ze niet, om af te vallen, wat
uiteindelijk tot anorexia leidde. Daarna
was ze weer veel te zwaar geworden en
zag ze in de Gold’s Gym Challenge een
kans om een omslag te maken, door op
de juiste manier aan een gezond
lichaam te werken, waarin spiermassa
op een verantwoorde manier opge-
bouwd kan worden. Het afvallen was
mooi meegenomen, maar niet haar
doelstelling.

Ze wilde weer terugkomen op haar oude
niveau om oud-teamgenote Laura van
Ruiven, die nu wereldkampioene is op
de 500 meter shorttrack, weer net als
vroeger te kunnen verslaan.

Tijdens de Challenge had ze al bijna
haar starklasse limiet bereikt, het
scheelde nog maar 0.3 seconde.
In de toekomst wil ze werken om de li-
miet te bereiken, de 500 meter in 48
seconden. Momenteel staat ze op 51.3.

‘Voor Gold’s Gym een mooie reden om
Liduina te blijven volgen in haar streven
om de Olympische Spelen te bereiken.
Ze hoopt op een logo van Gold’s Gym
op haar been!’ aldus Rob Geurts van
Gold’s Gym in Nieuwegein.
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https://www.slagerijwimkastelein.nl


15

Locaties Margrietschool
samen verder in Batau Zuid

De ouderraad van Margrietschool
Noord organiseerde deze week aller-
lei leuke activiteiten, om met elkaar
een mooie periode aan de Heem-
raadsweide af te sluiten. Na de
zomervakantie zal het schooljaar
feestelijk geopend worden, om te
vieren dat de Margrietschool samen
verder gaat op de Aardbeigaarde en
de Kersegaarde in Batau Zuid.

In de afgelopen maanden hebben team
en ouders het samengaan van beide lo-
caties voorbereid. Tijdens werkbijeen-
komsten is o.a. gesproken over de ver-
nieuwingen, de organisatie van kindge-
richt onderwijs in de verschillende bou-
wen, de inrichting van beide gebouwen
en het afscheidsfeest.

De ouderraad heeft een speciale af-
scheidskalender gemaakt en iedere dag
is er een verrassing voor de kinderen.
Donderdag gingen alle kinderen kennis
maken met de nieuwe groep en leer-
kracht en kunnen ze zien hoe mooi de
lokalen en leerpleinen worden.

Niet alleen de kinderen en teamleden
namen afscheid van de Heemraadswei-
de. Vorige week was er al een af-
scheidsfeest. Op woensdag 1 juli werd

juf Marjolijn aan het begin van de och-
tend bij haar huis verrast.
Alle kinderen van de school stonden
aan de deur, met een feestelijke ballon
in de hand. Een draaiorgel maakte het
afscheidsfeestje compleet. In optocht
liepen de kinderen en de juf terug naar
school, waar nog meer verrassingen
voor de juf waren. Ze genoot van de
mooie optredens, leuke liedjes en de
cadeaus die ze kreeg. Aan het eind van
de ochtend zwaaiden kinderen en ou-
ders haar uit. Na bijna 40 jaar te hebben
gewerkt op dezelfde school, mag ze nu
genieten van een welverdiend pensioen.

Vandaag sluit de school een bijzondere
week af met het afscheid van groep 8,
omdat zij de basisschool gaan verlaten.

De eerste verrassing op maandag was
een poffertjeskraam

De kinderen hebben hard geoefend om
een musical in te studeren. Samen met
de ouders wordt op de afscheidsavond
het resultaat bekeken en worden de
kinderen toegesproken door hun leer-
krachten Simone en Ingrid. Op de laat-
ste schooldag mogen alle kinderen uit-
glijden, de zomervakantie tegemoet.

Belangstellenden die in het nieuwe
schooljaar kennis willen maken met de
school, kunnen telefonisch of via de
website informatie aanvragen of een af-
spraak maken voor een rondleiding.

De naam
van de Margrietschool
in Batau Noord
is van de gevel verwijderd

Afgelopen maandag was het zover.
De kinderen van de Prinses Margriet-
school Noord hebben de naam van
de gevel van de school aan de Heem-
raadsweide verwijderd ter voorberei-
ding op de verhuizing naar de Aard-
beigaarde/Kersegaarde in Batau Zuid.

De gehele week stond en staat in het
teken van feestelijke activiteiten voor
een blijvende herinnering aan de tijd die
de kinderen op deze school hebben
doorgebracht. Om de spanning hoog te
houden zijn er vijf vakken in een kast
afgeplakt die ieder symbool staan voor
één dag van de week. Maandagochtend
was de onthulling van het eerste vakje.
De boodschap luidde 'Margriets Final
Countdown.' De activiteiten waren een

afscheidsdans en het symbolisch ver-
wijderen van de letters Noord. De dag
werd uiteindelijk afgesloten met vers-
gebakken poffertjes.

De cryptische boodschappen voor deze
week waren onder andere:
• Margriets’s all you can eat,

• Margriet doet de handjes in de lucht,
• A day at the park en
• Margriets tissues.

Op woensdag werd er langer doorge-
gaan dan de reguliere schooltijd. Er was
die middag een heuse disco georgani-
seerd voor de kinderen.

https://www.margrietschool.net


Nieuwegein ondertekent
Schone Lucht Akkoord

12 Gemeenten, waaronder de ge-
meente Nieuwegein en de provincie
Groningen, committeren zich sinds
afgelopen woensdag officieel aan de
doelen van het Schone Lucht Ak-
koord (SLA). Daarmee staat de teller
nu op 59 ondertekenaars die zich
inzetten voor schonere lucht. Het
doel is om in 2030 50% gezondhei-
dswinst te hebben behaald door
schonere lucht.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven
verwelkomt de nieuwe ondertekenaars:
'Schone lucht is van levensbelang. Hoe
meer gemeenten en provincies zich
aansluiten hoe beter, en hoe sneller we
de gezondheidswinst realiseren. De
deur van het Schone Lucht Akkoord
staat daarom wijd open. Dus bij deze de
oproep aan al die gemeenten die hun
handtekeningen nog niet hebben gezet:
doe dat alsnog!'

Afgelopen woensdag is de brief waar-
mee de gemeente Nieuwegein vraagt
om deel te nemen aan het Schone
Luchtakkoord behandeld in de stuur-
groep Schone Luchtakkoord. Dit is in
coronatijd de manier om officieel mee te
doen. Het college heeft op 19 mei in-
gestemd met deze brief die is onderte-
kend door burgemeester Frans Back-
huijs en gemeentesecretaris Ellie Lie-
bregts. Deze brief is eind juni aan de
stuurgroep verstuurd.

Staatssecretaris Van Veldhoven geeft
aan dat er een aantal gemeenten zijn
die met de besluitvorming bezig zijn en
zich nog zullen melden. 'Ik snap heel
goed dat er gemeenten zijn die in hun
besluitvorming scherp willen hebben
waar ze zich precies aan committeren.
Gemeenten en provincies bepalen gro-
tendeels zelf met welke extra maatrege-
len ze de doelen gaan halen. Er is ken-
nis, ondersteuning en budget voor
maatwerk en pilots. Vrijblijvend is het
Schone Lucht Akkoord niet. De gezond-
heidswinst moet worden gehaald. En
daar zit ook alle energie: die gezond-
heidswinst vinden we met z’n allen even
belangrijk.'

Het officiële ondertekeningsmoment
wordt waarschijnlijk in november ge-
pland. Wethouder Marieke Schouten
gaat het akkoord dan officieel onderte-
kenen. De exacte planning van de ver-

dere verloop verwachten we binnenkort.

Het Schone Luchtakkoord is uitgewerkt
in 2019 en op 13 januari hebben de
eerste partners het akkoord onderte-
kend. Hierbij waren onder andere de
meeste provincies. Nu dus ook de ge-
meente Nieuwegein.

In het Schone Lucht Akkoord inventari-
seren het Rijk, provincies en gemeenten
acties en maatregelen om de luchtkwa-
liteit in Nederland te verbeteren, met het

doel gezondheidswinst door schonere
lucht voor alle Nederlanders te realise-
ren. Ook is er specifieke aandacht voor
de groepen ‘hoogblootgestelden’ en de
‘hooggevoeligen’, mensen met lucht-
wegaandoeningen. Kennis en expertise
wordt gedeeld samen met onder meer
het RIVM, TNO, GGD’s en het Long-
fonds.

Een onvergetelijke vakantie
voor Nieuwegeinse kinderen

Vele gezinnen in Nieuwegein gaan
niet op vakantie dit jaar. En er zijn in
Nieuwegein ook heel veel gezinnen
die nooit op vakantie kunnen. Er zijn
dus heel veel kinderen dit jaar thuis
tijdens de zomervakantie. Voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar hebben Nieuwe-
geinse maatschappelijke organisaties de
handen ineen geslagen en een mooi
vakantieprogramma gemaakt. Zij kun-
nen de hulp van de inwoners en het be-
drijfsleven goed gebruiken om voor de
kinderen deze vakantie onvergetelijk te
maken.

Karin Beenen, intermediair van Samen
voor Nieuwegein: ‘Mogelijk hebben
bedrijven en inwoners uit Nieuwegein
een idee hoe je als inwoner of bedrijf/or-
ganisatie kunt bijdragen aan een onver-
getelijke vakantie voor de Nieuwegeinse
kinderen. Of mogelijk heeft een bedrijf
nog materialen liggen die gebruikt kun-
nen worden. Wij zoeken betrokken in-
woners, bedrijven en/of organisaties die
kunnen/willen bijdragen om deze kinde-
ren een onvergetelijke vakantie te be-
zorgen. Iedereen die meehelpt wordt
natuurlijk in het zonnetje gezet op de
website en tijdens de activiteit.’

Bij de activiteiten willen de organisatie
de kinderen graag iets extra’s bieden:
• Een ijsje bij de activiteit; per week 300
ijsjes, dat maakt 1800 ijsjes
• De kinderen kunnen bij de activiteiten
een stempel halen en aan het einde van
de zomervakantie, met minimaal 12
stempels, een presentje ophalen bij een
van de buurtpleinen. Wij denken aan

een strandbatje. Dit kan natuurlijk ook
met het logo van jouw bedrijf/organ-
isatie. Hiervan verwachten wij er 2000
nodig te hebben
• Voor de hele fanatieke kinderen,
kinderen met de meeste stempels,
willen we wat extra’s doen en bijvoor-
beeld een waterpistool geven. Wij
denken aan 50 kinderen
• Het mogelijk maken van maaltijden op
Buurtplein Batau, waar kinderen gaan
koken voor opa en oma. Zodat alle
kinderen die dat willen mee kunnen
doen
• Een bijdrage voor de workshop muziek
maken
• Het mogelijk maken van de huur van
een springkussen.

Kan jij helpen?
‘Samen voor Nieuwegein’ hoort het heel
graag. Neem dan contact op met inter-
mediair Karin Beenen, karin@samen-
voornieuwegein.nl of 0643368435.

Over ‘Samen voor Nieuwegein’
Sinds 2010 werkt ‘Samen voor Nieu-
wegein’ aan haar passie: een hechtere
samenleving door in de lokale gemeen-
schap verbindingen te leggen tussen
bedrijven en maatschappelijke organi-
saties. Samen voor Nieuwegein verbindt
partijen, inspireert, organiseert en ad-
viseert. Effectief beleid op het gebied
van maatschappelijke betrokkenheid
(MBO) zorgt voor een sterkere samen-
leving, waarbij we gezamenlijk een bij-
drage leveren aan de volgende urgente
maatschappelijke thema’s zoals het ver-
groten van (financiële) zelfredzaamheid
van kwetsbare mensen, talentontwikkel-
ing en samenleven in buurten en wijken.
Kijk op deze website voor meer infor-
matie.
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Lea Wijnhoven
en Annet Terberg-Pompe
maken beeld
van Truus Wijsmullier

Begin deze maand is het standbeeld
voor Truus Wijsmuller onthuld in
Alkmaar. Het beeld, gemaakt door de
Nieuwegeinse kunstenares Lea
Wijnhoven en de IJsselsteinse Annet
Terberg-Pompe, zou eerst op haar ge-
boortedag (21 april) ceremonieel wor-
den onthuld, maar dat kon vanwege
de Coronamaatregelen niet doorgaan.

Truus Wijsmuller
De Alkmaarse Truus Wijsmuller bracht
haar jeugd door op Mient 14 in Alkmaar.
Ze was praktisch van aard en strijdlustig
als het erop aan kwam. Dat blijkt uit

haar moedige optreden tijdens de
Tweede Wereldoorlog en juist ook in de
jaren daarvoor. In die tijd redde zij de
levens van duizenden vluchtende kin-
deren uit diverse Europese landen. Dat
waren met name kinderen van Joodse
komaf. Dit deed zij eerst kleinschalig
door een veilig onderduikadres te rege-
len. Later organiseerde ‘Tante Truus’ de
beroemde Kindertransporten, waarbij
honderden kinderen tegelijk per trein
naar Nederland reisden en daarna de
boottocht maakten naar het veilige
Engeland. Aan deze reddingsacties
dankt zij haar bijnaam ‘moeder van 1001
kinderen’, die op de sokkel is te lezen.

Ook na de oorlog zette zij zich in voor
kinderhulp, vooral in Suriname. Haar
heldendaden bleven lang onbekend en

ondergewaardeerd. Ook in haar ge-
boortestad Alkmaar was zij niet bekend.
Nu heeft Truus Wijsmuller, naast een
straat die naar haar vernoemd, geëerd
met een groot standbeeld. De bronzen
Truus is omringd door kinderen en kijkt
vanaf de Gewelfde Stenenbrug in
Alkmaar uit op haar oude woonhuis.

Pamela Sturhoofd en Jessica van Tijn
van Special Eyes Filmproductions, ma-
kers van een documentaire over Youp
van ‘t Hek en Herman van Veen, werken
samen met Blunt Cinema aan een docu-
mentaire over Tante Truus Wijsmuller.
De documentairemakers hebben veer-
tien ‘kinderen’ getraceerd die destijds
door de Nederlandse Truus Wijsmuller
zijn gered. Zes van hen hebben ze in-
middels opgezocht – de overlevenden
wonen verspreid over de hele wereld,
van Canada tot Zürich. Zij gaven, samen
met de gemeente Alkmaar, Lea Wijn-
hoven en Annet Terberg-Pompe de op-
dracht het bronzen ‘life-size’ beeld van
deze heldin te maken.

Over kunstenares Lea Wijnhoven
Sinds 1986 heeft Lea van haar hobby
haar beroep gemaakt. Naast de 5 les-
groepen die ze wekelijks geeft aan 60
leerlingen, werkt ze in opdracht voor alle
mogelijke gelegenheden. Een van haar
specialiteiten is het vervaardigen van ur-
nen, deze worden op persoonlijke basis
gemaakt,in nauw overleg met de op-
drachtgever. Met betrokkenen kan mee-
gewerkt worden aan het object. Dat dit
heel helend werkt voor het verwerkings-
proces is een extra facet van dit mooie
werk.

Haar vrije werk bestaat veelal uit vrouw-
en dierfiguren. De vrouwen vallen op
door hun lengte, hun beweging en hun
sierlijkheid. Ook is er een serie ‘mollige
vrouwen’ tot stand gekomen. Deze blin-
ken uit door de komische uitdrukkingen.
De dieren vallen op door hun ‘menselij-
ke karaktertrekken’ en hun vaak komi-
sche uiterlijk.

Lea's atelier aan de Kerkstraat 31 is
open van 14.00 uur-17.00 uur van dins-
dag t/m zaterdag.

Meer over de IJsselsteinse Annet Ter-
berg-Pompe vindt u hier.
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Aangemelde evenementen

AHN Zaterdagmiddagsoos,
11 juli, 12:30 uur.

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

Saté Sunday for KiKa,
12 juli, 15:30 en 18:30 uur.

Grote Woorden - Korte Metten,
Piepschuim.
14 juli, 15:00 uur en 19:30 uur.

Superjam (zie advertentie hiernaast).
17 juli, 20:30 uur.

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

Alles op Rood Ed Struijlaart.
18 juli, 19:30 uur en 231:30 uur.

The Wieners play The Everly
Brothers.
19 juli, 14:00 uur en 15:30 uur.

Saté Sunday for KiKa,
19 juli, 15:30 en 18:30 uur.

Game Masters
22 juli, 13.30 uur.

Hack je kleding
23 juli, 13.30 uur.

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

Het Grote Kampeeravontuur (2+).
Brandweerman Sam Live!.
26 juli, 13:30 uur en 16:00 uur.

Saté Sunday for KiKa,
26 juli, 15:30 en 18:30 uur.

(vervolg van pagina 13)

Burendag gaat
in aangepaste vorm

Voorbeelden van activiteiten
in Nieuwegein
In Nieuwegein zijn al enige activiteiten
aangemeld. Zo wordt er zaterdag 26
september van 14.00 tot 16.00 uur een
Burenthee gehouden op Fort Vrees-
wijk. Zal er aan de Rietzanger door de
bewoners een gemeentetuin omge-
toverd worden tot een bloementuin. Op
de Citerlaan houden de bewoners een
buurt BBQ en bouwen de bewoners aan
de Ploegersweide een insectenhotel.
Bewoners aan de Havezatedrift zullen
op Burendag van 12.00 tot 16.00 uur
gezellig samen de handen uit de mou-
wen steken om de straat op te vrolijken.

Aanmelden
Van 1 juli tot en met 16 augustus is het
mogelijk een financiële bijdrage van het
Oranje Fonds voor jullie Burendag ac-
tiviteit aan te vragen. Lees voor je dat
doet goed de richtlijnen voor organi-
saties en voor particulieren! Hierbij geldt
wel: op = op. Dus wacht niet te lang met
een aanvraag indienen. Aanmelden
voor Burendag kan hier.

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/brand-in-parkeergarage-cityplaza-onder-controle
https://www.dekom.nl/agenda/3763/Piepschuim/KOMopdinsdagmiddag_Grote_Woorden_Korte_Metten/?rt=2797df8&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&utm_medium=email&utm_source=default
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.dekom.nl/agenda/4453/Ed_Struijlaart/Alles_op_Rood/?rt=2797df8&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/3823/The_Wieners/The_Wieners_play_The_Everly_Brothers/?rt=2797df8&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/3823/The_Wieners/The_Wieners_play_The_Everly_Brothers/?rt=2797df8&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.pen.nl/artikel/brand-in-parkeergarage-cityplaza-onder-controle
https://www.pen.nl/artikel/media-makerspace-summer-school-in-de-bieb-van-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/media-makerspace-summer-school-in-de-bieb-van-nieuwegein
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.dekom.nl/agenda/3617/Brandweerman_Sam_Live_/Het_Grote_Kampeeravontuur_2_/?rt=2797df8&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&nbtype=newsletter&nbsubtype=default&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.pen.nl/artikel/brand-in-parkeergarage-cityplaza-onder-controle
https://www.pen.nl/pdffiles/wijkkrantbataunoordjuni2020.pdf
https://www.burendag.nl/voorwaarden-organisaties
https://mijn.oranjefonds.nl/#burendaglogin


Juf Carola genomineerd voor
‘Leraar van het Jaar 2021’

Juf Carola van Meteren is genomi-
neerd voor ‘Leraar van het Jaar 2021.’
Carola geeft les aan de onderbouw
groep 1 en 2 op de Montessorischool
De Vleugel aan het Mozartplantsoen
in Nieuwegein. Carola is samen met
tien collega’s genomineerd in de ca-
tegorie Primair Onderwijs. Naast deze
categorie wordt er ook gestreden om
de titel in het Speciaal Onderwijs,
Voorgezet Onderwijs en het MBO. Het
is de 21ste keer dat deze verkiezing
wordt gehouden.

Per sector zijn tien leraren geselecteerd.
Zij gaan strijden om de titel Leraar van

het Jaar 2021, georganiseerd door Jaar-
beurs. De drie finalisten per sector wor-
den bekendgemaakt tijdens de Big Im-
provement Day op 19 januari 2021 in
het AFAS Theater in Leusden. De finale
is op 30 januari tijdens de onderwijsvak-
beurs NOT 2021 in Jaarbeurs, Utrecht.
Dan wordt bekendgemaakt wie de Le-
raren van het Jaar 2021 zijn.

Juf Carola moet het opnemen tegen:
Angela Esajas (Driemaster, Almere),
Rob van Dael (de Zonnewijzer, Herten),
Lars Levering (Roelof Venemaschool,
Amstelveen), Linda Mansveld (CBS de
Brug, Woerden), Tom van de Camp (de
Fonkeling, Berghem), Dafne Smits (OBS
De Waerdenburght, Hedel), Annieke

Otten-Zantinge (Kindcentrum de Bron,
Zwijndrecht), Cherelle Bouwen (De
Spoorzoeker, Delft) en Saskia Holtslag
(Kaleidoscoop, Schiedam).

Verkiezing
De verkiezing is in 1999 het leven ge-
roepen om het imago van leraren te ver-
beteren. De vier leraren van het jaar (po,
so, vo en mbo) zijn na de verkiezing een
jaar lang het gezicht van de beroeps-
groep en ambassadeur binnen hun sec-
tor. Zij krijgen een podium om met de
rest van Nederland te delen waar ze als
leraar voor staan, wat hun visie op de
huidige ontwikkelingen in het onderwijs
is en waar ze als ambassadeur voor
gaan strijden.

Reactie Juf Carola
‘Vanaf vandaag behoor ik tot één van de
tien genomineerden voor de landelijke
verkiezing ‘Leraar van het Jaar 2021’
Whoop whoop! Uit meer dan 300 inzen-
dingen overigens! Na oktober worden er
dan drie van deze tien uitgekozen door
een beroeps- en vakjury. Vervolgens
wordt de ‘Leraar van het Jaar’ gekozen.
Dit gebeurt in januari 2021 op de Natio-
nale Onderwijstentoonstelling (NOT). Als
ik nu toch zover gekomen ben… Laat ik
er dan maar voor gaan.’

Guitarhero Ed Struijlaart
in DE KOM met ‘Alles op Rood’

10 Jaar geleden zei Ed Struijlaart zijn
baan op om zich volledig te kunnen
storten op de muziek. Inmiddels is Ed
geen onbekende meer. NPO Radio 2
riep zijn singles 'Guitar' en 'What I Like
About You' al uit tot Topsong en hij
kreeg van 3FM het stempel Serious
Talent en de nominatie voor een 3FM
Award. En nu kunnen we op zaterdag
18 juli in DE KOM genieten van zijn
prachtige gitaarspel. Alle gitaarhelden
komen voorbij; van Eric Claption tot Ed
Sheeran, maar ook eigen nummers wor-
den gespeeld. ‘Alles op Rood’ is Eds
muzikale reis van de afgelopen 10 jaar.
18 juli, 19.30 en 21.30, € 21,50, kleine
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OM eist in Hoger Beroep
18 jaar gevangenisstraf
en tbs met dwangverpleging
tegen Nieuwegeiner Zamir M.

Het Openbaar Ministerie heeft ook
vandaag in Hoger Beroep opnieuw
18 jaar gevangenisstraf en tbs met
dwangverpleging geëist tegen de
Nieuwegeiner Zamir M. Dit voor de
moord op 11 juli 2018 van zijn ex-
vriendin Laura Korsman, die verbleef
in haar studentenwoning aan de
Borsboomstraat in Utrecht. Ook zou
hij de nabestaanden een schadever-
goedingen en shockschade van in
totaal 80.000 euro moeten betalen. Za-
mir M. werd 11 juli 2018 opgepakt in
de wijk Zuilenstein in Nieuwegein op
de Fagotlaan.

Zamir M. werd opgepakt
in de wijk Zuilenstein
Zamir M. bleef vandaag ook in Hoger
Beroep hardnekkig ontkennen dat hij de
Utrechtse leerlingverpleegkundige Laura
Korsman met 26 messteken heeft ver-
moord. In twee lange verklaringen bij het
gerechtshof in Arnhem legde hij nog
meer de schuld bij het slachtoffer zelf
dan hij vorig jaar bij de rechtbank in
Utrecht al had gedaan. De advocaat-
generaal sprak van stuitende en leuge-
nachtige verklaringen.

De rechtbank veroordeelde de 33-jarige
verdachte vorig jaar tot 15 jaar gevan-
genisstraf en tbs met dwangverpleging
voor moord op zijn ex-vriendin. In de pe-
riode daarvoor zou hij haar intensief

hebben gestalkt. Hij kreeg daarvoor, na
drie gesprekken met de politie, een con-
tactverbod opgelegd en Laura had een
speciale knop waarmee zij alarm kon
slaan in geval van nood.

Psychose
De Nieuwegeiner Zamir B. beweerde bij
de rechtbank in Utrecht vorig jaar dat hij
met Laura wilde praten over haar aan-
gifte tegen hem. Zij zou plotseling een
mes tevoorschijn hebben gehaald en tij-
dens de daarop volgende worsteling
zichzelf in een slagader hebben gesto-
ken. Vandaag voegde hij daar voor het
eerst aan toe dat hij destijds een psy-
chose had gehad en zich nauwelijks kon
herinneren wat er was gebeurd. Wel wist
hij nog dat hij ervan overtuigd was dat
Laura hem met het mes niet wilde verja-
gen, maar doden. Hij zou gevochten
hebben voor zijn leven, beweerde hij op
afstandelijke toon. Na de eerste steken
zou alles zwart zijn geworden.

De rechtbank in Arnhem doet over twee
weken uitspraak. De kans bestaat dat
door dit Hoger Beroep zijn straf hoger
wordt dan de eerste opgelegde 15 jaar.

http://WWW.EDSTRUIJLAART.NL
http://www.dekom.nl
https://www.pen.nl/artikel/voor-moord-veroordeelde-zamir-m-uit-nieuwegein-gaat-in-hoger-beroep
https://www.pen.nl/artikel/man-gearresteerd-op-de-fagotlaan
https://www.pen.nl/artikel/man-gearresteerd-op-de-fagotlaan
https://www.pen.nl/artikel/vandaag-hoort-nieuwegein-zamir-m-zijn-straf-voor-doden-studente
https://www.pen.nl/artikel/vandaag-hoort-nieuwegein-zamir-m-zijn-straf-voor-doden-studente
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44-jarige Nieuwegeiner
aangehouden
ivm martelkamer
in zeecontainer

De Landelijke Eenheid heeft op 22
juni 2020 zes mannen aangehouden,
die worden verdacht van het voor-
bereiden van ontvoeringen en gij-
zelingen in het criminele milieu. Een
van de mannen is een 44-jarige in-
woner uit Nieuwegein. Vandaag is
besloten om het voorarrest van de
mannen met negentig dagen te ver-
lengen. Maar wie is die Nieuwegei-
ner? Heeft u een tip, laat het onze
redactie weten.

In een loods in het Brabantse Wouwse
Plantage trof de politie bij een inval ze-
ven zeecontainers aan, waarvan er zes
waren ingericht als gevangeniscel. Een
zevende zeecontainer noemden de ver-
dachten de 'behandelkamer', overdui-
delijk bedoeld en in gereedheid ge-
bracht om mensen te martelen.

Het onderzoek startte in april naar aan-
leiding van de verdenking dat een 40-
jarige man uit Den Haag betrokken was
bij drugshandel en het voorbereiden
van een liquidatie. Hij leidde een be-
staan onder de radar, maar financieel
onderzoek bracht aan het licht dat hij
vermoedelijk een loods in Wouwse
Plantage in gebruik had. Juist toen de
politie haar aandacht op die loods richt-
te, kreeg zij van een ander recherche-
team inzage in belangrijke chatberich-
ten die de verdachte met een cryptote-
lefoon verzond en ontving. Die berich-
ten verstuurd via EncroChat werden
live onderschept in het onderzoek
Lemont, dat vorige week openbaar is
gemaakt.

In die berichten werden foto’s verstuurd
van een loods en een zeecontainer
waarin een tandartsstoel stond, met
riemen aan de armleuningen en de
voetensteun. Er werd gesproken over
ontvoeren en martelen, 'als ik hem op
de stoel heb gaat er meer komen, maar
die hond is spoorloos'. De loods werd
aangeduid als 'ebi' (dat is de Extra
Beveiligde Inrichting in Vught) en 'be-
handelkamer', en zou de week erna
klaar zijn.

De aanstaande ontvoeringen leken met
grote precisie te worden voorbereid: er
waren meerdere 'teams' en een

'OT' (observatieteam), en er werden
wapens, politiekleding, busjes, stopbor-
den en kogelvrije vesten geregeld.

De recherche nam de loods onmidde-
llijk onder observatie. Vanaf medio april
zagen rechercheurs enkele mannen bij-
na dagelijks aan de zeecontainers klus-
sen. Eén van hen, een 44-jarige man
uit Nieuwegein, had ook ontmoetingen
met de hoofdverdachte uit Den Haag,
en diens 43-jarige handlanger uit Rot-
terdam. De combinatie van onder-
schepte EncroChat-berichten met ob-
servaties van de ontmoetingen van de
verdachten leidde tot hun identificatie.

Uit de berichten bleek dat de groep een
tweede loods in gebruik had. Die leek
dienst te moeten gaan doen als uitvals-
basis van het criminele arrestatieteam
inclusief snelle auto’s wapens en kogel-
werende vesten. Uit observaties bleek
dat die loods was gevestigd in Rotter-
dam, pal naast de A16. Verschillende
verdachten die in de loods in Wouwse
Plantage bezig waren, werden ook daar
gezien.

Gewaarschuwd en ondergedoken
Gedurende het onderzoek Lemont wer-
den chatberichten live onderschept.
Daaruit kon worden afgeleid wie beoog-
de slachtoffers waren. Zij werden door
de politie gewaarschuwd en doken el-
ders onder. Daardoor, en dankzij per-
manent cameratoezicht van de recher-
che in en nabij de loods konden voor-
bereide ontvoeringen, gijzelingen en
andere ernstige geweldsmisdrijven wor-
den voorkomen. Toen de cellen nage-
noeg klaar leken werd besloten om in
te grijpen. Op 22 juni zijn op 13 locaties
doorzoekingen gedaan en hield de poli-
tie de verdachten aan. Zij komen uit
Den Haag, Rotterdam, Spijkenisse,
Utrecht, Nieuwegein en Lexmond.

Schokkend
Het beeld van de zeecontainers is ijs-
koud en ronduit schokkend. De ruimten
waren afgetimmerd met geluidsisole-
rende platen en warmte-isolerende fo-
lie. In elk van de cellen waren aan het
plafond en op de vloer handboeien
aangebracht, om iemand staand met
de armen omhoog te kunnen ketenen.
Verder stond er uitsluitend een che-
misch toiletje. In de hoek was een ca-
mera aangebracht, om op afstand zicht
te houden op de situatie in elke cel.

In één van de zeecontainers lagen
meerdere sets politiekleding, kogelvrije
vesten en zwaailichten.
In de zeecontainer met de tandartsstoel
stonden tassen met voorwerpen die
vermoedelijk bestemd waren om
slachtoffers mee te folteren of in elk
geval onder druk te zetten. De politie
vond onder meer een snoeischaar, een
takkenschaar, een takkenzaag, scal-
pels, tangen, extra handboeien, vinger-
boeien, tape, bivakmutsen en zwarte
katoenen zakken die over het hoofd
getrokken kunnen worden. Ook werd
bij de doorzoeking van een woning in
Rotterdam 24 kilo MDMA aangetroffen.

In de loods stonden ook drie gestolen
bestelbusjes en twee snelle BMW’s. In
een naastgelegen ruimte was een zit-
en slaapgelegenheid ingericht, ver-
moedelijk voor bewakers om langer te
kunnen verblijven. In de loods in Rotter-
dam vond de recherche zeven hand-
vuurwapens en een automatisch aan-
valsgeweer, een Chinese variant op de
Kalasjnikov AK-47. In totaal werden bij
de verdachten 25 wapens aangetroffen.

De zes mannen zijn door de rechter-
commissaris in bewaring gesteld op de
verdenking voor voorbereiding van ont-
voering, gijzeling, zware mishandeling
en afpersing en deelneming aan een
criminele organisatie. Twee verdachten
zijn tevens in bewaring gesteld voor
wapenbezit. De raadkamer van de
rechtbank in Amsterdam heeft maan-
dag hun gevangenhouding voor 90 da-
gen bevolen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de
Landelijke Eenheid van de politie, in het
bijzonder door de Dienst Landelijke
Recherche. De leiding van het onder-
zoek is in handen van officieren van
justitie van het Landelijk Parket van het
Openbaar Ministerie.

FOTO: OM

mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl


Ervaart u wateroverlast
na een zware regenbui?
Deel uw ervaringen met
de gemeente

Heeft u bij de laatste zware regenbui
in de avond en nacht van 17 juni
overlast gehad? Dan vraagt de ge-
meente Nieuwegein uw ervaringen
met haar te delen. Juist door de infor-
matie van de inwoners te bundelen
zoekt de gemeente naar mogelijkhe-
den om de overlast in de toekomst
te beperken.

Aanleiding
Vorige maand in de avond en nacht van
17 juni jl. hebben zware regenbuien

geleid tot wateroverlast in de zuidelijke
en westelijke provincies. Ook in Nieuwe-
gein stonden straten blank en op som-
mige plaatsen liep het water kelders in.
U kunt uw ervaring met de gemeente
delen door deze online enquête in te
vullen.

De gemeente Nieuwegein: ‘Wij horen
graag wat deze bui voor de bewoners
heeft betekend. De komende periode
verzamelen we met deze enquête infor-

matie over de waterover-
last, zodat we dit mee
kunnen nemen in
onze werkzaamheden.’
De vragenlijst kan tot en
met maandag 3 augustus
worden ingevuld.

Het klimaat verandert.
Ook Nieuwegein krijgt
steeds vaker te maken
met heftigere regenbuien,
langere droge periodes,
meer en hetere zomerse
dagen en nachten. Om de
stad hierop voor te berei-

den en klimaatbestendig in te richten
heeft de gemeente een visie opgesteld
en een uitvoeringsprogramma.

‘The Wieners play
The Everly Brothers’
in DE KOM

De succesvolle rock-‘n-roll tributeband
The Wieners brengt op zondag 19 juli
in DE KOM een prachtig eerbetoon
aan The Everly Brothers. Hits als
‘Wake Up Little Susie’, ‘Bird Dog’,
‘Til I Kissed You’ en ‘All I Have To Do
Is Dream’ klinken alsof Don en Phil op
het podium staan. Maar je hoort ook
minder bekende b-kantjes van de
‘Koningen van de Samenzang’.
Tussen de bedrijven door vertellen de
muzikanten anekdotes uit de levens
van The Everly Brothers en over het
ontstaan van hun nummers.

19 juli, 14.00 en 15.30, € 19,-,
Rabobankzaal
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FOTO
VAN
DE WEEK

Altijd handig wanneer de
gemeente, of een bedrijf
dat al dan niet namens de
gemeente een klus gaat
uitvoeren, dat aan de
buurtbewoners laat weten.
Zoals bijvoorbeeld hier,
aan de Weerterschans.

Máár, 8 juli valt niet op
een donderdag…

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…

https://app.maptionnaire.com/nl/9097/
http://WWW.EVERLYBROTHERS.NL
http://www.dekom.nl
http://www.dekom.nl
mailto:redactie@pen.nl?subject=Foto%20van%20de%20Week
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Stadsrechten voor ‘t Geyn

In de rubriek ‘De Oude PEN’ behande-
len we al jaren de historie van de ge-
meente Nieuwegein. Een samenvoe-
ging van de twee gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk. Ook in de ru-
briek ‘Toen & Nu’ blikken we terug en
kijken we naar vandaag. En dan heb-
ben we het nog geeneens gehad over
de rubriek ‘De oude ansichtkaarten.’
Eerder schreef onze redactie al over
de eerste vermelding van Jutphaas.
Deze week: ‘Stadsrechten voor ‘t
Geyn.’

De gemeente Nieuwegein is vernoemd
naar een heuse stad, waarvan overblijfse-
len zich nog steeds in de bodem van
Nieuwegein bevinden. Het is, ruwweg,
het gebied aan beide zijden van de
Doorslag, ter hoogte van het punt waar
deze waterweg en de Hollandsche
IJssel elkaar ontmoeten. Het centrum van
‘t Gein lag vooral aan de oostzijde van de
Doorslag, waar zich nu een boomgaard
bevindt tussen de (nieuwe) Geinbrug en
de voetgangersbrug ter hoogte van
Geinoord.

Dam
Na afdamming van de Kromme Rijn bij
Wijk bij Duurstede (1122), zocht Utrecht-
stad een nieuwe scheepvaartroute naar
de Lek. Hiervoor werd korte tijd later de
zogeheten Vaartse Rijn gegraven, van
Utrecht naar de omgeving van het kasteel
Oudegein waar de Geine stroomde als
verlengde van het watertje de Hoon. Een
restant hiervan is het water dat juist ten
noorden van Museum De Warsenhoeck
uitmondt in de Doorslag. De Geine
stroomde in de Hollandsche
IJssel die toen nog in open verbinding
stond met de Lek. In het kanaal kwam ter
hoogte van de Randijk eerst een dam te
liggen. Bij dat punt was een tol waar
goederen moesten worden over-geslagen
naar een schip aan de andere kant van
de dam. Er wordt ook wel ver-ondersteld
dat er ter plaatse een overtoom was,
waardoor de schepen in hun geheel over
deze dam werden getrok-ken. In 1244
stond er in elk geval een kraan op de
dam.

Bedrijvigheid
De oudste vermelding van ‘t Gein
(‘t Geyn(e)) dateert van 30 september

1200. Op die datum verleende Rooms-
Koning Filips van Schwaben (1177-1208)
aan Dirk van Ahr, bisschop van Utrecht
(1197-1212), toestemming om de IJssel-
tol, waarschijnlijk gelegen bij de Randijk,
te verleggen naar ‘t Gein. De aan-
wezigheid van een scheepvaarttol bracht
bedrijvigheid met zich mee. Goederen
moesten worden geïnventariseerd en de
schipper ondervond daardoor oponthoud.
Het gevolg was dat er al snel een herberg
in de omge-ving verrees en tolbeambten
een woning dicht bij hun werk zochten.
Zo ontstond langzamerhand een ned-
erzetting.

Kerspel
In 1217 was de nederzetting ‘t Gein reeds
dermate gegroeid dat Otto von der Lippe,
bisschop van Utrecht (1216-1227), de in-
woners van ‘t Gein toestemming ver-
leende een eigen kerspel (kerkparochie)
te stichten. Daartoe moesten de kerspels
Vreeswijk en
Eiteren (een buurtschap onder IJssel-
stein) parochianen aan het nieuwe ker-
spel afstaan. Er waren ongetwijfeld
meerdere redenen voor dit besluit van de
bisschop geweest, maar één van zijn ar-
gumenten was, dat de toestand van de
wegen slecht was. Vooral bij hoog water
konden de parochianen niet naar de kerk
en dat bracht volgens de bis-schop hun
zielenheil in gevaar. Van Vreeswijk gin-
gen er vijftien huisgezinnen over naar het
nieuwe kerspel.

Strijdgewoel
‘t Gein had regelmatig te lijden onder het
strijdgewoel tussen de graven van Hol-
land gesteund door de Heren van IJssel-
stein en de bisschoppen van Utrecht. In
1225 werd ‘t Gein verwoest, waardoor de
stad Utrecht ernstig geschaad werd in
haar handelsbetrekkingen. Jan II van
Sierck, bisschop van Utrecht
(1291-1296), verleende op zondag 30
januari 1295 aan het kerkdorp Gein een
stad- en burgervrijheid. ‘t Gein kreeg zo
dus stadsrechten. De exacte grenzen
werden vastgesteld en vastgelegd en
‘t Gein mocht van de bisschop de woon-
kern ommuren en omgrachten. Dit alles
om de bewoners te beschermen tegen de
doortocht van vijanden.

De ingezetenen binnen de gracht kregen
de rechten en plichten van poorters.
Stadsmuren zijn er hoogstwaarschijnlijk
nooit gekomen. De poorters kregen be-
lastingvoordelen en het burengerecht
werd vervangen door een college van
schout en schepenen dat ook de hoge

(criminele) rechtspraak kreeg toege-
wezen. Veel hielpen de versterkingen
niet: in 1333, 1355 en 1402 werd ‘t Gein
Stadszegel van ‘t Gein, waarschijnlijk van
rond 1500. Op het zegel is een kerk of
kasteel met geopende poort met
losstaande toren met vlag te zien. Het
randschrift luidt: ‘Sigillum oppidi De
Geyn’, hetgeen betekent: ‘Zegel van de
stad De Geyn’.

De bezegeling verleende rechtskracht
aan een overeenkomst. Het zegel werd in
de Middeleeuwen benut door personen
die met autoriteit en publiek gezag waren
bekleed zoals de paus, een bisschop,
een keizer, een koning. Later mochten
ook burgers gebruik maken van het
zegel. Het zegel heeft dus eeuwenlang
de functie vervuld van de tegenwoordige
(digitale) handtekening.

telkens verwoest. In november 1421 werd
door een stormvloed, waarbij de Bies-
bosch ontstond, het zusterhuis van de
nonnen van Sint-Franciscus in
Almkerk verwoest. Deze kloosterorde
vestigde zich dan in 1427 in ‘t Gein.
Naast de kerk werd een klooster, Het
Onze-Lieve-Vrouwe-Convent in Nazareth,
gebouwd.

Leegloop
Het stadje ‘t Gein kreeg met leegloop te
maken, de stad Utrecht had inmiddels
een nieuwe scheepvaartroute naar
Vreeswijk gegraven (de zogeheten
´Nieuwe Vaart´) en in 1480 werd beslo-
ten de kerk wegens het kleine aantal
parochianen en de armoede van de kerk-
gangers te sluiten. Het onderhoud was ni-
et langer op te brengen. Er waren zelfs
geen burgers meer te vinden om de
schepenbank te bemannen.

Door de komst van de protestantse gods-
dienst (Reformatie) en het zedelijk verval
van de nonnen, werd het klooster in 1572
definitief verlaten. De nonnen vertrokken
naar Utrecht. Kort daarna werden kerk en

LEUKE WEETJES
DEEL 7

https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-deel-1-eerste-vermelding-jutphaas


25

Samen bouwen
aan een levendige
en duurzame binnenstad

Het is niet te missen: de verdere ver-
nieuwing van Nieuwegein City is nu
écht van start. In het Stationsgebied
wordt volop gewerkt en na de zomer
gaat ook op andere plekken de schop
in de grond. Voor de Doorslagzone
ligt er een Voorlopig Ontwerp en voor
de nieuwbouw op plek van ‘De Pio-
nier’, het rode gebouw aan de Zadel-
stede, worden de eerste voorzichtige
schetsoefeningen gedaan door
Mitros. Samen met bewoners, onder-
nemers, belangenorganisaties, part-
ners en projectontwikkelaars geven
we Nieuwegein een aantrekkelijke,
levendige, groene en duurzame bin-
nenstad.

Werken aan wonen
De druk op de woningmarkt is onvermin-
derd hoog. Hierdoor is het voor veel
Nieuwegeiners nog steeds erg lastig om
een geschikte woning te vinden.
Daarom wil de gemeente de komende
tien jaar ruim 5.000 woningen bijbouwen
in Nieuwegein. Tussen de 1.600 en
2.000 daarvan komen in City, de binnen-
stad. Zo zijn er plannen voor 450 nieuwe
woningen in het Stationsgebied en in de
Doorslagzone voor 452 woningen, en
begint Blauwhoed in oktober aan de
bouw van een appartementencomplex
met 48 koopwoningen tussen de Heren-
straat en de Noordstedeweg. Met deze
extra woningen bouwen we aan de toe-
komst van onze stad en van winkelcen-
trum Cityplaza.

Woningbouw aan de Doorslag:
online vanaf vrijdag 10 juli
Voor het gebied voor het Stadshuis, aan
het water van de Doorslag, heeft archi-
tectenbureau Rijnboutt in opdracht van
ontwikkelaars NEOO / Koopmans een
plan uitgewerkt. Met 452 woningen,
verdeeld over vier gebouwen. Onder an-
dere kwalitatief goede betaalbare huur-
woningen die bereikbaar zijn én blijven
voor mensen met een middeninkomen.
In totaal gaat het, naast vrije sector
huur- en koopwoningen, om 94 sociale
huurwoningen en 145 middenhuur wo-
ningen. Woningen waarvan er relatief
weinig zijn in Nieuwegein. In de plannen
zijn twee plekken voor cafés of restau-
rants en veel ruimte voor groen op bin-
nen- en daktuinen opgenomen. Rijn-
boutt heeft van de gemeente Nieuwe-
gein criteria meegekregen op het gebied

van duurzaamheid. Bijvoorbeeld op het
gebied van mobiliteit, klimaatadaptie en
biodiversiteit.

Online
Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp (VO)
voor de Doorslagzone af. Normaal ge-
sproken organiseren ontwikkelaars dan
een bijeenkomst om omwonenden en
geïnteresseerden meer te vertellen over
de inhoud van het VO. Door het corona-
virus zijn de ontwikkelaars en gemeente
overeengekomen om alle beschikbare
informatie online te zetten. Op deze
website vindt u een presentatiefilmpje,
een animatie en meer achtergrondinfor-
matie over de plannen voor het gebied.

Reageren op de plannen?
Op ikbennieuwegein.nl is ook een reac-

tieformulier te vinden. Als u dit voor 26
juli invult en verstuurt, komt uw reactie
op het VO Doorslagzone bij de ontwik-
kelaars. Zij kijken of deze meegenomen
kan worden in het Definitief Ontwerp.
De officiële procedures voor een omge-
vingsvergunning en het bestemmings-
plan volgen na de zomer.

Interesse in een woning
in de Doorslagzone?
Start van de bouw wordt verwacht in het
tweede kwartaal van 2021. De eerste
woningen worden waarschijnlijk in 2024
opgeleverd. Het duurt dus nog een paar
jaar voordat de eerste huurwoningen in
de verhuur gaan.
Geïnteresseerd in een koopwoning?
Neem dan contact op met NEOO via in-
fo@neoo.nl.

Mogelijke architectonische uitwerking Zuidstedeweg en aansluiting bestaande
loopbrug

https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/bouwplannen+stationsgebied/documenten+city/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1610938
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/bouwplannen+stationsgebied/default.aspx
https://www.ikbennieuwegein.nl/projecten/bouwplannen+stationsgebied/default.aspx
http://www.ikbennieuwegein.nl
mailto:info@neoo.nl
mailto:info@neoo.nl
https://www.pen.nl/artikel/samen-bouwen-aan-een-levendige-en-duurzame-binnenstad


Hoogheemraadschap
gaat wrak verwijderen

Het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) laat onze redactie
weten binnenkort een vaartuig te ver-
wijderen die vast is gelegd nabij
Doorslag 1 in Nieuwegein. Het vaar-
tuig levert gevaar en hinder op voor het
scheepvaartverkeer in De Doorslag. Het
dagelijks bestuur van HDSR heeft daar-
om besloten dat dit vaartuig met ingang
van heden onder de Wrakkenwet is ge-
plaatst.

Ingevolge de Wrakkenwet is het vanaf

heden ieder verboden het vaartuig (zie
foto) te betreden of hiervan zaken te
verwijderen zonder vergunning van de
Dijkgraaf en Hoogheemraden.

Het aan de kering vastgeraakte vaartuig
zal op of na donderdag 23 juli 2020 wor-
den opgeruimd. De kosten voor de op-
ruiming worden verhaald op degene die
volgens de wet daarvoor aansprakelijk
is. Belanghebbenden dienen zich zo
spoedig mogelijk, te melden bij het wa-
terschap. Dat kan telefonisch op:
0306345700.

We schreven eerder over zogenaamde
‘weesboten’. Dat kunt u hier lezen.
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Speciale show
van Ellen ten Damme
in DE KOM

Samen met vier muzikanten van
muziekensemble The Magpie Orchestra
brengt Ellen ten Damme op 22 augus-
tus een speciaal voor deze tijd ingelaste
show. ‘Allez-Hop!’ is een energieke
muzikale ode aan de chansonniers en
topentertainers van de vorige eeuw,
overgoten met een vleugje mystiek van-
uit de oude culturen. Zo komen onder
andere de prachtige liedjes van Charles
Aznavour, Bertold Brecht, Edith Piaf en
Marlene Dietrich voorbij, maar ook van
artiesten als Natacha Atlas, Fairuz,
Indila en Josephine Baker. Ellen ten
Damme is een topentertainer die ook
een klein publiek weet te verrassen met
haar stem, kostuums, circusacts en ver-
haal. Ellen ten Damme is variété pur
sang!

22 augustus, 19.30 en 21.30, € 29,50,
Rabobankzaal

De eerste Kinderkrant van de Kinderambassadeurs is uit!

0306345700
https://www.pen.nl/?s=weesboten
https://www.fokkesteeg.nl/upload/bestanden/wijkkrant/kinderkrant-juli-2020-verkleind.pdf
https://filmscanning.nl
http://WWW.ELLENTENDAMME.NL
http://www.dekom.nl
http://www.dekom.nl
https://www.fokkesteeg.nl/upload/bestanden/wijkkrant/kinderkrant-juli-2020-verkleind.pdf
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Nieuwegeinse
wil een Herenboerderij
in Nieuwegein e.o.

Elke week verse groenten van het
seizoen, lekker fruit, eitjes en (voor
wie wil) heerlijk vlees en lekkere
vleeswaren. En dat ‘gewoon’ van je
eigen boerderij, verzorgd door je
eigen boer. Herenboeren weten dat
het kan, en hoe het voelt.

Eline Hesse (29) uit Nieuwegein wil ook
zo een boerderij in haar omgeving.
Daarom heeft zij het initiatief genomen
om een ‘Herenboerderij’ in Nieuwegein/
Houten op te zetten. Inmiddels zijn er al
7 actief in Nederland. Reden om onze
videograaf Jos van Vogelpoel en repor-
ter Frans Evers eropaf te sturen. Natuur-
lijk op 1,5 meter afstand voor wijkhuis La
Caza in Fokkesteeg.

Eline: ‘Als Herenboer pak je eigenlijk
een stukje regie terug op zoiets belan-
grijks als je eigen eten; behalve lekker
en gezond is dat ook leuk en leerzaam.
Want van iets meer kennis van je dage-
lijkse eten, word je niet slechter toch?
Een Herenboerderij is 15 tot 20 hectare
groot en ligt bij voorkeur dicht bij de
woonplaats van de Herenboeren. Inmid-
dels hebben al 20 inwoners zich aange-
meld. Het streven is om minstens 200
gezinnen te betrekken bij dit initiatief,
zodat het rendabel is.’ Eline wil snel van
start gaan en hoopt eind 2021 de Heren-
boerderij opgezet te hebben.

Behalve een plek waar eten wordt ge-
produceerd, is een Herenboerderij ook
de plaats waar mensen samenkomen,
ze elkaar en hun boer spreken en waar

nieuwe vriendschappen en mooie initia-
tieven ontstaan. Recepten worden uit-
gewisseld, er worden inspirerende work-
shops en lezingen verzorgd, leuke kin-
deractiviteiten georganiseerd en rondlei-
dingen gegeven. ‘We hebben een loca-
tie op het oog tussen Nieuwegein en
Houten, maar hebben deelnemers (min-
stens 200) en kartrekkers nodig om dit
van droom een realiteit te maken’ zo laat
Eline weten.

Herenboeren zijn ondernemend, want
ze zijn gedeeld eigenaar van hun eigen
boerderij. Als huishouden investeer je
eenmalig in je lidmaatschap. Verder de-
len de Herenboeren alle kosten die no-
dig zijn om hun bedrijf te laten draaien.
‘Hoeveel precies, daarover besluiten ze
samen, maar een tientje per persoon
per week is een aardig richtbedrag.’
Het zijn de leden die per huishouden
(soms in delen) eenmalig 2.000 euro in-
leggen voor de oprichting en realisatie
van hun boerderij. Als je besluit te stop-
pen, kun je dit geld onder bepaalde
voorwaarden terugkrijgen. Kijk hier voor
meer informatie.

Eline is geen onbekende. Zo heeft Eline
een documentaire gemaakt, Petrol
Dollars for a Different Engine (50′), over
haar eigen zoektocht om haar vermo-
gen, gekregen van haar vader die 35
jaar bij Shell werkte, duurzaam te herin-
vesteren. ‘Dit was een enorme strijd en
gaf mij ook veel inzicht in wat er mis is in
het financiële systeem. Sindsdien zet ik
mij in voor echt duurzaam, en meer ge-
ëngageerde vorm van investeren’ aldus
Eline. ‘Ik vind het belangrijk dat je je als
belegger verbonden voelt met waar je in
investeert.’

Ook leraar
Anna van Rijn College
genomineerd voor
‘Leraar van het Jaar’

In Nieuwegein zijn twee docenten
genomineerd van de titel ‘Leraar van
het Jaar 2021.’ Niet alleen juf Carola
van Meteren een nominatie op zak.
Ook docent Roy Helmerhorst heeft er
een, deze in de categorie Voortgezet
Onderwijs.

Roy is docent aardrijkskunde op het
Anna van Rijn College in Nieuwegein,
en moet het opnemen tegen negen kan-
didaten elders in het land: Marco van
den Barselaar (Vlietland College,
Leiden), Hans Kok (A.Roland Holst
College, Hilversum), Marjolein
Mantelaars (Christelijk Lyceum, Delft),
Matthijs Nicolai (Christelijk Lyceum,
Apeldoorn), Valérie Ungerer (A.Roland
Holst College, Hilversum), Ismail
Aghzanay (Rotterdam Design College),
Sieger Valks (Stichtse Vrije School,
Zeist), Maaike Meijer (sg. Canisius,
Tubbergen) en Erik van Haren
(Elzendaalcollege, Boxmeer).

Roy is coördinator TTO bij Anna van
Rijn College in Nieuwegein en de
vloggende docent. Hij is ook de oprich-
ter van een educatief YouTube kanaal
op het gebied van het vak aardrijks-
kunde.

De twee Nieuwegeinse docenten gaan
strijden om de titel Leraar van het Jaar
2021, georganiseerd door Jaarbeurs. De
drie finalisten per sector worden be-
kendgemaakt tijdens de Big Improve-
ment Day op 19 januari 2021 in het
AFAS Theater in Leusden. De finale is
op 30 januari tijdens de onderwijsvak-
beurs NOT 2021 in Jaarbeurs, Utrecht.
Dan wordt bekendgemaakt wie de
Leraren van het Jaar 2021 zijn.

Verkiezing
De verkiezing is in 1999 het leven
geroepen om het imago van leraren te
verbeteren. De vier leraren van het jaar
(po, so, vo en mbo) zijn na de verkiezing
een jaar lang het gezicht van de be-
roepsgroep en ambassadeur binnen hun
sector. Zij krijgen een podium om met
de rest van Nederland te delen waar ze
als leraar voor staan, wat hun visie op
de huidige ontwikkelingen in het onder-
wijs is en waar ze als ambassadeur voor
gaan strijden.

https://www.herenboeren.nl
https://www.videograaf-jvv.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczarbkgDOw0cR_9oOwHDCm8hGVekNy-iACxU98QoUAT-k-og/viewform
https://dj100.nl/eline-hesse/
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegeinse-wil-een-herenboerderij-in-nieuwegein-e-o
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