
De Digitale Nieuwegeiner
WEKELIJKSE KLEINE SELECTIE NIEUWS IN PDF-FORMAAT VAN PEN.NL 3 JULI 2020JAARGANG 25

JUF JOSE
40 jaar in het onderwijs

PAG 6

KAREL
wint 10.000 euro

PAG 3

ZWERFAVAL MASCOTTE

Wethouder Marieke Schouten

‘Lhbt-vrije zones zoals in Pulawy
zijn wat ons betreft echt ‘not done’

GEZONDHEIDSHUIS VAN DE TOEKOMST

LIZA EN JESSE
THE GREEN MAN

NOELLE
LIA GROEN

STACEY
PRULLIE

DE PRULLENBAK

PAG 4

BETERE BUURTEN ZOEKT CREATIEF CONTACT

CORONA UPDATE VOOR GEMEENTERAAD

PAG 19

PAG 3

PAG 25

PAG 28

STEFAN & ANOEK
halen virtueel € 4.108,22 op voor Alpe d'HuZes

PAG 16

https://www.pen.nl/artikel/paasboodschap-van-burgemeester-frans-backhuijs
https://www.pen.nl/artikel/schoolkinderen-uit-nieuwegein-presenteren-op-ludieke-wijze-hun-zwerfafvalmascotte-ontwerp


Bewoners
aan de Utrechtsestraatweg
genieten van BBQ
ondanks Corona

Wil je voor jouw buurt ook iets leuks
organiseren? Onlangs stond BBQ
Legend in Nieuwegein. Van een heer-
lijke burger tot slow smoked spare-
ribs, allemaal bereid in BBQ smo-
kers. Met houtgestookte Ameri-
kaanse smokers en een klassieke
volkswagen foodtruck kunnen ze
ook bij jou in de buurt de lekkerste
en authentiekste gerechten bereiden.

Ieder ander jaar zouden er nu elk week-
end op festivals en in parken door heel
Nederland allerlei kleurrijke foodtrucks
opduiken. De Coronacrisis gooide roet
in het eten, maar Jeroen Janssen zag
een kans: buurtkeukens.

De foodtrucks zijn de afgelopen jaren
snel opgekomen. Met steeds meer
soorten aanbod en festivals zoals Rrrol-
lend werd de foodtruck een dominant
gegeven op festivals en evenementen.
Hoewel veel horeca-ondernemers met
de handen in het haar zitten door de
coronacrisis, lijken de foodtrucks ook
nu een uitweg te hebben gevonden.

Ondernemingskans
Het idee van buurtkeukens is dat buur-
ten via de website een foodtruck kun-
nen uitnodigen om die avond de wijk te
voorzien van eten. Via de website kie-
zen buurtbewoners een maaltijd en een
tijdslot uit waarop ze het kunnen opha-
len. Steeds meer mensen in buurten
namen het initiatief over en bestelden
foodtrucks in hun wijk.

Onze videograaf Jos van Vogelpoel
trok op uitnodiging naar de Utrechtse-
straatweg om kennis te maken met
BBQ Legend, aangesloten bij Buurt-
keukens.

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 Leemwal in de wijk Mer-
westein.
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Opnieuw geluk in Nieuwegein
Karel wint 10.000 euro

Een grote verrassing voor Karel uit Nieuwe-
gein. Hij heeft in de trekking van de Bank-
Giro Loterij een bedrag van 10.000 euro
gewonnen. De winnaar werd onlangs ver-
rast met het goede nieuws. Karel was com-
pleet verrast. Vorige maand was er ook al
een inwoner uit Nieuwegein die bij de Bank-
Giro Loterij in de prijzen viel. Toen werd
Ilona verrast met een cheque van 10.000
euro.
Karel (69) reageert enthousiast: 'Wat een
fantastisch bedrag. Fijn voor een nieuwe au-
to.'

BankGiro Loterij reikt weer prijzen op
gepaste afstand uit
De BankGiro Loterij sloeg de afgelopen
weken de feestelijke uitreikingen over van-
wege de voorschriften rond het coronavirus.
Inmiddels reikt de BankGiro Loterij weer
mooie prijzen, op gepaste afstand, uit.
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Nieuwegeinse schoolkinderen
presenteren op ludieke wijze
hun
zwerfafvalmascotte-ontwerp

De drie geselecteerde finalisten van
de zwerfafvalmascotte ontwerpwed-
strijd in Nieuwegein hebben vandaag
op ludieke wijze hun ontwerp getoond
in het bijzijn van de pers. Hun ontwer-
pen werden met stoepkrijt door een
kunstenaar levensgroot uitgezet op
het Stadsplein in Nieuwegein en ver-
volgens door de finalisten zelf inge-
kleurd. De stad mag nu stemmen; welke
zwerfafvalmascotte leven wordt ingebla-
zen en het gezicht van de campagne
wordt. Bewoners kunnen hun stem uit-
brengen op deze website. De winnaar
wint bovendien een trip naar de Efteling
met het eigen gezin.

De basisscholen de Vroonestein, Lucas
Galecop en de Toonladder Galecop
brengen allen een finalist voort. Het gaat
om de 10-jarige Stacy (groep 7, KBS De
Vroonestein), het 10-jarige duo Liza en
Jesse (groep 7, basisschool Lucas Gale-
cop) en de 8-jarige Noëlle (groep 4, De
Toonladder Galecop). Alle kinderen wo-
nen in Nieuwegein.

Begin dit jaar werden 3000 kinderen in
de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar van
basisscholen in Nieuwegein uitgedaagd
om een mascotte tegen zwerfafval te be-
denken en te ontwerpen. De wedstrijd is
georganiseerd door Stichting de Schone
Stad in opdracht van de gemeente. Er

werd een beroep gedaan op de jeugd,
omdat jongeren steeds meer een actieve
rol willen nemen bij de bescherming van
onze planeet.

De drie finalisten
Nieuwegein mag stemmen op één van
de drie kanshebbers: Prullie de Prullen-
bak, The Green Man of Lia Groen. Stacy
van KBS De Vroonestein bedacht Prullie
de Prullenbak. 'Hij kan heel veel afval
opruimen door zijn grote lijf. Met zijn
lange en soepele armen kan hij overal
bij, in elk hoekje. Prullie heeft lieve, grote
ogen,' zegt Stacy. 'Omdat ik denk dat we
positief moeten vertellen dat iedereen
zijn rommel netjes opruimt. Boos zijn
helpt niet.'

Het duo Liza en Jesse van basisschool
Lucas Galecop bedacht The Green Man,
een intelligente robot met antennes en
sensoren die afval opsporen. 'Hij scheidt
het afval direct en verwerkt dat in zijn
buik of gooit het in de juiste afvalbak,'

zegt Liza. Jesse voegt daar stoer aan
toe: 'We bouwden ook al een prototype
van gerecycled materiaal en hebben met
z’n drieën de straat opgeruimd.'

Lia Groen heet de mascotte van de
8-jarige finalist Noëlle uit groep 4 van De
Toonladder Galecop. 'Ze is heel mooi en
houdt van schoonmaken. Met haar
groen en paarse jurk en een lange sleep
die een bezem is, maakt zij ook schoon
als ze bezig is met andere dingen,' zegt
de jongste finalist. 'Ik wilde een soort
prinses maken die niet alleen knap is,
maar ook zelf opruimt.'

Sjaak Veeken van Stichting de Schone
Stad is zeer te spreken over het resul-
taat: 'Het is geweldig om te zien hoe
groot de animo was om te participeren in
deze ontwerpwedstrijd en hoe snel de
wedstrijd werd omarmd door de scholen
en hun leerlingen. Alle inzendingen ver-
dienen een pluim, maar deze drie finalis-
ten hebben ons hart weten te verove-
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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' laat wet-
houder Marieke Schouten 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 inmenging
omtrent het beleid van hun gemeente.
Formeel heeft Pulawy geen reactie
teruggestuurd, en of die er zal komen
valt te betwijfelen.

De vraag is of een samenwerking met
de stad Pulawy, die LHBT onvriendelijk
is, past binnen het beleid van een ge-
meente die een regenboogagenda han-
teert. Of erger, moet een gemeente
zoals Nieuwegein, een vriendschaps-
band onderhouden met een andere
gemeente die openlijk een bepaalde
doelgroep discrimineert.

Wethouder Marieke Schouten tegenover
onze redactie: ‘Het college is erg ge-
schrokken van de beelden en verhalen
in de uitzending afgelopen weekend op
RTL Nieuws. Indrukwekkend om te zien
wat de gevolgen zijn van het beleid in
Polen en Pulawy op het leven van bij-

voorbeeld David en andere mensen met
een lhbt-achtergrond. Dat beleid staat
mijlenver van ons af. In Nieuwegein mag
iedereen zijn wie hij of zij is, ongeacht
zijn of haar seksuele geaardheid, gen-
der, religie of etnische afkomst. Lhbt-
vrije zones zoals in Pulawy zijn wat ons
betreft echt ‘not done’, Uit de reacties
van Nieuwegeiners merken wij dat de
afschuw breed wordt gedeeld.’

Binnenkort zal het college van Nieuwe-
gein in gesprek gaan met de gemeente-
raad over de beëindiging van de vriend-
schapsband met Pulawy. Wethouder
Marieke Schouten laat weten dat, wat
haar betreft, de vriendschapsbanden
snel mogelijk moet worden beëindigd.

Schouten: ‘Wij zijn een regenboogstad.
Wij willen een stad zijn waar iedereen
kan zijn wie hij of zij is. Het maakt niet
uit wat je bent, wat je gender of seksu-
aliteit is. Dat vinden we echt heel belan-
grijk. In Nieuwegein, maar ook in
Pulawy. Dus ja, hier zitten we wel mee.
Als stadsbestuur vinden we dit echt erg.
Homovrije zones kunnen echt niet.’

Op de vraag of Nieuwegein bereid is om
op Europees niveau deze kwestie aan te
kaarten, laat Schouten weten dat hier-
voor geen plannen zijn. Wordt vervolgd.

Wethouder Marieke Schouten

‘Lhbt-vrije zones
zoals in Pulawy

zijn wat ons betreft
echt ‘not done’

Nieuwegein heeft 21 jaar lang een
stedenband gehad met het Poolse

Pulawy, 1289 km hiervandaan.
Deze stedenband is sedert december
2015 gestopt. Sindsdien onderhoud
de gemeente Nieuwegein met deze

stad in Polen een informele
vriendschapsband.

Vanwege actuele ontwikkelingen in
Polen staat deze vriendschapsband

nu zwaar onder druk.
Daarover heeft onze redactie eerder

bericht.
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Onderzoek
naar oorzaak sterfte bij zwanen

De gemeente en het waterschap onder-
zoeken wat de oorzaak kan zijn van de
sterfte in zwanenfamilies. Botulisme of
vogelgriep zijn al uitgesloten. De ge-
meente vraagt hierbij ook uw hulp. Als u
iets opvalt in de buurt van zwanenfami-
lies, wilt u dit dan aan ons doorgeven.
Dat kan op de gemeentelijke website.

In juni zijn in het water aan de Voermans-
weide meerdere dode zwanenkuikens,
meerkoeten en eenden gevonden. In voor-
gaande jaren is in dit water van Batau
Noord meerdere malen botulisme geweest.
Daarom heeft de dierenambulance een
moeder zwaan met haar twee overblijven-
de kuikens opgevangen. De mannetjes

zwaan is ontsnapt. De conditie van de vo-
gels was zo slecht dat de familie tijdelijk bij
de vogelopvang is ondergebracht. De kui-
kens zijn helaas overleden. Nadat de moe-
der zwaan voldoende was aangesterkt, is
ze herenigd met de mannetjes zwaan in
Nieuwegein. Een van de dode kuikens is
getest op ziekten. Hierbij is geen botulisme
of vogelgriep gevonden. Het zuurstofgehal-
te van het water is goed (zowel langs de
kant als in het midden van de watergang)
en het is nog erg vroeg in het jaar voor bo-
tulisme.

Op zondag 21 juni zijn twee andere zwa-
nenkuikens in slechte conditie naar de vo-
gelopvang gebracht door een bewoner wo-
nend aan het water in Blokhoeve. En later
nog een. Deze zwaantjes zijn helaas over-
leden. De dag erop zijn BOA’s en het wa

terschap komen kijken. Zij hebben in het
water dode vissen en vogels gevonden.
Een oorzaak is helaas nog niet gevonden.
De doorstroming van het water is goed en
het is helder daarnaast is het zuurstofge-
halte ruim voldoende. Er is een monster
genomen van een olieachtige emulsie dat
op een plek is gevonden. Een van de dode
zwanenkuikens is onderzocht op botulisme,
maar dit is ook hier niet het geval.

https://www.pen.nl/pdffiles/briefcollegeaanpulawy.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/briefcollegeaanpulawy.pdf
https://www.pen.nl/artikel/denk-mee-over-de-regenboogagenda-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/vriendschapsband-met-pulawy-polen-onder-druk
https://www.nieuwegein.nl/melden


Corona zorgt voor tekort
aan vrijwilligers, ook bij
Bouwspeeltuin Jeugdland

‘Vrijwilligers nemen om verschillende
redenen afscheid en ook door de Co-
ronamaatregelen zijn er vrijwilligers
die nog niet kunnen helpen’, zegt
voorzitter Inge van Zijl van Bouw-
speeltuin Jeugdland aan onze redac-
tie. Daar moeten ook weer vervangers
voor in de plaats komen om de speeltuin
draaiende te houden en het werk voor
iedereen behapbaar en leuk te houden.
Daarom is Bouwspeeltuin Jeugdland in
Nieuwegein Zuid, op zoek naar nieuwe
vrijwilligers.

Achter de schermen
van Bouwspeeltuin Jeugdland
kun je als speeltuin-helper
veel betekenen.
Jeugdland zoekt speeltuin-helpers die
op woensdag- of zaterdagmiddag hel-
pen tijdens de opening van de speeltuin.
Je kunt ook helpen met de administratie
of de activiteiten. Ben je meer van het
werken in het groen of van het klussen,
ook dan is er genoeg te doen. Inge van
Zijl nodigt iedereen graag uit om eens te

komen kijken in de Bouwspeeltuin aan
de Helmkruid om kennis te maken of
een keer mee te draaien. ‘Met een paar
uur per maand maak je heel veel kinde-
ren blij en help je de organisatie’ aldus
Inge van Zijl.

Zelf gaat Inge van Zijl afscheid nemen
als voorzitter van het bestuur. ‘Ik zoek
dus een vervanger, maar we zoeken
ook een bestuurslid PR en communi-
catie. Voor iedereen is dus wel wat te
doen, het is ook geen moeilijk werk,
maar we moeten er wel dringend nieuwe
vrijwilligers voor hebben.’

Draag jij het spelen en speeltuinwerk
een warm hart toe en heb je een paar
uur per maand tijd om te helpen, dan
hoort het bestuur van de bouwspeeltuin
graag van je. Voor meer informatie kun
je terecht op de website van Jeugdland.
Ook het vrijwilligershuis Nieuwegein kan
meer informatie bieden.
Mailen kan naar info@jeugdland-
nieuwegein.nl.
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De Eikenprocessierups

Processierupsen zijn grijs met groen en
hebben een lichtgekleurde zijkant met
lange haren. Op de rug hebben zij kleine
oranje stippen. De rupsen eten ’s nachts
in groepen en maken daarbij spinsels op
stammen of dikke takken, zodat ze mak-
kelijk bij de bladeren kunnen komen. De
processierups geniet vooral van de bla-
deren van eikenbomen, vandaar dat ze
ook wel de eikenprocessierups worden
genoemd. Maar bij gebrek aan voedsel
kunnen zij zich ook te goed doen aan
bladeren van andere bomen. In april
komen ze tevoorschijn en met de ver-
popping verdwijnen ze. Alleen blijven
hun haren ongeveer 5 jaar in de boom
zitten. Gezonde bomen hebben weinig
last van een eenmalige vraat, maar het
zijn juist de haren die veel problemen
veroorzaken. Mensen en dieren krijgen
jeuk en het kan zelfs leiden tot ernstige
ontstekingen en astmatische reacties.

Uitslag door de processierups
Als de haren van de processierups in
contact komen met de huid dan dringen
de haren in de opperhuid. Dit zorgt voor
een ontsteking en binnen een paar uur
krijg je een huiduitslag en enorme jeuk.
De processierups uitslag verdwijnt bin-
nen 2 weken uit zichzelf, maar in de
tussentijd heb je wel heel veel last. Als
de haren in je ogen komen dan kan het
zelfs leiden tot een acute ontsteking. Als
ze verder dan het oogwit komen dan
kunnen ze zelfs zorgen voor een chro-
nische oogontsteking. Als je de haren in-
ademt dan kan dit leiden tot ademha-
lingsproblemen, slikstoornissen en
ontsteking van de neusslijmvliezen.

Processierups bestrijden
De processierups wordt bestreden met
speciale stofzuigers op hoogwerkers,
met een natuurlijk bestrijdingsmiddel of
met gif. Een andere manier is om de
natuurlijke vijanden van de rups, zoals
koolmezen, insecten en vleermuizen te
lokken. Door wilde bloemen rondom
eikenbomen te planten zal de rups
uiteindelijk worden opgegeten door de
insecten. Koolmeesjes kun je lokken met
broedkastjes. Je kunt een aantal dingen
doen om te voorkomen dat je brandha-
ren op je huid krijgt. Vermijd daarom elk
contact met de rupsen en draag bedekte
kleding. Ga daarnaast niet op de grond
zitten. Bij contact met de haren of rup-
sen moet je niet krabben of wrijven,
maar de huid en ogen goed wassen of
spoelen met water.

https://www.jeugdlandnieuwegein.nl/wpjl/
mailto:info@jeugdlandnieuwegein.nl
mailto:info@jeugdlandnieuwegein.nl
https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/processierups-last-van-uitslag-op-de-huid/
https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/processierups-last-van-uitslag-op-de-huid/


Fort Jutphaas straks goed
bereikbaar voor voetgangers

Fort Jutphaas in Park Rijnhuizen is
straks goed te bereiken via een voet-
gangersbrug. De aannemer heeft on-
langs drie brugdelen, één voor één in-
gehesen. Aansluitend gaat hij aan de
slag met het inhangen van de poort,
daarna volgt de verharding. In juli is de
brug dan klaar voor gebruik. Tegelijk
met de voetgangersbrug naar het Fort
wordt er ook een wandelpad aangelegd.
Vanaf de brug, wandel je dan zo naar
het centrale pleintje op het fort.

Fort Jutphaas
Fort Jutphaas maakt deel uit van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en is rond
1820 gebouwd. Het fort ligt als een
groene parel verscholen in het gebied
Rijnhuizen. Het fort is grotendeels
eigendom van de gemeente Nieuwegein
en kent op dit moment een informeel ge-
bruik. In 2014 heeft de gemeente een in-
richtingsvisie voor Fort Jutphaas afge-
rond. Deze visie heeft als uitgangspunt
de cultuurhistorische, landschappelijke
en de recreatieve waarden te verster-
ken. Eind 2014 is de gebiedsvisie Rijn-
huizen vastgesteld waar Fort Jutphaas
onderdeel van is. Het streven is Rijn-
huizen te transformeren van een kan-
torenpark naar een gemengd woon-
werkgebied. Fort Jutphaas krijgt een be-
langrijke functie in dit gebied als ‘fort-
park’ voor ontspanning, recreatie, cul-
tuurhistorie en natuurbeleving.

Hornbach Nieuwegein
klaar voor opening Drive In

Sjouwen met zware bouwmaterialen?
Dat is binnenkort verleden tijd. Want
Hornbach Nieuwegein staat in de
startblokken om een Drive In voor
bouwmaterialen te openen. Op een
oppervlakte van meer dan 4.000 m2 zijn
vanaf 6 juli ruim 400 kwaliteitsproducten
verkrijgbaar. Je auto of klusbus parkeer
je gewoon voor het schap. Het is de
eerste Drive In bouwmarkt voor consu-
menten en professionals in de regio
Utrecht, de zevende van Hornbach.

Als een van de eerste Nederlandse ves-
tigingen opende Hornbach Nieuwegein
17 jaar geleden haar deuren aan de
Veldwade, op industrieterrein Laagra-
ven. 'En in de tussentijd hebben we niet
stilgezeten', vertelt Kevin Lagas, vesti-
gingsmanager van Hornbach Nieuwe-
gein, enthousiast. 'Eerder openden we
naast de bouwmarkt al een afhaalcen-
trum. En onlangs kregen we de kans om
uit de breiden. Die hebben we met beide
handen aangegrepen. Het parkeerter-
rein is vernieuwd en we hebben een
Drive In van ruim 4.000 m2 gerealiseerd.
Het totaaloppervlak van de bouwmarkt
met tuincentrum komt daarmee op meer
dan 18.000 m2. Via de Drive In kunnen
we iedereen vanaf maandag 6 juli nog
sneller bedienen. De officiële opening
staat om 07.00 uur gepland.' De Drive In
is straks op dezelfde tijden als de bouw-
markt geopend, zeven dagen per week.

Met eigen auto of klusbus
door de bouwmarkt
De Drive In is eenzelfde soort hal als de
naastgelegen bouwmarkt, maar dan met
bredere paden.
Je vindt er met name grote en zware
bouwmaterialen, zoals bouwhout, mor-
tels, gevelstenen, isolatiemateriaal, wa-
peningsstaal, zand en grind, wat het ze-
ker voor professionals in de bouw inte-
ressant maakt. Kevin vervolgt: 'Je rijdt er
gemakkelijk doorheen en parkeert er je
auto of klusbus voor het schap. Vervol-
gens laad je alle benodigde materialen
in en scant ze eenvoudig met de app op
je mobiele telefoon. Tot slot ga je langs
de kassa waar je aan de hand van die
app afrekent en hop, terug naar jouw
bouwproject. Inkopen doen via de Drive
In scheelt niet alleen tijd, maar ook een
hoop gesjouw.' Kijk op de website voor
meer informatie over de Drive In.
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Juf José
40 jaar
in het
onderwijs!

Vandaag is het
feest, juf José
Schreuders zit
40 jaar in het
onderwijs. Ze
is begonnen op
de Willem Alexander school in Rotterdam op 23 juni 1980. De juf is vanmorgen thuis
verrast met een ontbijtje en mocht de dag wat later beginnen.
Op het schoolplein van de Mauritsschool aan de Kastanjestraat in Hoog Zandveld,
waren alle leerlingen aanwezig om de juf toe te zingen en een mooie bloem aan te
bieden. Enkele leerlingen hadden nog een gedichtje voor de juf.
’Wij wensen de juf nog vele mooie jaren in het onderwijs toe!’ zo laten de meesters
en juffen van de school weten. Juf José: ‘Ik ga al 40 jaar lang, elke dag met plezier
naar m’n werk!’ Dus dat gaat goed komen.

https://www.hornbach.nl/vestigingsinfo/bouwmarkt-nieuwegein/
https://www.kosterschoenmode.nl
https://www.pen.nl/adverteren


Brandweer Nieuwegein
herdenkt
omgekomen collega’s

Zaterdagmiddag 20 juni om 13.00 uur
is in Nieuwegein stilgestaan bij de
moed en daadkracht van brandweer-
lieden die sinds 5 mei 1945 tijdens de

uitoefening van hun vak zijn omgeko-
men. Brandweerlieden waren een mo-
ment stil bij de kazerne van
Nieuwegein-Noord.
Ook in andere delen van Nederland zijn
omgekomen brandweerlieden herdacht
tijdens deze jaarlijkse, landelijke her-
denking. Het vond voor de negende
keer plaats. Nieuwegein kent geen

brandweerlieden die zijn omgekomen tij-
dens de uitoefening van het werk.

Voor de brandweer is het herdenken
van omgekomen collega’s belangrijk.
Het overlijden van collega’s tijdens de
uitoefening van het vak maakt steeds
weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van
brandweerman en brandweervrouw niet
zonder risico’s is. De jaarlijkse herdenk-
ing biedt nabestaanden en (oud-)
brandweermensen de gelegenheid om
samen de pijn rond het verlies te delen
en te verwerken.

Naast een plek om te herdenken wordt
stilgestaan bij het feit dat brandweer-
mensen 24/7 klaar staan voor de sa-
menleving. Soms zelfs met gevaar voor
eigen leven.

Door de huidige Corona-maatregelen is
dit jaar de herdenking anders vormge-
geven. Bij de jaarlijkse herdenking is
door het hele land, waaronder in Nieu-
wegein op brandweerpost Noord, het
Ereteken – bestaande uit twee elkaar
kruisende waterstralen – uitgevoerd.
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D66 Nieuwegein
wil achterstand
Nieuwegeinse scholieren
aanpakken

De maatregelen die zijn genomen om
de Coronacrisis het hoofd te bieden,
leidt bij een groep kinderen tot onder-
wijsachterstanden. D66 in Nieuwe-
gein wil dat de gemeente meer doet
om deze achterstanden tegen te
gaan. De zorgen richten zich vooral
op leerlingen die thuis afgeleid wor-
den bij het leren of waar het moeilijk
is om digitaal onderwijs te volgen.
'We hebben enorme waardering voor
alle onderwijzers en schoolbesturen die
zich hebben ingezet om ieder kind te
bereiken in deze uitzonderlijke periode,'
aldus D66-raadslid Didi el Moussaoui.
'Het is knap om te zien hoe snel alle
Nieuwegeinse scholen zich hebben aan-
gepast en digitaal onderwijs mogelijk
hebben gemaakt.'

Desondanks krijgt D66 signalen dat een
aantal leerlingen niet mee komen in de-
ze verandering. Daarom heeft D66 hier-
over schriftelijk vragen gesteld aan het
college van B&W. Uit de beantwoording
blijkt dat veel creatieve dingen tot stand
zijn gekomen, zowel vanuit de scholen
als vanuit het rijk. Om leerlingen zo
goed mogelijk te laten aansluiten bij het
volgen van digitaal onderwijs heeft een
aantal scholen zelfs eigen middelen ver-
strekt. Daarnaast heeft Stichting Leer-
geld Nieuwegein vier aanvragen ontvan-
gen voor een laptop voor leerlingen uit
gezinnen met lage inkomens.

'Deze beantwoording vertelt maar een
halve waarheid,' gaat El Moussaoui
verder. 'Sommige ouders schamen zich
om te zeggen dat hun internetabonne-
ment is afgesloten. Of dat ze beschikken
over een laptop van zeer slechte kwali-
teit. Vaak wonen ze ook in een kleine
ruimte waar men zich moeilijk kan con-
centreren. De nadelige gevolgen zijn
uiteindelijk wel voor de scholier.'

Over de ernst van de situatie zijn inmid-
dels verschillende berichten versche-
nen. Volgens het ene nieuwsbericht valt
het mee, terwijl in een ander nieuws-
bericht de opgelopen leerachterstand
juist wordt benadrukt. Bovendien heeft
de onderwijsinspectie al vroeg een
steekproef gedaan waaruit bleek dat in
tijden van corona een relatie bestaat
tussen sociale ongelijkheid en het ont-
breken van goede faciliteiten binnen een
aangename leeromgeving.

Burgemeester Backhuijs heeft inmiddels
ook de noodklok geluid. In een manifest
van 25 burgemeesters wordt de impact
van de coronacrisis op kwetsbare groe-
pen opgesomd. 'Minimaal 40 leerlingen
konden in Nieuwegein niet thuis leren
vanwege een ongeschikte leeromgeving
thuis. Daar ben ik best van geschrok-
ken.' De burgemeester deed deze uit-
spraak tijdens de avond van de raad van
18 juni waarin hij het door hem onder-
tekende manifest aan de gemeenteraad
toelichtte. 'Helaas een herkenbare uit-
spraak,' gaat El Moussaoui verder,
'maar wel verrassend gezien de eerdere
beantwoording door het college.'

De gemeente kan en moet volgens D66
een nadrukkelijkere rol spelen om alle
leerlingen gelijke kansen te bieden. De
gemeente is weliswaar niet verantwoor-
delijk voor de kwaliteit van het onderwi-
js, het heeft wel een verantwoordeli-
jkheid als het gaat om ernstige leer-
achterstan-den die de scholieren
hebben opgelo-pen. D66 ziet daarom
graag dat het college het budget uit het
programma ‘kan-sen voor jeugd’ niet
alleen inzet voor een zomerschool. Het
inzetten van extra middelen, zoals pri-
vate huiswerkbegeleiding, moet ook tot
de opties behoren.
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Nieuwegein
gaat over op ‘Schwung’

Een verkeerslicht dat op groen
springt als je nét stilstaat. Of moeten
stoppen bij een verlaten kruispunt.
Over enkele maanden hoeft het alle-
maal niet meer. Nieuwegein gaat over
op de SchwungApp. De Provincie
Utrecht heeft het initiatief genomen
voor het gebruik van Schwung en
bekijkt of Schwung provinciebreed
toegepast kan worden.

‘De gemeente Nieuwegein doet graag
mee’ zo laat zij onze redactie weten.
‘Schwung kan bijdragen aan het vermin-
deren van wachtende fietsers voor rood
licht bij verkeerslichten. Dit helpt om in
Coronatijd ook voor fietsers gemakkelij-
ker de minimale 1,5 meter afstand te
houden. Op het moment dat de ver-
keerslichten voor fietsers geschikt
gemaakt zijn voor Schwung kan dit ge-
bruikt worden. De provincie verwacht
een doorlooptijd van max. vijf maanden.’

De Schwungfaciliteit komt beschikbaar
via de gebruiksvriendelijke en gratis te

downloaden Ik-fiets app op de smart-
phone. Schwung weet wanneer iemand
fietst en doordat Schwung in verbinding
staat met de verkeerslichten kan
Schwung groen aanvragen op de
gewenste richting.

De kosten voor het aanleggen van
Schwung worden momenteel in beeld
gebracht en zullen betaald worden door
de provincie. Daarnaast ook ‘gewoon’
tweemaal groen per cyclus voor fietsers.
Lekker doorfietsen met alle stoplichten
op groen, met deze app kan het binnen-
kort in Nieuwegein.

Politie controleert extra
op snelheid
bij werken aan de weg

Er wordt flink aan de weg getimmerd in
Nieuwegein en daardoor zijn er op som-
mige plekken ook snelheidsbeperkingen
ingesteld voor de veiligheid van de weg-
werkers.

De politie ontving de laatste dagen veel
klachten omtrent de snelheid op de
‘s-Gravenhoutseweg in Nieuwegein.
Afgelopen dinsdagmiddag is daarom ex-
tra gecontroleerd op snelheid. Bij deze
controle werden maar liefst 12 bekeurin-
gen uitgedeeld aan overtreders. De
hoogst gemeten snelheid betrof 83 km
per uur, waar momenteel 50 km per uur
is toegestaan.

’Houd je netjes aan de snelheid, dat
voorkomt onveilige situaties en dure
boetes’ aldus de politie in Nieuwegein
op haar Facebookpagina.

Ga je met vakantie, of blijf je thuis? Hoe dan ook, waarschijnlijk zoek je in de komende warmte lekker het
water op. Maar wil je deze zomer onbezorgd genieten aan het water? Dan voel je je een stuk prettiger als
jouw kleine een zwemdiploma heeft! Deze zomer bieden wij weer allemaal vormen van zwemles aan
waardoor jouw kleine zwemvaardigheid ontwikkelt. Ben je benieuwd of het iets voor jou is? Neem een
kijkje op de website en zorg dat je onbezorgd kunt genieten van je vakantie!

https://www.merwestein.nl/nieuws


Verpleegkundige
St. Antonius Ziekenhuis
overleden aan Corona

Een medewerker van het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein is overleden
aan het Coronavirus. Dat meldt het zie-
kenhuis op haar website. Een woord-

voerder bevestigt het overlijden, maar
verschaft verder geen informatie.

Volgens de woordvoerder is het overlijden
te vers. 'Ik vind het heel moeilijk om in-
houdelijk hierover mededelingen te doen.'
De prioriteit van het ziekenhuis ligt bij de
nabestaanden en het eigen personeel.

De woordvoerder wil nog wel kwijt dat er
onder de rest van het personeel geen be-
smettingen met COVID-19 zijn. Het zou
om een 42-jarige verpleegkundige gaan
die niet op een afdeling met Corona-
patiënten heeft gewerkt. Hoe de ver-
pleegkundige besmet is geraakt is niet
duidelijk. Begin juni dit jaar kwam de
medewerker aan de beademing te liggen
in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwe-
gein. De verpleegkundige is daar op
maandag 22 juni overleden.

Klaverjassen
bij de Stichting Petanque
Nieuwegein Nederland

Het klaverjassen wordt weer langzaam
opgestart bij de Stichting Petanque
Nieuwegein Nederland (SPNN). Op de
donderdagmiddag wordt er alweer, zij
het met gepaste afstand, geklaverjast
bij de SPNN in het Petanque Centrum.
Met 7 tafels ver uit elkaar werd er de
afgelopen weken gekaart, dit volgens
de regels zoals opgesteld door het
RIVM.

Nu besloten is dat er geen limiet meer is
van het aantal personen, gaat de SPNN
ook weer zoals voor de Corona, open
voor 40 personen. Dit betekent dat er
weer aan 10 of 11 tafels geklaverjast kan
worden. De tafels zullen die donderdag-
middag wel op gepaste afstand geplaatst
worden. Wil je meedoen? Meld je dan aan
via het bekende telefoonnummer:
0622414051.

Op vrijdagavond 24 juli zal er ook weer
geklaverjast worden. Ook tijdens deze
avond gelden de regels, zoals opgesteld
door het RIVM en dien je je van te voren
op te geven bij de organisatie
(0622414051). De kosten voor deelname
zijn 4.00 euro. Dit is inclusief een kopje
koffie en/of thee.

Nieuwe regels
met betrekking tot betalen
In het Petanque Centrum wordt tegen-
woordig niet meer met contant geld be-
taald maar er wordt gepind. Het in-
schrijfgeld wordt bij aanmelden en bin-
nenkomst gepind. Als je wat hebt gedron-
ken wordt het door het barpersoneel
opgeschreven en alles opgeteld als je
weer naar huis gaat, zodat het totale
bedrag van je consumpties in een keer
gepind kan worden. Vergeet dus je pinpas
niet!
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Jut & Zo is weer open

Jut & Zo aan de Wenckebacplantsoen
85A is sinds 1 juli weer open! Een
mooie en positieve ontwikkeling.
‘Het was een rare gewaarwording,’
aldus vrijwilliger Inge Visser, ‘Initia-
tieven die juist gericht zijn op het ver-
binden van mensen, moesten in een
tijd waarin het nog harder nodig is
om er voor elkaar te zijn, afstand ne-
men door te sluiten.’

Jut & Zo bleef tijdens de sluiting actief in
de buurt, er ontstonden ideeën om toch
met bewoners in contact te blijven. Kof-
fieochtenden tijdens beeldbellen, kaar-
tjes in de bus bij alle bewoners met een
lieve boodschap, materialen voor haken
en breien voor het goede doel op bestel-
ling, vrijwilligers kookten voor hun al-
leenstaande buren, om er maar een
paar te noemen.

Jut & Zo heeft nieuwe vrijwilligers mo-
gen verwelkomen, een frisse wind door
de vrijwilligersgroep, op een moment dat
er pas op de plaats gemaakt moest wor-

den. Tja, Jut & Zo en ‘pas op de plaats’
gaan niet goed samen. De enthousiaste
vrijwilligers van Jut & Zo hebben nauw
contact gehouden met elkaar en nieuwe
plannen gemaakt. Van nieuwe activitei-
ten tot aan het worden van een heuse
stichting. Jut & Zo is in beweging!

Op 1 juli gingen de deuren weer open bij
Jut & Zo. Wel met kleine aanpassingen,
om deel te nemen aan de activiteiten
moet men zich vooraf even aanmelden
via jutenzonieuwegein@gmail.com. Er is
door de aanpassingen plek voor maxi-
maal 14 personen in Jut & Zo, wat nog
steeds een mooi aantal is.

Bij Jut & Zo ontmoet je je buren, drink je
een bakkie, voer je een goed gesprek,
kun je meedoen aan een activiteit of or-
ganiseer je er misschien zelf wel een.
Volg Jut & Zo op Facebook voor de
vernieuwde agenda die binnenkort ver-
schijnt en mis geen enkel weetje of
nieuwtje. Jut & Zo is weer open, voel je
welkom!

0622414051
0622414051
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
https://www.facebook.com/JUTenZO/


Bewoners Vreeswijk
starten petitie
tegen sloop woningen

‘Slopen is bezopen!’ Met die leus
verzetten tientallen bewoners uit
Vreeswijk zich tegen de mogelijke
sloop van hun huizen. Volgens ver-
huurder Mitros verkeren de woningen
in slechte staat en moet er nieuw-
bouw voor in de plaats komen. Be-
woners grijpen alles aan om hun
tegengeluid te laten horen. 'De huizen
kunnen prima worden gerenoveerd',
zo klinkt het. Ook is er inmiddels een
petitie opgestart.

Vooral bewoners uit de Margrietstraat
zijn boos. Eerst zouden alleen de huizen
aan de Irenestraat en de Tramstraat
worden gesloopt; pas in maart dit jaar
hoorden de bewoners van de Margriet-
straat dat ook de huizen die zij huren
over een jaar of twee waarschijnlijk te-
gen de vlakte gaan.

‘Het grootste deel van de woningen is
niet geschikt voor verduurzaming. Daar-
naast zien wij dat Vreeswijk vergrijst en
er weinig geschikte appartementen zijn
met een lift. Uit onderzoeken van Mitros

is gebleken dat hierdoor ouderen niet
kunnen doorstromen naar een geschikte
woning en jongeren niet in de wijk kun-
nen instromen. In Vreeswijk moeten de-
zelfde kansen zijn voor jonge en oude
huishoudens, om er te wonen. Dit alles
maakt dat renovatie niet bijdraagt aan
de toekomst van Vreeswijk’ aldus Mitros.

‘Alle eengezinswoningen aan de Mar-
grietstraat zijn nooit in dit sloopvoorstel
aan de orde geweest en zijn op het laat-
ste moment opeens in deze plannen
meegenomen! Dat heeft grote onrust en
onzekerheid bij de bewoners. Aan deze
woningen zou namelijk groot onderhoud/
renovatie plaatsvinden zo liet Mitros
enkele jaren terug weten aan de huidige
bewoners. Hier is Mitros nooit meer op
teruggekomen’ zegt Meijers van de
Klankbordgroep Vreeswijk (KBG).

Dat beide partijen recht tegenover el-
kaar staan maakt dit videoverslag
duidelijk. Ook de politiek liet afgelopen
week weten zich zorgen te maken over
de communicatie van Mitros richting de
bewoners. Zo hield de SP in Nieuwegein
een enquête waaruit dit bleek. Ook de
grote onzekerheid over de terugkeer na
de eventuele sloop was een van de uit-
komsten. ‘Ook de noodzaak van sloop
wordt,’ aldus de SP, ‘in twijfel getrok-
ken.’

Vooralsnog zitten de bewoners niet te
wachten op nieuwbouw. Ze zijn een pe-
titie gestart. Van Zuilen: 'Ik zeg niet dat
ik nieuwbouw niks vind. Ik vind gewoon
dat je iets wat goed is, niet moet afbre-
ken. Ik ben echt gehecht aan mijn huis.
We hebben een mooie tuin en deze
huizen zijn écht te renoveren. We gaan
door tot het bittere eind.' Inmiddels zijn
meer dan 215 handtekeningen gezet
tegen de sloop van de woningen aan de
Margriet-, de Tram- en de Irenestraat.

Stem over de volgende stelling op
pen.nl:

Woningen
in de Margriet-, Irene- en de

Tramstraat in Vreeswijk
dienen afgebroken te worden

voor nieuwbouw
met terugkeergarantie

voor de huidige bewoners

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

Juli 2010
De trambaan overgang aan de
Weverstede met 'de gele badkuip'.
Ooit gebouwd als discotheek. Daar
is nooit iets van terecht gekomen.
Uiteindelijk huisvestte het gebouw
de alom bekende 'Chinees'. Nu
verdwijnt het pand, net als de
appartementen daarachter, wordt
de trambaan verlegd en verandert
het hele gebied.
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https://www.pen.nl/artikel/bewoners-vreeswijk-starten-petitie-tegen-sloop-woningen
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-vreeswijk-starten-petitie-tegen-sloop-woningen
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-vreeswijk-starten-petitie-tegen-sloop-woningen


Groente-, fruit-, en tuinafval
(GFT) is belangrijke grondstof

Als het groente-, fruit- en tuinafval
wordt gescheiden, kunnen we er
nieuwe grondstoffen van maken. Be-
langrijke grondstoffen zijn compost
en groen gas. Reinigingsbedrijf Mid-
den Nederland (RMN) haalt het groen-
te-, fruit- en tuinafval op. Helaas is het
deze zomer niet 1 keer per week om-
dat door de coronacrisis veel extra
ophaalrondes zijn uitgevoerd voor
het ophalen van grofvuil.

Maar liefst 80% van het ingezamelde
GFT kunnen we verwerken tot compost
en groen gas. Een volle container met
groente-, fruit-, en tuinafval levert 15 tot
20 kilo compost op. Het verwerken van
GFT tot compost is goedkoper dan ver-
branden. Daarnaast zorgt de verwerking
tot compost en groen gas voor minder
luchtvervuiling en het bespaart kostbare
grondstoffen.

Wat mag er wel en niet
in de GFT-container?
Naast het welbekende groente- fruit- en
tuinafval mogen er ook eierschillen, kof-
fiefilters met koffieprut en kleine takjes in
de GFT container. Ook etensresten
waaronder gekookt voedsel, vis en vlees
(ook graatjes en botjes) mogen in de
GFT container. Dikke stronken, grof
tuinafval, luiers, slachtafval, sigaretten-
peuken, kauwgom en grote hoeveelhe-

den zand en grond mogen niet in de
container voor GFT. Deze verstoren het
recyclingproces van het GFT afval. Twij-
felt u raadpleeg dan de afvalwegwijzer
van RMN via het digitale inzamelschema
of in de RMN app.

Een schone
en frisse (GFT) container?
Wilt u uw groente-, fruit- en tuinafval
(GFT) gescheiden houden maar bent u
bang voor stank of beestjes? Hierbij
enkele tips voor een schone en frisse
container. Deze tips kunt u ook terugvin-
den op de afvalscheidingswijzer.

Tips tegen stankoverlast
• Laat natte voedselresten goed uitlek-
ken voordat u ze weggooit
• Verpak vlees-, vis- en andere etens-
resten in een composteerbaar zakje
• Zet de container(s) zoveel mogelijk in
de schaduw
• Houd de container(s) schoon: gewoon
water met eventueel een klein beetje
groene zeep volstaat
• Leg een oude krant of stro onderin de
container om aankoeken van etens-
resten te voorkomen
• Zet de container zo nu en dan open.

Tips tegen ongedierte
• Voeg een takje klimop toe aan het
GFT. Dit is giftig voor maden
• Ook een takje lavendel bij het GFT
werkt afstotend voor insecten
• Schudt een snufje zout in de container.
Hierdoor drogen maden uit

• Gooi uw etensresten zo snel mogelijk
weg en laat ze niet op het aanrecht
liggen.

____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven,
een wereld vol verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse
gebeurtenissen of over het dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than
spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen uit haar leven en andere
Nieuwegeiners.

Kim: ‘We gaan de goede kant op! Door afstand te houden en goed op elkaar en onszelf te letten, mogen
we de volgende fase in: een fase van meer mogelijkheden. En dat geldt niet alleen voor de winkels, maar
ook voor mijn eigen studio! Ik heb mijn studio anders ingericht, een heel protocol opgesteld en de
hoeveelheid leerlingen gehalveerd. Was het veel werk? Ja! Maar ik kan ten minste weer les gaan geven!
Welkom bij de heropening van mijn studio!’
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Schilderij kopen?
Drie handige tips!

Een schilderij kan je interieur
eigenlijk helemaal compleet

maken. Toch klinkt dit
makkelijker dan dat het
daadwerkelijk is. Er zijn

namelijk zoveel prachtige
schilderijen verkrijgbaar. Het
kan dan ook een zware klus

zijn om uiteindelijk een
keuze te maken. Daarnaast
variëren de exemplaren ook
qua formaat en vorm. Zo kun

je ervoor kiezen om een
klein vierkant schilderij aan
te schaffen, maar een groot

rond schilderij online
bestellen is uiteraard ook

mogelijk. Om tot een goede
aankoop te komen kun je

deze tips gebruiken.

Extra lange zomerboekensale
in de bieb

Lekker lang lezen tijdens zomeravonden
in de vakantie? En nog op zoek naar
prachtige boeken? Sla je slag voor
€ 1,50 per titel bij de boekensale van
bibliotheek De tweede verdieping aan
het Stadsplein. Dit jaar duurt de boeken-
sale extra lang, en wel van 1 juli tot
1 september. Voor elk is er weer wat
wils: kinderboeken, romans, tijdschriften,
informatieve boeken.

Ook bij de bibliotheek gelden alle regels
van het RIVM rondom het Corona-virus.
Om ervoor te zorgen dat je ook altijd 1,5
meter afstand kunt houden bij het snuf-
felen tussen de boeken is het aantal
boeken, dat tegelijkertijd in de verkoop
gaat, wat kleiner dan normaal. Wel wordt
de boekenvoorraad elke week bijgevuld.
Kom dus lekker vaak langs en laat je
elke keer weer opnieuw verrassen.

https://www.rmn.nl/afval-scheiden/gft-tips/
http://www.keep-in-mind.nl)
https://www.pen.nl/artikel/schilderij-kopen-gebruik-deze-drie-handige-tips


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: 'Als 80-plusser breek ik wel
af en toe uit, maar ik behoef
maar één groepje mensen tegen
te komen die lak hebben aan 1½
meter en ik houd het weer
weken voor gezien. Gelukkig valt
er nog veel kleine natuur in de
tuin te ontdekken. Vandaag was
dat een glimmende gele
halvemaanzweefvlieg.'

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Een gele halvemaanzweefvlieg in de achtertuin. Al eerder
getoond, lijkt erg op de ook zo algemene kommazweefvliegen
maar is net iets mooier en veel groter. Heeft ook wel iets van
een bij of een wesp, zeggen ze.
P.S.: Hij is niet van plastic
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Hoogste punt bereikt
van 126 sociale huur-
appartementen
aan de Fultonbaan

Het hoogste punt van de nieuwbouw
van 126 sociale huurappartementen
aan de Fultonbaan in Nieuwegein is
in korte tijd bereikt. BAM Wonen re-
aliseert hier in opdracht van Woning-
corporatie Mitros 126 sociale huurap-
partementen. De bouw verloopt voor-
spoedig. Nog maar een half jaar gele-
den is gestart met de bouw en nu is het
hoogste punt bereikt. Reden voor op-
drachtgever Woningcorporatie Mitros
om de medewerkers op de bouw in het
zonnetje te zetten en ze te trakteren op
een foodtruck.

Coronamaatregelen
Door opdrachtgever Mitros werd waar-
dering uitgesproken voor de wijze waar-
op iedereen met inachtneming van de
coronamaatregelen de werkzaamheden
is blijven uitvoeren. Mitros en BAM Wo-
nen willen samen graag dat de bouww-
erkzaamheden doorgaan tijdens de co-
ronacrisis. Ze doen dit beide volgens

hun eigen gedetailleerde protocollen en
volgens het landelijk protocol ‘samen
veilig doorwerken’ van Bouwend Neder-
land. Dit protocol biedt duidelijkheid aan
bedrijven, bewoners, opdrachtgevers,
klanten en alle werkenden over veilig
werken tijdens de coronacrisis.

Werkzaamheden
Ondanks de maatregelen ligt de bouw
nog op planning en is gestart met de
metselwerkzaamheden van blok west.
Momenteel is het dakdekken op blok
west begonnen en de ruwbouw van blok
oost nadert de eerste verdiepingsvloer.
De geplande afbouw start in week 27.

Planning
De nieuwbouw is onderdeel van de (her)
ontwikkeling van het gebied Rijnhuizen
door de gemeente Nieuwegein. Alle ap-
partementen worden gasloos en BENG
1, 2 en 3 ready gerealiseerd. BAM Wo-
nen verwacht medio 2021 op te leveren.

'Zeer gering
gezondheidsrisico
bij tramonderhoud
door Chroom-6’

Onderhoudsmedewerkers van de
trams aan de Remiseweg hebben am-
per gezondheidsrisico gelopen door
blootstelling aan de schadelijke stof
Chroom-6. Die conclusie trekken des-
kundigen van een extern adviesbu-
reau na onderzoek.

De provincie Utrecht had als eigenaar
van de tramstellen opdracht gegeven
voor het onderzoek, nadat in mei 2019
was gebleken dat er mogelijk Chroom-6
zit in de laklaag van de zogeheten SIG-
trams.

Werknemers van het onderhoudsbedrijf
Stadler in Nieuwegein zijn woensmiddag
24 juni jl. bijgepraat over de uitkomsten
van het onderzoek. Zij maakten zich zor-
gen omdat Chroom-6 vaak verwerkt zit
in verf en bij schuren kan leiden tot long-
kanker. Voor de veiligheid dragen on-
derhoudsmedewerkers daarom adem-
maskers, handschoenen en veiligheids-
brillen.

Volgens het onderzoek was de bloot-
stelling aan Chroom-6 bij onder-
houdswerkzaamheden in de tramwerk-
plaats 'verwaarloosbaar tot zeer laag'.

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl


13



14

NVM verlaat Nieuwegein
en gaat naar Utrecht

Makelaarsvereniging NVM verhuist
van Nieuwegein naar de gemeente
Utrecht. Vorige week heeft voorzitter
Onno Hoes van de NVM de contrac-
ten voor de bouw van een nieuw en
duurzaam pand op bedrijventerrein
Papendorp getekend. Dit in bijzijn van
burgemeester Jan van Zanen die bin-
nenkort burgemeester wordt in Den
Haag.

De NVM zit al heel lang in Nieuwegein,
pal naast de Doorslagbrug aan de
Doorslag en de Noordstedeweg. Het
nieuwe pand in Utrecht zal binnenkort
gebouwd worden in Papendorp. Het
pand in Nieuwegein was sterk verou-
derd. Omdat Nieuwegein gaat bouwen
langs de Doorslagzone was vertrek van
de NVM voorzien.

Het nieuwe pand in Papendorp wordt
volgens Hoes een heel transparant

gebouw. 'Er zit een heel mooi glazen
atrium (overkapping) in en het is heel
duurzaam. Daarmee laten we ook zien
dat we vertrouwen hebben. Want om
eerlijk te zeggen: we hebben wel even
getwijfeld de afgelopen tijd of we dit
moesten doen. Maar als wij al geen
vertrouwen hebben in de markt, dan
hoeft niemand het meer te doen' aldus
Hoes tegenover onze samenwerk-
ingspartner RTV Utrecht.

Nieuwbouw aan de Doorslagzone
in Nieuwgeein
Aan de oostzijde van het centrum van
Nieuwegein ligt de Doorslagzone. Een
aantrekkelijke locatie om te wonen, met
de kade van het Doorslagkanaal voor de
deur, vlakbij het park Oudegein en met
alle stedelijke voorzieningen om de hoek
– van theater tot winkelcentrum.

De hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit
van de nieuwe binnenstad wordt ook
hier doorgezet. De vallei-achtige opzet
van woongebouwen biedt een mix van
sociale en vrije sector huurwoningen en
vrije sector koopwoningen en een
gemengde plint met horeca.

Groen is een centraal thema: daktuinen
op de terrassen van de vallei en een

binnentuin bovenop de parkeergarage.
Zo ontstaat een nieuwe plek met kwa-
liteit, sfeer en gezelligheid voor Nieuwe-
gein.

Sander van Oss (NEOO): ’Met dit
nieuwe hoogwaardige plan komt de
afronding van het oostelijk deel van de
binnenstad een grote stap dichterbij. Het
plan omvat een gevarieerd aanbod aan
woningen met prachtig uitzicht over de
Doorslag. In het hart van het plan komt
een nieuwe ontmoetingsplek: een plein-
tje waar je in de zon op het terras kunt
genieten van de bootjes die voorbij
komen varen.’

FOTO
VAN
DE WEEK

Vorige week ontdekte
Martin Reijmerink,
hoofdredacteur van
De Digitale Stad
Nieuwegein, in zijn
achtertuin enkele
Vlaamse gasten…

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://www.pen.nl/artikel/gemeente-en-partners-tekenen-overeenkomst-voor-realisatie-doorslagzone
https://neoo.nl/project/doorslagzone/
https://www.albeka.nl
mailto:redactie@pen.nl?subject=Foto%20van%20de%20Week
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GRATIS ADVERTEREN VOOR LOKALE ONDERNEMERS IN

De Digitale Nieuwegeiner
De Digitale Stad Nieuwegein viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Door het Corona-gedoe is dit feest naar achteren geschoven,

eigenlijk een beetje verdrongen naar een tweede plek. Later dit jaar, zullen wij daar weer aandacht aan besteden, als deze
onwerkelijke tijd achter de rug is.

Speciaal voor lokale adverteerders heeft de redactie van De Digitale Nieuwegeiner besloten lokale adverteerders een GRATIS
advertentie aan te bieden in deze digitale nieuwsbrief. Dit om solidair te zijn en te zeggen: ‘samen zijn we sterk.’ De advertentie zal mee
blijven draaien totdat iedereen weer 'up-and-running' is. Gewoon het normale leven weer heeft kunnen oppakken, gezond en solvabel.
Bent u ondernemer in Nieuwegein? Heeft u een winkel, restaurant, verkoopt u kaas, bloemen, vis of wat voor product ook, meldt u aan

en wij, als redactie van De Digitale Nieuwgeiner, gaan voor u aan de slag. In deze tijd willen wij u graag helpen en gaat het straks beter?
Dan is er geen enkele verplichting! Ons e-mail adres is: adverteren@pen.nl.

Martin Reijmerink
Hoofdredacteur

De Digitale Stad Nieuwegein
(www.pen.nl)

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

teksten – bijeenkomsten – social media

https://www.krex.nl
mailto:info@karikaturist.nl
https://www.yoga-nu.nl/lesrooster-wk13-tarieven14
https://www.maxaro.nl
https://dzcn.nl/
https://www.eeterie03402.nl
mailto:adverteren@pen.nl
http://www.pen.nl
http://www.2wayva.nl/
http://www.fighting4power.com
https://www.youtube.com/channel/UCMOkTKZvxsyt5qQzFtLGRDQ
https://www.facebook.com/search/top/?q=stichting%20fighting4power
https://www.instagram.com/fighting4power/
http://www.streeploospoetsen.nl
https://boeketten.nl
http://www.comminout.nl/
http://www.plompmakelaars.nl/


Stefan en Anoek Duijndam
halen virtueel € 4.108,22 op
voor Alpe d’HuZes

In juni dit jaar hebben Stefan en
Anoek Duijndam uit Galecop de vir-
tuele Alpe d’HuZes georganiseerd.
Dit om geld op te halen voor onder-
zoek naar kanker. Vanwege het Coro-
navirus is de jubileum editie van Alpe
d’HuZes verplaatst is naar 2021 en
vond deze uitdaging virtueel plaats.
Tijdens dit virtuele evenement kon
iedereen zelf kiezen welke sportieve
prestatie hij wilde leveren, op welk
moment en welke plaats. Helemaal
Corona-proof dus! Afgelopen dinsdag
was de laatste dag van het virtuele
evenement en deze is succesvol
afgesloten door maar liefst 243 deel-
nemers!

Team #StefanenAnoek bestaat uit
Stefan en Anoek Duijndam uit Nieuwe-
gein. Zij vormen een gezin van zes.
Stefan, Anoek, Amélie (15 jr), Aimée
(13 jr), Lisanne (12 jr) en Steijn (9 jr) en
wonen in de wijk Galecop. ‘Iedere dag
realiseren we ons dat wij ons gelukkig
mogen prijzen met het feit dat wij alle-
maal gezond zijn. Uiteraard kennen we
mensen genoeg die te maken krijgen

met de ziekte kanker, en toch, gelukkig,
hebben wij niet direct in onze ‘eerste
omgeving’ mensen die leiden aan enige
vorm van levensbedreigende ziektes.’

Met een eindstand van € 4.108,22 voor
Alpe d’HuZes kijken Stefan en Anoek
van Team #stefanenanoek tevreden
terug: 'De afgelopen weken zijn wij over-
spoeld met lieve, hartverwarmende en
ontroerende verhalen van veel deelne-
mers. Heel special dat zoveel persoon-
lijke verhalen met ons gedeeld werden.
Ook hebben heel veel deelnemers hun
sportieve prestaties gedeeld via social
media. We vonden het heel erg leuk om
iedereen te volgen en zo alle sportavon-
turen te zien. Naast de opbrengst van
de inschrijfgelden en de extra gedo-
neerde bedragen zijn er ook deelnemers
geweest die zelf mensen gevraagd heb-
ben om te doneren voor de sportieve
inzet. Dit bedrag hebben de donateurs
of de sporters direct naar onze actie-
pagina overgemaakt.'

Omdat er nog veel meer geld nodig is
voor onderzoek naar kanker, geven Ste-
fan en Anoek de virtuele Alpe d’HuZes
een vervolg en organiseren zij deze
zomervakantie de virtuele 'Jij bent een
STER Summerrun.' De zomervakantie is

natuurlijk dé tijd om lekker te bewegen.
Het inschrijfgeld is 12,50 en er kan ge-
kozen worden uit verschillende afstan-
den.

Vinden de kinderen het leuk om te be-
wegen in de vakantie en daarvoor een
mooie medaille te verdienen? Dat kan.
Loop je al wat langer en wil je een nieuw
doel zetten? Kan ook. Ben je nog meer
ervaren en kan je een halve of hele
marathon aan? Welkom, ook mogelijk.
De keuze varieert namelijk van 0,5 km
tot aan 42,2 km. Meer informatie staat
op www.stefanenanoek.nl.

De opbrengst van deze virtuele run gaat
wederom volledig naar Alpe d’HuZes.
Naast het feit dat je met je deelname het
KWF en onderzoek naar kanker steunt,
ontvangt iedere deelnemer ook een
unieke medaille.
‘En als deze medaille geen lach op je
gezicht brengt…’ aldus Anoek en
Stefan. Schrijf je hier in!

Gaat de gemiddelde
dagwaarde van een auto
omhoog nu de vraag
toeneemt?

De marktwerking speelt een belang-
rijk rol als het gaat om het bepalen
van de verkoopprijs van een auto. De
werking voorziet erin dat prijzen van
auto’s stijgen als de vraag ernaar toe-
neemt. Er is echter een verschil tus-
sen de dagwaarde van een auto en de
verkoopwaarde. De dagwaarde is de
waarde van de auto waarbij er af-
schrijving plaatsvindt en is afhanke-
lijk van meerdere factoren. Bij de
verkoopwaarde van de auto speelt
het mechanisme van vraag en aan-
bod eveneens een rol.

Dagwaarde van een auto
De waarde van een auto berekenen,
is handig om een indicatie van de dag-
waarde, inruilwaarde en de handels-
waarde te krijgen. Uiteraard is dat een
prima basis om een verkoopprijs vast te
stellen. Indien de vraag naar auto’s in-
eens toeneemt, betekent het dat het mo-
gelijk is om een hogere prijs voor een
auto te vragen. De dagwaarde is wat dat
betreft minder gerelateerd aan de markt
voor vraag en aanbod. Het is echter ook
weer zo dat een groter aanbod de ver-
koopwaarde van een auto doet dalen.

(verder lezen)
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https://www.stefanenanoek.nl
http://www.stefanenanoek.nl
https://www.pen.nl/artikel/gaat-de-gemiddelde-dagwaarde-van-een-auto-omhoog-nu-de-vraag-toeneemt
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Nieuwe trambaan
komt van de grond

Veel bewoners in Nieuwegein en IJs-
selstein hebben het gemerkt. Sinds
30 mei is met volle vaart de sloop-
hamer gezet in de trambaan en de
haltes. BAM bouwt in opdracht van
de provincie Utrecht een vernieuwde
tramlijn. Op 4 juli wordt ook gestart met
het werk op het traject tussen Utrecht
Centraal Jaarbeursplein en P+R West-
raven. Waar staan we nu? En wat gaan
we binnenkort doen?

Alle oude haltes in Nieuwegein en IJs-
selstein zijn verdwenen. In plaats daar-
van verrijzen er nu nieuwe perrons die
aanmerkelijk langer en lager zijn, zodat
deze aansluiten op de nieuwe trams. De
tramhaltes Zuilenstein, Batau Noord,
Wijkersloot zijn zo goed als klaar, eve-
nals de tijdelijke tramhalte bij Spoor-
stede die de halte Nieuwegein-Centrum
vervangt. Op de perrons worden de

abri’s, vuilnisbakken en
ov-chippoortjes terugge-
plaatst. Komende tijd
werken we hier nog aan
diverse installaties zoals
de beveiligingscamera’s,
de panelen met actuele
reisinformatie en de halte
verlichting. Deze onder-
gaan daarna diverse tes-
ten.

Langs de tramlijn in Nieuwegein-Zuid
heerst ook volop activiteit. Het beton-
werk van de haltes Wiersdijk, Fokke-
steeg en de eindhalte Nieuwegein-Zuid
is inmiddels gereed.

De komende weken worden de perrons
afgewerkt met tegels en worden voor-
zieningen als abri’s teruggeplaatst. Ook
is de oude halte bij Merwestein gesneu

veld onder de slopershamer. Daar
bouwt de aannemer de nieuwe con-
structie op van beton.

Nieuw spoor
voor Nieuwegein en IJsselstein
‘Vanaf de bouw- en opslagplaatsen
hebben we de afgelopen weken nieuw
spoor voor de trambaan uitgereden. In
totaal vervangen we 15 kilometer spoor.
De oude rails zijn na dertig jaar gebruik
op en worden daarom vervangen. Bij het
werk hoort ook vernieuwing van de bo-
venleiding en van de dwarsliggers en
het stenen ballastbed waarop de nieuwe
trambaan wordt gebouwd. In Nieuwe-
gein-Zuid is het nieuwe spoor inmiddels
geplaatst en wordt dit nu afgewerkt. Bij
de kruising Henri Dunantlaan hebben
we onlangs het hele weekend doorge-
werkt om hier het spoor te vernieuwen.
Ook in IJsselstein is het nieuwe spoor in
de trambaan gelegd. We zijn hier de
komende week nog bezig met het ver-
der afstellen en afwerken van het spoor.’

‘De masten van de bovenleiding in IJs-
selstein en Nieuwegein-Zuid hebben
een schilderbeurt gekregen. Op som-
mige plekken is ook al nieuw rijdraad
zichtbaar in de bovenleiding. Met dit
werk is gestart in IJsselstein tussen de
haltes Achterveld- IJsselstein Zuid. In
Nieuwegein-Zuid wordt ook gewerkt aan
vernieuwing van de bovenleiding. We
werken vanaf de eindhalte richting het
centrum van Nieuwegein.’

Werken met 30 graden
Het is nogal wat om buiten in de volle
zon te werken met die warmte. Er geldt
een hitte protocol. Dit betekent extra
aandacht voor de medewerkers op de
bouwplaats. Ze nemen vaker pauze, krij-
gen extra water en natuurlijk is het ad-
vies om goed te smeren. Geen overbo-
dige luxe want in het spoor loopt de
buitentemperatuur al snel hoog op.

Subsidie groene daken
een groot succes

Als je in Nieuwegein een groen dak
wilt aanleggen, kun je daarvoor sub-
sidie aanvragen bij de gemeente.
Deze regeling is ingegaan op 1 mei
2020. Binnen 3 weken waren er al 35
aanvragen! Je kunt maximaal 50%
van de kosten van je groene dak ver-
goed krijgen, tot een maximum van
€ 1.500,- per aanvraag. Het moet dan
gaan om een aaneengesloten groen
dak van minimaal 6 m2. Je kunt de
kosten vergoed krijgen van het mate-
riaal, het loon en de omzetbelasting.

De gemeente Nieuwegein heeft een
visie klimaatadaptatie en een uitvoe-
ringsprogramma vastgesteld. Dat was
de directe aanleiding om een subsi-
dieregeling voor groene daken te orga-
niseren. De gemeente had vanaf 2011
al een subsidieregeling groene daken,
maar deze subsidie liep in 2014 af. Er
werden ook relatief weinig aanvragen
ingediend. De tijd leek toen minder rijp
voor groene daken. Bovendien waren de
subsidievoorwaarden te uitgebreid, zo
bleek uit een evaluatie van de vorige
subsidieregeling. Aanvragers moesten
bijvoorbeeld een certificering van het
groene dak aanleveren. De gemeente
heeft daarom een nieuwe regeling be-
dacht.

Omdat de vorige subsidieregeling voor
groene daken in mindere mate leek aan
te slaan, heeft de gemeente eerst een
interviewronde gehouden met verschil-
lende steden, leveranciers en andere er-
varingsdeskundigen.

Robbin Knuivers, programmamedewer-
ker klimaatadaptatie bij de gemeente
Nieuwegein: ‘We hebben eerst aan on-
der andere de gemeenten Amsterdam,
Rotterdam, Stichtse Vecht en Utrecht
gevraagd waar je op moet letten bij een
subsidieregeling voor groene daken. Uit
die gesprekken bleek dat het belangrijk
was om minimaal 50% subsidie te ver-
lenen bij de aanleg van een groen dak.
Bij de vorige regeling moest je als aan-
vrager veel moeite doen: je moest zelf
een behoorlijk bedrag inleggen en aan
verschillende strenge eisen voldoen.’

Volgens Robbin Knuivers zijn er ver-
schillende factoren waardoor de ge-
meente zo snel zo veel aanvragen
kreeg: ‘Naast dat de regeling zelf goed
is, zijn we er ook op een goed moment
mee begonnen. In de lente doen men-
sen meer in en om het huis dan in de
andere seizoenen. Daarnaast heeft de
Coronatijd waarschijnlijk ook invloed
gehad: mensen besteden het geld dat
ze anders aan vakantie uitgeven meer
aan hun huis en tuin.’
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Vluchtende snelheidsduivels
op motorscooter halen nat pak
na achtervolging

In de nacht van woensdag op don-
derdag 25 juni heeft de politie in
Nieuwegein twee personen aange-
houden. Zij reden op, zoals later
bleek, een gestolen motorscooter
zonder kentekenplaat op de Ravens-
wade op industriegebied Plettenburg.

De politie Vijfheerenlanden op Face-
book: ‘Afgelopen nacht ondersteunden
wij onze collega’s bij een melding in
Nieuwegein. Toen ze wegreden op de
Ravenswade viel hun oog op een mo-
torscooter met twee opzittenden die hun
kant op kwam gereden. In het voorbij-
gaan zagen de collega’s dat de motor-
scooter geen kentekenplaat had en dat
de mannen er direct vandoor gingen.
Hierop werd een achtervolging ingezet
die via fietspaden richting Utrecht ging.’

Tijdens de achtervolging, die eindigde
op de Verlengde Hoogravenseweg in
Utrecht raakten de verdachten een
paaltje, waardoor ze vielen. Eén ver-
dachte kon direct worden aangehouden
toen hij weer weg wilde rijden. De ander
rende weg en sprong over een hek.
Daarbij kwam hij hard ten val, maar ver-
dween wel tijdelijk uit zicht.

Omwonenden zagen de vluchtende man
echter rennen en wezen de politie in de
juiste richting. Hierop kon hij na korte tijd
worden aangehouden. Deze verdachte
had een nat pak gehaald en miste ook
zijn schoenen. Eén van die schoenen
bleek nog naast de motorscooter te
liggen.

Beide verdachten zijn voorgeleid bij de
Hulpofficier van Justitie en het onder-
zoek naar heling van de scooter is in
volle gang. Ook kunnen zij meerdere
bekeuringen tegemoet zien voor de ge-
maakte verkeersovertredingen tijdens
hun vlucht.

‘Een mooie samenwerking waarbij we
de betrokken collega’s en omstanders
willen bedanken’ aldus de politie op
Facebook.

Ooievaars in Galecop
vliegen snel uit

In het voorjaar van 2006 is door
Stichting Wijkoverleg Galecop een
ooievaarsnest geplaatst in het buurt-
park tussen de Lucas van Leyden-
hage en de Reinesteijnseweg.

De eerste jaren werd het nest niet be-
woond door ooievaars, maar in 2013
heeft een ooievaarspaartje toch het nest
gevonden, met als gevolg twee jongen.
Ook de jaren daarop kreeg het koppeltje
jongen en hebben we daar veel aan-
dacht aan besteed op De Digitale Stad
Nieuwegein.

Vorige week kreeg onze redactie een
bericht van onze fotograaf Paul Oor:
‘In Nieuwegein kennen we gelukkig ook
veel plekken waar je de lente kunt be-
leven. Het ooievaarsnest dat het wijk-
netwerk Galecop in 2006 plaatste was
ook dit jaar weer een succesvolle broed-
plaats. Als je nog even van de – snel
groeiende – jonge ooievaars wilt genie-
ten moet je snel zijn; de jongen zijn let-
terlijk hun vleugels al aan het uitslaan en
maken zich klaar om uit te vliegen.
Hoewel ze al bijna net zo groot zijn als
hun ouders zijn ze goed te herkennen;
hun snavel is nog niet oranje, maar
grijs. Het zal niet lang meer duren of
vader en moeder ooievaar krijgen wat
meer tijd voor zichzelf, maar nu vliegen
ze nog even af en aan met eten en –
vooral op deze hete dagen – water! Het
blijft een spectaculair gezicht waar je op
gepaste afstand van kunt genieten!’

Nieuwe
contracten Regiotaxi Utrecht

Voor de komende drie jaren zijn nieu-
we afspraken gemaakt voor Regiotaxi
Utrecht. Willemsen-de Koning blijft
de vervoerder van de regiotaxi en
Munckhof BV gaat het callcenter ver-
zorgen. De nieuwe afspraken gaan in
per 15 augustus van dit jaar.

Vervoer van deur tot deur
Regiotaxi Utrecht verzorgt vanaf 15 au-
gustus het aanvullend openbaar vervoer
en het Wmo-vervoer in onder andere de
gemeenten Utrecht, Houten, IJsselstein,
Nieuwegein, Lopik en Vijfheerenlanden
(Vianen en vanaf 15 december ook voor
de voormalige gemeenten Leerdam en
Zederik). Het vervoer is van deur tot
deur. Dat kan een adres zijn of een
halte of station van ander openbaar ver-
voer zoals tram, metro, bus of trein.

De regiotaxi combineert ritten met
meerdere passagiers. Van het aanvul-

lend openbaar vervoer per Regiotaxi
Utrecht kan iedereen gebruik maken.
Het Wmo-vervoer is voor mensen die
vanuit de gemeente een indicatie vanuit
de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) hebben gekregen. Zij betalen
een lager tarief.

Tarief per kilometer
in plaats van zone
Voor het reizen met Regiotaxi Utrecht
betalen passagiers op dit moment nog
een instaptarief en een tarief per zone.
Vanaf 15 augustus verandert het tarief
per zone in een tarief per gereden kilo-
meter.

Meer informatie
Alle (nieuwe) informatie over het reizen
met Regiotaxi Utrecht staat op deze
website. Ook vindt u daar actuele infor-
matie over de coronamaatregelen die
gelden voor het regiotaxivervoer.

http://fotografen
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
https://www.gall.nl
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De afdeling in DE KOM waar
opleidingen en cursussenworden

verzorgd biedt
in deze Coronatijd verschillende

1-minuut-filmpjes op digitale wijze
aan.

Onderwerpen zijn vooralsnog
Knutselen,

Dansen en Muziek maken.
Kijk, geniet, doe mee.

DE KOM
RINGBAND

DRUMMEN met VINCENT

Aangemelde evenementen

Le Grand Bain
DE KOM movies
3 juli, 20:00 uur.

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

KOM OP! peptalkshow LIVE-3
4 juli, 16:00 uur.

Bienvenue chez les ch'ts (zie adver-
tentie hiernaast).
9 juli, 14:15 uur.

Werken met Alcoholmarkers,
11 juli, 13:00 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.

Game Masters
22 juli, 13.30 uur.

Hack je kleding
23 juli, 13.30 uur.

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

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.dekom.nl/pQ8Weiw/vitamine-creativiteit?
https://www.dekom.nl/agenda/4475/le_grand_bain/mathieu_amalric_guillaume_canet_benoit_poelvoorde_e_a_
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.dekom.nl/agenda/4385/kom_op_peptalkshow_live/met_oscar_kocken
http://www.keep-in-mind.nl
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/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.pen.nl/pdffiles/wijkkrantbataunoordjuni2020.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/wijkkrantbataunoordjuni2020.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/wijkkrantbataunoordjuni2020.pdf
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Nieuwegein krijgt
‘Gezondheidshuis van de
toekomst’

De ambitie is om aan de Diepenbrock-
laan in Nieuwegein een ‘gezondheids-
huis van de toekomst’ te realiseren.
Niet alleen voor de gebruikers van het
centrum, maar vooral ook voor de be-
woners van de wijken Jutphaas,
Wijkersloot, City (Stadscentrum),
Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve
en Rijnhuizen. Het streven is om be-
gin 2022 het nieuwe Gezondheidshuis
te kunnen openen voor de wijkbewo-
ners.

Verbinding van welzijn
en medische zorg
Het Eerstelijns Medisch Centrum Nieu-
wegein (kortweg EMC) is een coöpera-
tieve vereniging van Apotheek Nieuwe-
gein, Huisartsenpraktijk Mondriaanlaan,
Huisartsenpraktijk Jutphaas, Parame-
disch Centrum Nieuwegein en Diëtheek.
De samenwerking wordt in het nieuwe
Gezondheidshuis uitgebreid met Welzijn
(MOvactor) en is gericht op de verbin-
ding van welzijn en medische zorg voor
de wijkbewoners Kortom: vertrouwde
zorg dicht bij huis. ’Eindelijk kunnen we
onze droom waarmaken: de medische
zorg met welzijnszorg verbinden en zorg
in de brede zin van het woord gaan le-
veren!’ aldus Erik Asbreuk, huisarts
EMC Nieuwegein.

Positieve gezondheid
De primaire reden voor de ontwikkeling
van het nieuwe centrum, is gebrek aan
ruimte om aan alle toekomstige vragen
en nieuwe ontwikkelingen voor de
eerstelijnszorg tegemoet te komen.
Daarbij wordt de kans aangegrepen om
een vernieuwend concept van werken te
implementeren: wijkgericht en geba-
seerd op de uitgangspunten van posi-
tieve gezondheid. Positieve gezondheid
richt zich op het optimaal functioneren
van individuen, relaties en samenlevin-
gen in plaats van alleen focussen op de
mechanismen van disfunctioneren. Of-
tewel: aandacht hebben voor de mens,
niet alleen voor de ziekte.

In het nieuwe centrum zal op alle vragen
van inwoners uit de wijk op het gebied
van zorg en welzijn een passend aan-
bod en antwoord worden gegeven.
Naast de bekende zorgverleners zoals
huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten,
apotheek en psychologen worden ook
de diensten van de gemeente op het ter-

rein van WMO, en welzijn onderge-
bracht. Ook nu al is er een structurele
samenwerking met de gemeente onder
de noemer Geynwijs en met welzijn-
scoaches van welzijnsorganisatie
MOvactor.

Integraal ontwikkelteam
Zenzo MV neemt de ontwikkeling en de
bouw van het nieuwe Gezondheidshuis
voor haar rekening. SW architecten en
het ontwikkelteam zijn inmiddels verge-
vorderd met het in kaart brengen van

Diverse partijen staan en gaan voor de
gezondheid van de toekomst, voor alle
Nieuwegeiners!

wensen en behoeftes van inwoners uit
de wijk en professionals uit de hoek van
zorg en welzijn. Built by De Wildt treedt
op als adviseur van het Gezondheids-
huis. De verwachting is voor de zomer
van dit jaar tot een definitief ontwerp te
komen.

‘Zie je zondag!’ in de Partner

Bij cultureel centrum de Partner aan
de Nedereindseweg 401A, kunnen de
bezoekers zondag 5 juli aanstaande
weer genieten van ‘Zie je zondag!’,
een gezellige ontmoeting met muzi-
kale acts. De middag duurt van van
15.00 - 17.00 uur. Het eerste optreden
wordt verzorgd door Elusive. Nancy
Berends (zang en percussie) en Wim
Visser (zang en gitaar) vormen samen
dit creatieve, muzikale duo.

Beleving en gevoel staan voor Nancy en
Wim voorop. Zij spelen covers uit de
jaren zestig tot heden, waar een eigen
twist aan is gegeven. De nummers ken-
merken zich door de meervoudige zang.
Elusive wil mensen raken met hun mu-
ziek. Na de pauze treedt Rusty Remains
op. Hierbij speelt Pim op de drums,
Peter de bas, Nico gitaar en Francesca
verzorgd de zang. Deze zondag heeft
de band Kees op toetsen als special
guest. Rusty Remains speelt blues rock.

De zaal is geopend vanaf 14.30 uur. De
ruimte is volgens de Coronaregels in-
gericht en voor het podium staat een
plexiglasscherm. De entree is gratis.
Reserveren is gewenst. Dat kan via tele-
foonnummer: 0654136897.

0654136897
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Nieuwegein
vraagt minister Grapperhaus
om lange adem
bij ondersteuning
kwetsbare jongeren

Een aanpak met een lange adem is
nodig om ervoor te zorgen dat zoveel
mogelijk jongeren op het rechte pad
blijven. Dat was de boodschap die
de gemeente Nieuwegein minister
Grapperhaus meegaf bij zijn werk-
bezoek aan Nieuwegein op 25 juni.

De minister bezocht Nieuwegein om te
horen hoe de gemeente samen met poli-
tie, MOvactor en Mitros ondersteuning
biedt aan kwetsbare gezinnen. Na ont-
vangst door locoburgemeester Ellie
Eggengoor kreeg de minister onder
meer een uitleg over de ‘aanpak
Nypels’. Met die aanpak probeert de
gemeente samen met Mitros, MOVactor,
politie en actieve bewoners de leefbaar-
heid op het Nypelsplantsoen te vergro-
ten.

Moedertrainingen
De minister kreeg in Nieuwegein ook uit-
leg over zogeheten moedertrainingen
die in de regio worden aangeboden. Mo-
menteel wordt onderzocht of dergelijke
trainingen ook in Nieuwegein gegeven
kunnen worden. De moedertraining leert
moeders hoe zij herkennen dat het met
hun kind de verkeerde kant op gaat.
Daarvoor leren moeders eerst contact
met zichzelf te maken. Of zoals één van
de trainsters het verwoordde: 'Veel moe-
ders in kwetsbare wijken zijn als het wa-
re aan het overleven. Zij proberen met
alle macht het hoofd boven water te
houden en zien daardoor niet altijd hoe
het écht gaat met hun kind. Wij helpen
deze moeders om eerst zicht te krijgen
op hun eigen behoeftes. Daardoor ont-
staat ook ruimte om de behoeftes van
hun kind te zien.'

Jonge leeftijd
Hoewel het met veruit de meeste Nieu-
wegeinse jongeren goed gaat, is een
klein deel van hen vatbaar om in de cri-
minaliteit terecht te komen. Dit risico is
vooral aanwezig in gezinnen die kam-
pen met een stapeling van problemen,
zoals schulden en huiselijk geweld.
Burgemeester Frans Backhuijs bood
een week eerder samen met 14 collega-
burgemeesters een manifest en ac-
tieplan aan om de problemen in kwets-
bare wijken stevig aan te pakken. In
deze wijken komen werkloosheid, psy-

chische problemen en criminaliteit vaker
voor. Soms raken kinderen al op heel
jonge leeftijd op het verkeerde pad.

Lange adem
De minister was zichtbaar onder de in-
druk van de manier waarop de gemeen-
te samen met partners de problemen
rond kwetsbare gezinnen aanpakt. Het

werd hem bovendien duidelijk dat de
problemen vaak hardnekkig zijn en de
aanpak dus om veel tact en geduld
vraagt. Op zijn vraag hoe hij de ge-
meente het beste verder kan helpen,
kreeg de minister een duidelijk ant-
woord: geef ons tijd en ruimte om de
Nieuwegeinse werkwijze over een
langere periode vol te houden.

Welke Sim Only provider
is de beste?

Wanneer je op zoek bent naar een
goed en betaalbaar telefoonabon-
nement is sim only een goede optie.
Dit houdt in dat je alleen een abon-
nement betaalt zonder de maande-
lijkse telefoonkosten, want de tele-
foon zit er niet bij. Bij veel normale
abonnementen zit de telefoon er wel
bij: je hebt dan te maken met extra
kosten, omdat je ook de telefoon af
moet betalen. Een sim only is in dit
geval een goede oplossing. Hier lees
je meer over het vinden van een
voordelig sim only abonnement.

De voordelen
van een sim only abonnement
Hoe werkt sim only? Je betaalt als klant
alleen voor het internet en een aantal
belminuten en smsjes. Jij kunt dus een
abonnement naar keuze afsluiten, terwijl
je zelf de volledige regie in handen
houdt. Er zitten heel wat voordelen aan
een Sim Only abonnement:
• Je bent maandelijks veel minder geld
kwijt;
• Een sim only abonnement is heel flexi-
bel;
• Jij kunt je sim only abonnement maan-
delijks opzeggen;
• Je kunt kiezen uit een ruim aanbod van
abonnementen bij veel providers;
• Je kunt zelf een losse telefoon aan-
schaffen of je sim only bij je huidige tele-
foon aansluiten.

Zo kies je een abonnement voor de
laagste prijs
Je wilt natuurlijk bij de beste sim only
provider een abonnement afsluiten, zo-
dat je zo min mogelijk hoef te betalen.
Maar wat is de beste sim only provider?
Wat voor jou de beste keuze is, is vooral
afhankelijk van je eigen voorkeuren.
Misschien wil je heel veel gebruik maken
van internet of heb je niet zoveel MB’s
nodig. Hoe minder groot je databundel,
hoe lager de abonnementskosten. Na-
tuurlijk kun je gemakkelijk online de pro-
viders van een sim only abonnement
vergelijken, zodat je direct kunt zien
waar je de laagste prijs betaalt voor in-
ternetten, bellen en sms.

Natuurlijk ken je de grote providers als
Vodafone, KPN en T-Mobile die sim only
abonnementen aanbieden. Maar er zijn
ook genoeg providers waar de prijs veel
lager ligt. Kijk ook eens naar namen als
Ben, Simpel, YouFone en Simyo. Ook
hier kun je al snel een goed en betaal-
baar abonnement afsluiten. Op basis
van jouw wensen ontdek je welk Sim
Only abonnement en welke provider het
beste bij jou past. Zo voorkom je dat je
onnodig teveel betaalt voor je abonne-
ment en kun je maandelijks wel heel
goedkoop uit zijn voor het gebruik van je
smartphone!

https://www.goedkoopste-simonly.com


13e Sport- en Speldag
Rotaryclub Nieuwegein
ook anders

Vele vaste deelnemers hebben er een
jaar naar uitgekeken: de door Rotary-
club Nieuwegein dit jaar in juni geor-
ganiseerde 13e Sport- en Speldag. Of
het nu aan dit ongelukkige nummer
ligt, maar de club heeft hen helaas
moeten teleurstellen door de huidige
bijzondere omstandigheden: deze
dag, speciaal bedoeld voor jongeren
met een verstandelijke beperking uit
Nieuwegein en omgeving, heeft
gewoon niet kunnen doorgaan.

Voor hen dit jaar dus geen gezellige
sportdag, geen sportende burgemees-
ter, geen waterballet, geen winnaars,
geen wethouder, geen medailles, geen
BBQ en geen ‘goodie bag’ na afloop.

De club heeft daarom gemeend voor de
trouwe deelnemers aan deze dag de te-
leurstelling enigszins te moeten verlich-
ten. Leden van de club hebben zaterdag
27 juni vijftig van deze jongeren opge-
zocht om hen een goed gevulde ‘goodie
bag’ te bezorgen en een lekker appel-
taartje. Bovendien komt van uitstel zeker
geen afstel: de deelnemers zijn volgend
jaar juni weer hartelijk welkom voor een
nieuwe editie van deze populaire Sport-
en Speldag. De voorbereidingen hier-
voor zijn alweer begonnen.

Yvonne de Haan overhandigt deelnemer
van het eerste uur, Delano Meeus, zijn
‘goodie bag’ en het taartje.

Dat de jongeren en hun ouders of ver-
zorgers blijkbaar zeer verrast zijn met
deze sympathieke geste, blijkt wel uit

het grote aantal blije reacties, dat de
club heeft mogen ontvangen.
Rotaryclub Nieuwegein wil met haar ac-
tiviteiten een bijdrage leveren aan een
betrokken samenleving, contacten tot

stand brengen en steun geven aan el-
kaar. Deze Sport- en Speldag past daar
prima bij. De club dankt de sponsors,
die dit allemaal mogelijk hebben ge-
maakt.
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Opera en liederen klonken
in de binnentuin van Batau

Op misschien wel de warmste dag
van dit jaar verzamelden zo’n 100 toe-
schouwers zich in en rond de binnen-
tuin van appartementencomplex De
Baten om te luisteren naar een spe-
ciaal voor hen georganiseerd corona-
concert. Ze werden meegenomen in
een wervelend optreden met operaklas-
siekers en beroemde liederen.

Het concert op vrijdag 26 juni was spe-
ciaal georganiseerd voor de bewoners
van het gebouw, vrijwilligers van het
Buurtplein en clie ̈nten van Boogh (men-
sen met een niet aangeboren hersen-
afwijking), die beiden hun locatie in het
gebouw hebben. Hun gezamenlijke bin-
nentuin was even het podium van so-
praan-solist Donij van Doorn en musical-
en operazanger Fabian Egli. Donij zingt
normaal bij Andre ́ Rieu en Fabian had
onder meer een theatertour met zijn
a-capella groep Frommerman op het
programma staan. Beiden kwamen door
de corona-crisis werkloos thuis te zitten.
Het stel besloot daarop op ‘tournee’ te
gaan langs zorginstellingen met een lie-
derenprogramma waarin zowel opera
als swingende klassiekers worden ge-
zongen.

De prachtige sopraan van Donij en bari-
ton van Fabian kwamen bijzonder goed
tot hun recht in de binnentuin. Donij
zong enkele operaliederen en Fabian

nam beroemde nummers zoals Que
Sera Sera voor zijn rekening. Samen
zong het stel nog een duet uit Die
Zauberflo ̈te, om ook samen af te sluiten
met Tulpen uit Amsterdam.

Het programma werd geopend en afge-
sloten met gedichten van Monique
Willemse. Tijdens haar hobby schilderen
komen er ook woorden omhoog en zo is
zij begonnen met het schrijven van ge-
dichten. Sinds kort schrijft ze ook Flarf
gedichten; een verzameling van woor-
den en zinnen die voorbij komen op in-
ternet of in een krantenbericht aange-
vuld met eigen woorden. Zij droeg en-
kele van deze gedichten voor waarin ze
actuele gebeurtenissen als aanleiding
nam.

Iedereen vertelt zijn of haar verhaal,
Fabian en Donij met hun zangstemmen,
Monique met woorden. De organisato-
ren van het concert zijn ook op zoek
naar uw verhaal. Dat kan klein zijn of
groot, treurig of vrolijk, het kan over de
liefde gaan of iets dat u heeft overwon-
nen. Mits het maar een binding heeft
met Nieuwegein. Voor een vervolgpro-
ject willen ze namelijk met deze ver-
halen e ́e ́n groot verhaal vormen dat met
muziek zal worden uitgevoerd.

Wilt u uw verhaal delen? Mail dan naar
marjolein@dailm.nl.

mailto:marjolein@dailm.nl
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Wat is een influencer
op Instagram of Youtube?

Tegenwoordig willen er steeds meer
jongeren een Instagram influencer
worden. Maar influencer wat is dat
precies en welke betekenis heeft het
woord influencer? Dat diepen we in
dit artikel verder uit.

Een influencer is iemand die via social
media platformen zoals Facebook, Twit-
ter en Instagram zijn volgers kan beïn-
vloeden. Maar, je hebt ook influencers
zonder sociale media. Zij hebben bij-
voorbeeld een succesvolle weblog of
zijn actief als radio- en tv-presentator.

Hoe kun je influencer worden?
Een influencer heeft niet noodzakelijker-
wijs meer dan een miljoen volgers. Een
influencer die bijvoorbeeld veel weet
over beurskoersen zal niet miljoenen
volgers hebben, maar misschien wel
enkele duizenden volgers die samen
miljoenen euro’s aan beleggingen be-
heren. Daarom is het voor aanstor-
mende influencers van belang de juiste
niche te kiezen. Denk er dus niet alleen
aan of je het leuk vindt om content te
maken maar onderzoek ook of je die
content kunt monetizen: oftewel er geld
mee verdienen via het internet.

Wat verdien je
als Instagram persoonlijkheid?
Het salaris van een influencer hangt
sterk af van de gekozen niche en het
bereik. Zo zijn er influencers die met
slechts één betaalde post voor hun klant
meer dan 100.000 euro omzet kunnen
genereren. Hiervoor is het wel van be-
lang dat het product zich leent voor een
post op Instagram. Sommige dingen
moet men zelf ervaren om het te willen
hebben, denk bijvoorbeeld aan het
kopen van een auto, maar andere din-
gen zoals fashion items werkend heel
goed met beeld alleen.

Wat een influencer precies verdient, is
dus niet exact te zeggen, maar de
meeste professionele influencers met
meer dan 100.000 volgers verdienen
genoeg om ervan rond te kunnen ko-
men. Sommige persoonlijkheden wor-
den ook ondernemend en gaan zelf een
webshop exploiteren met producten die
hun volgers graag kopen. Dit kan heel
slim zijn, aangezien de meeste influ-
encers hun volgers als beste kennen.

(verder lezen)

Bijna 1000 m2
groene daken er bij

De subsidieregeling groene daken is
enorm in trek in Nieuwegein. Binnen
drie weken had de gemeente ruim 35
aanvragen binnen. Dat waren er veel
meer dan was verwacht. Vanwege de
populariteit van de regeling besloot
de gemeente om extra budget vrij te
maken. Met de aanvragen die er lig-
gen is ook dat bedrag al bijna op.
Hiermee maakt de gemeente Nieuwe-
gein dit jaar bijna 1000m2 aan groene
daken mogelijk. Voor wie nog mee wil
doen: er is nog subsidie over voor 2 à 3
groene daken. In 2021 komt er weer
subsidie beschikbaar om de daken van
de stad verder te vergroenen.

Blij met Nieuwegeiners
'We zijn blij dat zoveel Nieuwegeiners
mee willen investeren in een groene
stad die bestand is tegen hitte en wa-
teroverlast', zegt wethouder Duur-
zaamheid Marieke Schouten. 'Inwoners
zien de meerwaarde van een groen dak
en dat is een positieve ontwikkeling.
Groene daken zijn niet alleen mooi om
te zien, maar leveren ook een signifi-
cante bijdrage aan de verduurzaming
van onze stad.'

Groen dak
Een groen dak is een dak dat begroeid
is met sedumplanten, kruiden, mossen
en grassen. Het gaat langer mee, brengt
verkoeling en helpt wateroverlast voor-
komen, omdat het water langzamer af-
voert dan een gewoon dak. Daarnaast
houdt het hitte, kou en geluid beter

buiten. Wethouder Marieke Schouten:
'Nieuwegein is een stedelijk gebied,
waar we met veel mensen op een be-
perkte ruimte wonen en leven. Dankzij
bijvoorbeeld groene daken zorgen we
voor meer groen. Dat is belangrijk voor
onze gezondheid, voor de biodiversiteit
en voor het klimaat in de stad. Ik ben
daarom blij dat veel Nieuwegeiners daar
op hun eigen stukje dak aan willen bij-
dragen. Samen kunnen we ervoor zor-
gen dat Nieuwegein een leefbare stad is
en blijft.'

De subsidie voor groene daken
Vanaf 1 mei was de subsidie voor groe-
ne daken beschikbaar. Hoeveel be-
hoefte hieraan was bleek in de weken
daarna. Er kwamen al gauw 35 aanvra-
gen binnen, die samen ruim over het
beschikbare subsidiebedrag heen gin-
gen. 'Natuurlijk wilden we dat zoveel
mogelijk inwoners gebruik konden ma-
ken van deze subsidie. Daarom zijn we
meteen gaan kijken wat de mogelijkhe-
den waren om extra geld vrij te maken.'
Er is nu in totaal 27.500 euro beschik-
baar. Hiermee kan de gemeente alle
aanvragen die nu binnen zijn behande-
len. Er is nu nog subsidie voor enkele
groene daken. Op deze website houdt
de gemeente bij of er nog subsidie be-
schikbaar is. In 2021 kunnen bewoners
opnieuw subsidie aanvragen voor een
groen dak.

https://www.pen.nl/artikel/wat-is-een-influencer-op-instagram-of-youtube
https://www.nieuwegein.nl/groendaken
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Anna van Rijn,
een vrouw met karakter

In de rubriek ‘De Oude PEN’ behan-
delen we al jaren de historie van de
gemeente Nieuwegein. Een samen-
voeging van de twee gemeenten
Jutphaas en Vreeswijk. Ook in de
rubriek ‘Toen & Nu’ blikken we terug
èn kijken we naar vandaag. En dan
hebben we het nog geeneens gehad
over de rubriek ‘De oude ansicht-
kaarten.’ Eerder schreven we al over
de eerste vermelding van
Jutphaas. Deze week: ‘Anna van
Rijn, een vrouw met karakter.’

Negen kastelen sieren rond het midden
van de 13de eeuw de hooggelegen
gronden langs de huidige Overeindse-
en Nedereindseweg. Deze kastelen,
merendeels woon- of zaaltorens, vallen
onder de verantwoordelijkheid van één
familie: de familie Van Rijn. Vanaf de
14de eeuw worden uit deze welgestel-
de familie ambachtsheren (een soort
burgemeesters) aangewezen voor de
woongemeenschap Overeind in
Jutphaas. Op grond van naamgeving
wordt de familie Van Rijn in verband
gebracht met de kastelen Rijnhuizen,
Rijnestein en Rijnenburg, daarnaast
worden zij genoemd in verband met de
kastelen Stormerdijk, Everstein, Plet-
tenburg en De Batau.

De familie Van Rijn staat generaties

lang in hoog aanzien, maar er is één
persoon die in grote mate haar stempel
heeft gedrukt op de geschiedenis van
Nieuwegein. Een vrouw met karakter
die zich niet snel uit het veld liet slaan:
Johanna (Anna) van Rijn (1512-1607).
Er heerst in die tijd grote armoede in
Jutphaas, waardoor veel dorpsbewo-
ners behoeftig en dakloos zijn. Anna
doet er tijdens haar leven alles aan om
daar verandering in te brengen. Zo be-
paalt ze in een fundatiebrief in 1595 dat
twaalf armen elke zondag vóór negen
uur, ieder zes stuivers uitbetaald krij-
gen, op voorwaarde dat zij niet gaan
bedelen en een gebed voor haar doen.

Ook met het onderwijs is het in die tijd
slecht gesteld in Jutphaas, en dat blijft
niet onopgemerkt. Een commissie van
Utrechtse predikanten laat onderzoek
doen naar de situatie van het onderwijs
op het platteland en brengt in 1593 een
schokkend rapport uit: in Jutphaas ont-
breekt het onderwijs volledig. Waar
normaliter de koster van de kerk in een
dorp het onderwijs verzorgde, gebeur-
de dat in Jutphaas niet. Naar de reden
hiervan, kunnen we alleen maar gis-
sen. Anna wil hier verbetering in bren-
gen. Ze maakt in 1603 een start met
het onderwijs in Jutphaas door een
fonds op te richten, dit keer voor
‘schoolmeesterije’ en ‘Godskameren’.

De Anna van Rijnhuisjes

Op het Kerkveld verrijzen vijf een-
kamerwoningen, ook wel de ‘Anna van
Rijnhuisjes’ genoemd, die in eerste in-
stantie bestemd zijn voor noodlijdende
inwoners van vijftig jaar of ouder. Een
jaar later wordt er echter een school-
meester aangetrokken die ook zijn in-
trek in een van deze godskameren mag
nemen. Omdat Anna voor betaling van
de schoolmeester zorgt, kunnen zelfs
de armste kinderen uit het dorp gratis
onderwijs van deze meester krijgen.
Kinderen van welgesteldere families
betalen enkele stuivers. Een aange-
bouwde loods fungeert als schoolge-
bouw. De Anna van Rijnhuisjes zijn
uiteindelijk in 1978 gesloopt, waarna
een pand aan de Herenstraat als
schoolgebouw is ingericht.

Om er zeker van te zijn dat ook na haar
dood haar hulp aan de armen wordt
voortgezet, stelt Anna, inmiddels 98
jaar oud, haar testament op. Hierin
belegt ze een bedrag van 7700 gulden,
waaruit jaarlijks geld, kleding en turf
aan de armen moet worden betaald.
Daarnaast voorziet het testament in het
onderhoud van de Godskameren en
wordt de wekelijkse gelduitkering aan
de twaalf armen zeker gesteld.

Haar laatste wens is dat ze begraven
zal worden in het graf van haar ouders
in Jutphaas. Nieuwegein rijkt nog
steeds jaarlijks de Anna van Rijnpen-
ning uit aan bijzondere Nieuwegeiners.

LEUKE WEETJES
DEEL 10

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/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-deel-1-eerste-vermelding-jutphaas
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-deel-4-de-roerige-geschiedenis-van-kasteel-rijnhuizen
https://www.pen.nl/artikel/het-st-elisabethshofje-aan-het-kerkveld
https://www.pen.nl/artikel/het-st-elisabethshofje-aan-het-kerkveld
https://www.pen.nl/artikel/over-de-anna-van-rijnpenning
https://www.pen.nl/artikel/over-de-anna-van-rijnpenning


Fiets
en ontdek je dagelijkse eten
langs de weg

Je eten kopen bij stalletjes langs de
weg, kwekerijen, boerderijen en klei-
ne winkeliers? Dat betekent eten uit
je eigen streek, minder plastic ver-
pakkingen verbruiken én je steunt er
lokale ondernemers mee. En al fiet-
send voor je eten ben je ook nog
eens lekker actief bezig. Op Fietsen-
voormijneten.nl vind je een overzicht
van de al bekende stalletjes in onze
regio maar er zijn er vast nog veel
meer. Daarom zoekt Fietsen voor m’n
eten voorfietsers die nieuwe stalletjes
ontdekken en helpen dit unieke recept
verder te verspreiden onder enthousias-
te Nieuwegeiners. Smaakt dit voor jou
naar meer? Fiets dan ook mee voor je
eten.

‘Leuk en lekker’
Linda Blankenstein, coördinator van
Nieuwegein fietst!, ontdekte ‘Fietsen
voor m’n eten’ een paar weken geleden:
‘Normaal fiets ik een paar keer per week
naar mijn werkplek in hartje Utrecht. Nu
ik veel meer thuiswerk, mis ik mijn vaste
fietsdoel. Door te fietsen voor m’n eten
heb ik weer een leuk én functioneel
doel: lekkere streekproducten kopen bij
stalletjes langs de weg en boerderijen in
Nieuwegein en omgeving. Zo kocht ik
kaas en groente bij boerderijwinkel Nooit
Gedacht op de Overeindseweg en fruit
bij Nieuwhoff Fruit op het IJsselsteinse
Hoogland. Onderweg geniet ik van de
rustige en groene routes. En als ik stal-
letjes tegenkom die nog niet op de kaart
staan, dan meld ik die meteen via de
site.’

Voorfietsers gezocht
Zet onze regio ook op de kaart en wordt
voorfietser! Als voorfietser (of een team
van enthousiaste voorfietsers):
• Fiets je natuurlijk regelmatig voor je
eten

• Breng je met hulp van je netwerk stal-
letjes in de regio Utrecht in kaart
• Beheer je de regionale Facebookgroep
• Schrijf je luchtige verhalen over je fiets-
tochten
• Bouw je een netwerk op binnen de re-
gionale agrarische/tuinbouwsector en
kleine winkeliers
• Blog en/of vlog je over de weg van

zaadje naar bord.

Uiteraard hoef je niet alles zelf te doen,
maar kun je dit verdelen over meerdere
mensen. Ook is er een uitgebreide
handleiding beschikbaar. Ben jij of ken jij
die enthousiaste voorfietser? Kijk voor
meer info en het aanmeldformulier op
www.fietsenvoormijneten.nl.
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Buurt-Foodfestival in de Gaardes

In samenwerking met ‘Buurtkeukens’ wordt er op zaterdag 4 juli vanaf 17.00
uur door een aantal bewoners van de wijk een leuk buurt-foodfestival ge-
houden. Dit vindt plaats op het voetbalveldje aan de Mispelgaarde (bij de
scholen). Eerder vond al een ‘Buurt-Foodfestival’ aan de Utrechtsestraat-
weg plaats waar de bewoners genoten van een heerlijke BBQ. Natuurlijk
was onze redactie ter plekke voor een videoverslag.

Buurtkeukens zorgt ervoor dat foodtrucks toch nog omzet kunnen draaien in deze
periode. Ze hebben software ontwikkeld waarbij je via deze link eten kunt bestel-
len waardoor iedereen op een bepaalde tijd zijn of haar eten op kan halen, zodat
afstand goed behouden kan worden. Daarnaast is het voor de organisatoren na-
tuurlijk leuk om na zoveel afstand weer even wat meer verbinding te maken in de
wijk Batau Zuid.

Per foodtruck kunnen er iedere 5 minuten twee personen een bestelling (voor
zichzelf en eventueel anderen) afhalen. Er zijn op zaterdag in totaal vier food-
trucks, via deze link kunnen er vanaf vandaag bestellingen doorgegeven worden.

Let op
Eten kan alleen afgehaald worden wanneer er via de link is besteld. Wellicht dat
er op de avond zelf bijv nog om 19.15 uur een tijdslot open is, dan kan dit alsnog.
Zou je je bestelling zo snel mogelijk kunnen doorgeven deze week, zodat de
foodtrucks kunnen zorgen dat er voldoende te eten is voor iedereen! En we tijdig
kunnen inschatten dat zij niet voor niets komen.

LAATSTE AFLEVERING

KOM OP! peptalkshow LIVE

Vitamine A, vitamine B... vitamine C,
D, E en P! In deze gekke tijd kunnen
we wel een beetje hoop, vreugde,
troost en inspiratie gebruiken. Daar-
om deelt DE KOM vitamine peptalk
uit: een aanvullend supplement en
een echte boost voor je afweersys-
teem.

Op 4 juli tijdens de laatste editie vertelt
Ruud de Graaf van De Graaf en Corne-
lissen Entertainment (producent van o.a.
Kinky Boots en Haal het doek maar op!)
over het effect van de corona-crisis op
impresariaten en producenten en hoe de
toekomst eruit gaat zien. Musicalactrice
Vera Mann geeft onder begeleiding van

pianist Ed Boekee een preview van haar
'One Mann Show' Goesting die komend
seizoen in DE KOM te zien zal zijn. Diri-
gent Peter van Lonkhuijsen en Monique
Janssen van popkoor Amazing vertellen
hoe ze in de afgelopen maanden een
virtueel koor zijn geworden en hoe men
toch met elkaar kan blijven zingen in tij-
den van corona. Programmamaker van
Bibliotheek De tweede verdieping Gina
van den Bergh geeft zomerboekentips
en Arfan Habib vertelt over de Taaltafel.

Voor aanvangvan de voorstelling is de
bar open, drankjes kunnen mee de zaal
in genomen worden. Drankje na afloop?
Reserveer uw plaats in het theatercafé
bij het afronden van uw bestelling of via
kassa@dekom.nl.

https://www.fietsenvoormijneten.nl
https://www.fietsenvoormijneten.nl
https://www.fietsenvoormijneten.nl
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-aan-de-utrechtsestraatweg-genieten-van-bbq-ondanks-corona
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/batau-zuid
mailto:kassa@dekom.nl
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Betere Buurten
zoekt creatief contact

Betere Buurten, het buurtvernieu-
wingsprogramma dat mét bewoners
een vernieuwingsplan voor de buurt
maakt, kiest creatieve oplossingen
om ook in coronatijd bewoners te be-
trekken. In Kerkveld neemt het team
bewoners mee op een digitale buurt-
safari om te ontdekken wat er anders
kan en in Schansen-Zuid werden film-
pjes gemaakt met uitleg over de laat-
ste versie van het ontwerp.

De Betere Buurtenprojecten in Kerkveld
en in Schansen-Zuid maakten eind
maart juist plannen om weer de buurt in
te gaan. In Kerkveld waren de bewoners
al uitgenodigd voor verschillende bijeen-
komsten in de buurt. Dat werd allemaal
afgeblazen. Nadat de bewoners waren
ingelicht en de teamleden hun thuis-
werkplek op orde hadden werden er
nieuwe plannen gemaakt.

Contact met de buurt
Wethouder Jan Kuiper: 'De kracht van
Betere Buurten ligt in het contact met de
buurt. We kunnen de projecten niet

maanden stilleggen, maar we kunnen
deze buurtvernieuwingsprojecten ook
niet doen zonder bewoners te spreken,
samen initiatieven te starten en sámen
te werken aan een vernieuwingsplan
voor de buurt. Gelukkig waren er veel
goede en creatieve ideeën en die ko-
men nu allemaal samen, online en of-
fline.'

Kerkveld
'In Kerkveld staan we nog aan het begin
van het project,' vertelt projectleider
Koen Baart: 'we hadden bewoners net
uitgenodigd voor verschillende buurtbij-
eenkomsten. We hebben bewoners in
mei uitgenodigd om digitaal en per post
mee te doen, als alternatief. Ze kunnen
een opmerking achterlaten op een digi-
tale kaart, een vragenlijst over hun bele-
ving van de buurt invullen en via de
buurtbrievenbus op Kerkveld suggesties
achterlaten. Daarnaast hebben we voor
kinderen en jongeren een bouw- en ont-
werpwedstrijd georganiseerd. Omdat dat

toch minder opleverde dan buurtbijeen-
komsten, gaan we nu digitaal de wijk in:
deelnemers loggen in en kijken mee met
één van onze collega’s die door hun ei-
gen straat en buurt loopt. Ze mogen al-
les bespreken wat we onderweg tegen-
komen en worden daarbij begeleid door
onze ontwerpers. De eerste test is al ge-
draaid met enkele enthousiaste bewo-
ners en dat leverde al veel op. We ho-
pen dat veel mensen meedoen met de
drie digitale buurtsafari’s.'

Schansen-Zuid
In Schansen-Zuid zit het vernieuwings-
plan in de afrondende fase. Er zouden
feestelijke bijeenkomsten georganiseerd
worden om het ontwerp voor de laatste
keer te presenteren aan de buurt.

Projectleider Annemarij Swart: 'En toen
was er corona… Geen ruimte meer voor
onze buurtfeestjes helaas. Omdat we uit
deze buurt al weten dat mensen online
niet zo actief zijn, wilden we de bijeen-
komsten in eerste instantie uitstellen.
Maar uiteindelijk duurde dat toch té lang.
Daarom hebben we nu een mix gemaakt
van online en offline. Bewoners hebben
een uitgebreid buurtbericht door de brie-
venbus gekregen, met onder andere
een kaart vol foto’s. Naast het voetbal-
veldje aan de noordkant van Schansen-
Zuid hebben we een enorme plaat met
het ontwerp opgehangen. Daarnaast
hebben we ook een digitale klikbare
kaart gemaakt en zeven filmpjes, waarin
we uitleg geven over de grootste veran-
deringen in het ontwerp. Bewoners kun-
nen via de website reageren, maar mo-
gen mij ook altijd bellen, appen of
e-mailen. Hopelijk weten bewoners ons
zo te vinden, zodat we echt nog samen
de puntjes op de i kunnen zetten voor
het definitieve ontwerp.'

Kans voor experimenten
'Het is natuurlijk zonde dat we niet de
buurt in kunnen, want dat is de essentie
van Betere Buurten,' sluit wethouder Jan
Kuiper af: 'Maar dit is tegelijkertijd een
kans om te experimenteren met ver-
schillende online en offline communica-
tiemiddelen. Ik denk dat we ook op deze
manier hele goede gesprekken met be-
woners kunnen voeren. Zo kunnen we in
een volgende fase of in een volgende
buurt verschillende nieuwe middelen
combineren met gelukkig weer gewoon
een leuk buurtfeestje.'

Fulltime verkoopadviseur
gezocht bij Albeka

Albeka, dé specialist als het gaat om
kantoormeubilair, met vestigingen in
Hendrik Ido Ambacht, Zoetermeer en
Nieuwegein, zoekt voor haar vestiging in
Nieuwegein een fulltime verkoopadvi-
seur. Als junior verkoopadviseur werk je
40 uur in de week. De werkzaamheden
bestaan uit het verkopen van kantoor-
meubilair in de showroom, via de tele-
foon of per e-mail, en het uitwerken van
offertes. Ook licht administratieve werk-
zaamheden en het ‘up to date’ houden
van de showroom behoort tot de functie.

Albeka is op zoek naar iemand die ent-
housiast en gemotiveerd is en zijn werk
met gedrevenheid en plezier uitvoert.
Herken jij je hierin en voldoe je aan de
volgende punten:
• Je hebt een representatief voorkomen
• Je bent netjes en ordelijk
• Je bent commercieel
• Kan goed in teamverband werken
• Je hebt een MBO werk- en denkniveau
• Afgeronde commerciële opleiding is
een pre.

Albeka biedt:
• Werken binnen een groeiende organi-
satie
• Marktconform salaris
• Toffe werksfeer!
• Goede pensioenregeling
• Leuke collega’s.

Wil je meer informatie? Neem contact
op en stuur direct je CV en motivatie-
brief naar Sjako van Pagee of solliciteer
hier!

https://www.werkenbijalbeka.nl/vacature/Verkoopadviseur
https://www.werkenbijalbeka.nl/vacature/Verkoopadviseur
mailto:sjako@albeka.nl
https://www.werkenbijalbeka.nl/vacature/Verkoopadviseur


Locaties ZorgSpectrum
weer open

Het Kabinet heeft besloten dat er per
woensdag 1 juli geen beperkingen
meer gelden voor het bezoek in ver-
pleeghuizen. Uiteraard blijven er
maatregelen gelden om het bezoek zo
veilig mogelijk te laten plaatsvinden.
Dit betekent dat bewoners van De
Dichter, De Geinsche Hof en Woon-
zorg Centrum Vreeswijk, weer bezoek
mogen ontvangen. Per 1 juli is dan
bezoek weer welkom gedurende de
hele dag.

Bezoek weer welkom
Alle bezoekers zijn per 1 juli weer wel-
kom en zij hoeven zich niet vooraf te
melden. Bezoek kan plaatsvinden op de
eigen kamer of appartement. ZorgSpec-
trum vraagt bezoekers om niet met veel
mensen tegelijkertijd te komen en altijd
de 1,5 meter afstand te bewaren. Uiter-
aard kan men ook samen naar buiten.

De Grand Cafés, Petit Cafés, en de

huiskamer(s) zijn per 1 juli nog niet open
voor bezoekers. Deze zijn voorlopig al-
leen voor bewoners en cliënten open,
zodat zij elkaar weer kunnen ontmoeten.

‘We vragen iedereen om de maatrege-
len die in de samenleving als geheel
gelden ook binnen en buiten de locaties
te hanteren. Ondanks dat 1,5 meter af-
stand houden het meest veilig is, kun-
nen er omstandigheden zijn dat dit niet
mogelijk is. Bijvoorbeeld bij het duwen
van een rolstoel. We vragen de bezoe-
ker in dat geval een mondkapje mee te
nemen, net zoals in het openbaar ver-
voer’ aldus ZorgSpectrum.

Wat te doen
bij een eventuele besmetting?
Ook na 30 juni staat uw gezondheid en
die van de medewerkers in de diverse
Zorgcentra voorop. Bij een besmetting
wordt bekeken op basis van de individu-
ele situatie wat dit voor het bezoek be-
tekent. Indien noodzakelijk, kunnen de
afspraken omtrent bezoek voor die spe-
cifieke locatie, afdeling, etage of woning
aangepast worden.
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Extra lange boekensale,
1 juli tot 1 september
Boekensale in de bibliotheek!
Kom snuffelen tussen de boeken
en sla je slag voor € 1,50 per
titel. Voor elk is er wat wils: kin-
derboeken, romans, tijdschriften,
informatieve boeken en meer. Dit
jaar duurt de boekensale zelfs
extra lang: van 1 juli tot 1 sep-
tember.

Let op! Ook de bibliotheek hand-
haaft alle regels van het RIVM
rondom het coronavirus. Om er-
voor te zorgen dat iedereen te

allen tijde 1,5 meter afstand kan
houden van elkaar, is het aantal
boeken dat tegelijkertijd in de
verkoop gaat wat minder dan
normaal. Wel wordt de boeken-
voorraad elke week aangevuld.
Kom dus regelmatig langs om je
steeds weer opnieuw te laten
verrassen. De openingstijden
van de bibliotheek vind je op de
website.

Maandag 6 juli, PLUS-café +
livestream, 14.30 - 15.30 uur
Ontmoet andere senioren: live of
via de livestream.

Het PLUS-café is het lifestyle-
café voor 55-plussers uit Nieu-
wegein en omgeving. Doe mee
aan activiteiten en workshops
rondom gezondheid, lifestyle,
cultuur, digitale media of de ac-
tualiteit.

Het PLUS-café is weer open
voor een kleine groep deelne-
mers, op aanmelding én beschik-
baarheid, maar er is meer…
Voor wie net achter het net vist
om er live bij te zijn, of voor wie
liever vanuit huis meedoet, zal er

ook een livestream zijn.
Meer info of aanmelden? Stuur
een e-mail naar:
actie@detweedeverdieping.nu

Taalvrijwilligers gezocht!
Wekelijks vinden de Taalbrigade
en de Taalbrigade@work plaats
voor mensen die willen oefenen
met het spreken van Nederlands.
Hiervoor is de bibliotheek op
zoek naar taalvrijwilligers. Heb jij:
Interesse in taal, mensen en cul-
tuur?
Kennis van de huidige arbeids-
markt?
Goede communicatieve vaar-
digheden, inlevingsvermogen en
geduld?
Affiniteit met de doelgroep?
Dan is de bibliotheek op zoek
naar jou!

Lees er meer over op de website
en neem bij vragen contact op
met Gina van den Berg:
g.vandenberg@detweede-
verdieping.nu

Nieuws van De tweede verdieping

mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
mailto:g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
https://filmscanning.nl
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Van muis tot burenhulp

Tijdens de buurtlunch in buurtplein
Galecop ontmoet ik, Fransje van
Beek (wijkcoördinator Galecop), Joep
(72) en Simon (62). Vorige week ver-
telde Simon mij het bijzondere ver-
haal hoe hij in de coronatijd Joep
geholpen heeft om zijn huis op te
ruimen. Niet zomaar opruimen. Het
ging om een zwaar vervuilde woning
waar een moedeloze Joep niemand
meer durfde toe te laten. Joep is
enorm blij dat Simon hem geholpen
heeft en vertelt aan iedereen die het
horen wil zijn verhaal.

Een muis in huis
Sinds zijn moeder in 2009 overleed, blijft
Joep alleen achter in het appartement
aan het Thorbeckepark. Ruim 10 jaar
later loopt hij moeizaam, te zwaar en
onverzorgd regelmatig van en naar het
winkelcentrum. Tijdens deze loopjes
maakt hij vaak een praatje met Simon,
die zoals altijd buiten bezig is met klus-
jes te klaren en het afval van andere
mensen op te ruimen. Simon vraagt
hem waarom hij zo moeilijk loopt. Zo
vertelt Joep dat hij al een paar dagen
een muis in huis heeft en sindsdien niet
meer in zijn bed durft te slapen. Niet
veel later staat Simon voor zijn woning
om de muis te vangen. Joep, ten einde
raad, laat Simon binnen en samen van-
gen ze de muis!

Simon weet van aanpakken
Eenmaal binnen ziet Simon dat er nog
wel wat meer aan te pakken valt in het
huis van Joep. Joep heeft al die jaren
niet schoongemaakt of opgeruimd, en
daarbij zeer ruim ingekocht. Alle aan-
biedingen zijn in grote getalen aan-
wezig. Simon ziet dit met lede ogen aan
en vooral hoe Joep hieronder lijdt. Als
een strenge buurtvader bespreekt
Simon dit met Joep en gaat vervolgens
op z’n Rotterdams aan de slag. Met als
resultaat: 8 oude eiken stoelen over de

balustrade naar beneden, 40 vuilniszak-
ken erachteraan. 'Paste allemaal netjes
in de vuilcontainers!' Alle aanbiedingen
zitten keurig geordend in 40 kratten te
wachten op een betere bestemming.
Joep is inmiddels 30 kilo lichter, loopt in
schone kleren en heeft een keurig ge-
schoren hoofd (Simon had in Rotterdam
nog een professionele kapperstondeu-
se).

Joep was blij
dat Simon gewoon begon
Met pretoogjes verteld Joep over zijn
(werkzame) leven dat begon met de
diensttijd en eindigde met het leerlingen-
vervoer. Inwonend bij zijn moeder, heeft
hij echter nooit zo goed voor zichzelf
leren zorgen. Wat maakte dat hij nu hulp
toestond? 'Ik had geen keus,' zei Joep.
Vorig jaar al dreigde diabetes en ge-
zichtsverlies, hetgeen hem aanzette zijn
voedingspatroon te veranderen. De
muis zorgde ervoor dat Simon in huis
kwam. Joep: 'Ik was blij dat Simon
gewoon begon.' En wat bezielde Simon
om een week lang te buffelen in het huis
van een vreemde? 'Ach ja, ik heb een
orde scheppende geest en hou ervan
problemen op te lossen', vertelt Simon.
Als chartermanager van zeeschepen en
booreilanden reisde hij de hele wereld af
en heeft ie veel van het leven gezien. Hij
geniet van zijn vroeg pensioen en zet
zijn (mensen)kennis en vaardigheden nu
graag in voor de buurt. 'En Joep heeft
humor!'

Tennisballen voor de wijk
O ja, Joep houdt erg van tennissen. In
een van de kratjes met overbodige
spullen zitten heel veel tennisballen en
tennisrackets. Samen met de buurt-
sportcoach Esther gaat hij nu kijken of
die een mooie nuttige bestemming in de
wijk kunnen krijgen. En bij de eerstvol-
gende Koningsnacht, staan Joep en
Simon klaar met de vele kratjes op de
vrijmarkt 'Alles weg voor 1 euro'.

Media Makerspace
Summer School in de bieb

Deze zomer organiseert bibliotheek
De tweede verdieping een Media
Makerspace Summer School voor
kinderen van 8 tot en met 14 jaar.
Deze zomer vinder er weer diverse
leuke en spannende activiteiten
plaats waar de kinderen aan de slag
kunnen met nieuwe technologieën en
media. Deelname is gratis voor leden,
je betaalt eenmalig 6,00 euro in-
schrijfkosten. De volgende activitei-
ten vinden plaats:

Game Masters
Woensdag 22 juli, 13.30 - 16.30 uur,
8 t/m 14 jaar.
Ben je benieuwd naar wat er allemaal
komt kijken bij het maken van een
game? Tijdens deze middag word je een
echte ‘game master’. Van gamekarakter
tot bouwen, je leert het allemaal.

Hack je kleding
Donderdag 23 juli, 13.30 - 16.30 uur,
8 t/m 14 jaar.
Van lampjes in je shirt, het borduren van
een tas tot het tie-dyen van je sokken
met vrolijke kleureffecten of dromerige
patronen. Durf jij het aan?

Science School
26 t/m 28 augustus, 9.30 - 12.30
of 13.30 - 16.30 uur, 8 t/m 14 jaar.
In iedereen schuilt een wetenschapper.
Tijdens drie ochtenden of middagen ga
je aan de slag met verschillende proef-
jes en kun je zelfs je eigen raket lance-
ren.

Aanmelden
Aanmelden is verplicht.
Stuur een e-mail om je aan te melden
naar actie@detweedeverdieping.nu of
kom langs bij het infopunt in de bieb.
Let op VOL=VOL.

Joep (lnks) en Simon

mailto:actie@detweedeverdieping.nu


5 Tips
om verantwoord te gokken

Gokken is leuk. Althans, dat vinden
heel veel mensen. Helaas zijn er ook
een aantal downsides aan gokken, op
het moment dat je niet verantwoord
gokt. Een gokverslaving is in dit ge-
val de meest extreme uitkomst. Om
dit te voorkomen, heeft onze redactie
enkele goede tips samengesteld, zo-
dat je verantwoord kunt gokken, zon-
der de controle te verliezen! Vooral in
tijden van Corona zijn we veel thuis
en gaan we ons vervelen.

Daarom dus de 5 tips hieronder. En dat
geldt ook voor het Casino in de binnen-
stad van Nieuwegein als die weer open
mag.

• Neem geen pinpas mee! Zorg ervoor
dat je van tevoren een budget vastlegt
waarmee je leuke spellen kan spelen.
Laat je pinpas thuis, op is op. Zo zorg je
ervoor dat je nooit geld uitgeeft wat je
eigenlijk niet kunt missen. Dit is niet
alleen leuk tijdens het gokken, maar ook
na het gokken. Zo zorg je er namelijk
voor dat je nooit uit emotie ‘bij gaat pin-
nen’, en heb je ook nooit een schuldge-
voel mocht het spel niet meewerken.

• Spreek voor jezelf een tijdslimiet af.
Iedereen die wel eens in een casino is
geweest, weet hoe snel de tijd vliegt.
Een casino heeft niet voor niets geen
klokken – ze willen dat je je tijdsbesef
verliest, zodat je zolang mogelijk binnen
blijft (en dus zoveel mogelijk uitgeeft).

Wist jij trouwens dat casino’s speciale
manieren gebruiken om je binnen het
casino te houden? Zo verstoppen casi-
no’s vaak de uitgangen, geven ze je
gratis eten & drinken en smeren ze alle
promoties en acties zo lang mogelijk
over de dag uit. Dit is natuurlijk logisch,
een casino is namelijk ook gewoon een
business… Maar nu je dit weet, ben je
voortaan slimmer dan het systeem!

• Neem iemand mee die jou kan be-
grenzen. Wil je wel een leuk spelletje
spelen, maar heb je zelf je emoties niet
altijd in de hand? Dan is het verstandig
om bijvoorbeeld een goede vriend(in)
mee te nemen die voor jou kan bepalen
wanneer het genoeg is geweest. Dit is
niet alleen goed voor je mood en porte-
monnee, maar ook nog eens hartstikke
gezellig!

• Zorg ervoor dat je financiële situatie
het toelaat om te gaan gokken. Bij de
meeste mensen met gokproblematiek
gaat het fout op het moment dat ze uit
noodzaak gaan gokken. Dit betekent dat
het niet meer leuk is, maar dat ze moe-
ten winnen om te overleven. Dit is vaak
een grote misstap.

Om ervoor te zorgen dat je die misstap
niet maakt, moet je ervoor zorgen dat je
zeker weet dat je elke euro kunt missen
die je gaat besteden in het casino.
Vraag jezelf bijvoorbeeld af ‘Ga ik nu
gokken, omdat ik het echt leuk vind? Of
omdat ik snel geld nodig heb?’ Afhanke-
lijk van het antwoord op deze vraag, kun
je zelf inschatten of het verstandig is.

• Een online casino is een leuke en
makkelijke manier om online te spe-
len en je eigen grenzen te stellen. Je
wordt bijvoorbeeld niet verleid door alle
dingen die we benoemden in punt 2. Je
kunt comfortabel vanuit je luie stoel een
overheerlijk potje poker of roulette spe-
len. Je kunt daarbij een timer op je com-
puter zetten, om mogelijke verleidingen
te overwinnen.

Op onlinecasinohex.nl kun je alle be-
trouwbare online casino’s vinden die bij
jou passen. Op basis van echte ervarin-
gen van echte mensen kun jij zien of jij
je ‘thuis’ voelt bij een online casino, wat
de voordelen en acties zijn en of jouw
favoriete spellen ertussen zitten.

Gokken is, als je het op een verantwoor-
de manier doet, een fantastische hobby.
Veel gokplezier!

Gokverslaafde speler
moet inzetten terugkrijgen
van Australische bookmaker

Een Australische online bookmaker
wordt gedwongen om geld terug te be-
talen aan een gokverslaafde speler. De
gokker verloor circa 93.000 Australische
dollar op een site genaamd Sportsbet.
Dit gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dit
verhaal heeft een twist. De speler ge-
bruikte namelijk een account die hij hele-
maal niet had mogen aanmaken. Dit
komt doordat A. zich vrijwillig uit had la-
ten sluiten. Hierdoor mocht hij in principe

(verder lezen)
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Mysterie van UFO boven
Nieuwegein opgelost

Zaterdag 20 juni zagen meerdere in-
woners van Nieuwegein en wel heel
gek vliegend object in de lucht. Op
onze redactie kregen we al meldingen
binnen van een Unindentiefied Flying
Object (UFO). Maar wat vloog er nu
over Nieuwegein? Laura uit Utrecht
maakte zaterdagmiddag een foto van
deze ‘UFO.’

Jeroen Bos gaf uiteindelijk het antwoord:
Een F-PDHZ Verhees Delta D-2 vliegtu-
ig. Wij horen u zich afvragen. Een wat?
Ja, een F-PDHZ Verhees Delta D-2. De
Belg Bart Verhees is de ontwerper en
bouwer van een paar bijzondere vlieg-
tuigen. In 2018 heeft zijn tweede ont-
werp het luchtruim gekozen, het vlieg-
tuig dat vandaag is gezien boven het
luchtruim van Nieuwegein.

De tweezitter is sinds 2018 luchtwaar-
dig. Inmiddels is Verhees met zijn twee-
zits-delta al op een aantal luchtvaart-
evenementen verschenen. Daarbij trekt
hij veel bekijks. Het gebeurt maar zelden
dat er niemand bij het toestel staat te kij-
ken. Velen verwonderen zich dat een
vliegtuig in deze vorm het luchtruim kan
kiezen. Ook in Nieuwegein waren veel
mensen die zich verwonderende en
dachten dat het een UFO was. Mysterie
opgelost, niets wat lijkt op ‘War of the
Worlds.’

De F-PDHZ Verhees Delta D-2 zoals die
boven Nieuwegein vloog

Foto gemaakt van de ‘UFO’ boven
Nieuwegein door Laura uit Utrecht

http://www.onlinecasinohex.nl
https://www.pen.nl/artikel/gokverslaafde-speler-moet-inzetten-terugkrijgen-van-australische-bookmaker
https://www.aironline.nl/weblog/2018/08/12/de-deltas-van-verhees/


Studenten
ROC Midden Nederland

ontvangen diploma
op creatieve wijze

Ook dit jaar ontvangen bijna 5000
studenten van de mbo-colleges van
ROC Midden Nederland, waaronder
die in Nieuwegein, hun officiële
mbo-diploma. Hiermee zijn ze klaar
om de arbeidsmarkt te betreden of

aan hun vervolgopleiding op het hbo
of op het mbo te gaan beginnen.

In verband met de Corona-maatregelen
kunnen er helaas geen grote feestelijke
diploma-uitreikingen worden georgani-
seerd. Toch willen onderwijsteams dit
feestelijke moment niet zomaar voorbij
laten gaan en zijn er door docenten al-
lerlei creatieve oplossingen verzonnen
om hun studenten in het zonnetje te
zetten. Docenten stappen met een pick-
nickmand op de fiets en gaan langs bij
hun studenten; ook zijn er bijeenkom-
sten met kleine groepjes zoals op de
Tech Campus van ROC Midden Neder-
land in Nieuwegein. Hier zijn er voor stu-
denten van het Automotive College en
het Tech College drive-through bijeen-
komsten georganiseerd. Bij het Creative
College gaan ze nog een stap verder.
Hier organiseren ze samen met hun stu-
denten een drive-in uitreiking, compleet
met schermen, muziek en popcorn.

Drive-in diploma-uitreiking
ROC Midden Nederland
Op 7, 8 en 9 juli organiseert het Creative
College van ROC Midden Nederland
een drive-in diploma-uitreiking. Hier krij-
gen 135 studenten van de opleidingen
Evenementenorganisatie, Audiovisuele
Productie en Podium- en Evenementen-
techniek in zeven kleine groepjes hun
diploma uitgereikt. Alle studenten komen
in een afgesloten voertuig met hun
ouders en familie naar de Branden-
burchdreef 20 in Utrecht. Bij aankomst
melden ze zich bij een praatpaal waar
de auto’s met een knipoog worden
ontsmet. Bij alle auto’s wordt een box
met snacks en drankjes overhandigd en
onder begeleiding parkeren de auto’s
net als in een drive-in bioscoop. Op het
podium zijn verschillende acts om de
gasten te entertainen. Een voor een
worden de studenten uitgenodigd om
naar het podium te komen en hun diplo-
ma te tekenen. Na het programma van
ongeveer een uur is het tijd voor de vol-
gende groep. Bij vertrek krijgen alle
gediplomeerden een ‘geslaagd’ auto-
vlag, waarna ze als een stoet weer
huiswaarts vertrekken.

Door studenten voor studenten
De alternatieve diploma-uitreiking is
georganiseerd door een team van be-
trokken docenten samen met studenten.
De opzet verenigt de vaardigheden die
zij tijdens hun opleiding hebben opge-
daan. Zo zijn studenten van Evene-
mentenorganisatie en Podium- en

(verder lezen)

Buurtsportcoach
Julia van Weelden pakt de fiets
van Rotterdam naar
Nieuwegein

Om zoveel mogelijk inwoners te stim-
ule-ren de fiets te pakken, is de
provincie Utrecht vorig jaar gestart
met de Ik fiets campagne. Ook
Nieuwegein doet mee aan deze cam-
pagne. Inmiddels hebben al duizenden
inwoners uit onze provincie
meegedaan aan één van de fietsac-
ties. Buurtsportcoach Julia van
Weelden van SportID Nieuwegein
deed mee aan de speed pedelec
probeeractie. Daardoor kon ze de rit
die ze normaal gesproken met de trein
maakt, nu met de fiets afleggen.

Julia is buurtsportcoach en is graag in
beweging. Ze vindt de fiets een ideaal
vervoersmiddel: 'Op de fiets ontspan je,
ben je in beweging én verplaats je je van
de ene locatie naar de andere.' Ze pakt
de fiets dan ook zoveel mogelijk: ze
fietst van en naar het station, naar de
sportvereniging, naar vrienden en ze ge-
bruikt de fiets om boodschappen te doen.
En voor mooie tochten in het weekend
pakt ze haar racefiets.

Speed pedelec in plaats van het OV
Onlangs deed ze via Ik fiets mee aan de
speed pedelec probeeractie. Een speed
pedelec is een snelle elektrische fiets die
tot wel 45 km/u gaat. Ze haalde de

fiets op in Nieuwegein, waar ze werkt, en
kon deze een week lang uitproberen.
'Het is leuk om te ervaren hoe het is om
op een speed pedelec te fietsen. Door de
trapondersteuning fiets je harder en kan
je grotere afstanden afleggen zonder dat
je je meer in hoeft te spannen. Hierdoor
heb ik er van mijn werk in Nieuwegein
naar Rotterdam mee kunnen fietsen, dat
is ruim 50 kilometer en dit traject leg ik
normaal gesproken met de trein af. Het is
wel even zoeken met de accu, als je de
trapondersteuning te hoog zet gaat de
accu sneller leeg.'

Juist nu een speed pedelec
of e-bike proberen
Nu mensen door de coronacrisis soms
liever niet met het OV gaan, is de speed
pedelec voor de langere afstanden een
goed alternatief. Voor de kortere ritten tot
15 kilometer kan een e-bike een uit-
komst zijn. Inwoners die overwegen een
speed pedelec of e-bike aan te schaffen,
kunnen deze een week gratis proberen
via Ik fiets. De fietsen staan tot 1 sep-
tember klaar in Amersfoort en Nieuwe-
gein. Daarna zijn weer twee andere
gemeenten aan de beurt voor de
probeeractie.
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Burgemeester
stuurt Corona-update
aan de gemeenteraad

Vanaf 15 juni heeft de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
op twee punten de Corona maatrege-
len versoepeld:
• Sanitaire voorzieningen bij sport-
gelegenheden en recreatieve
voorzieningen mogen weer open;
• Het verbod op bezoek in ver-
pleeghuizen wordt opgeheven, be-
halve voor verpleeghuizen waar
sprake is van één of meerdere be-
smettingen met het COVID-19 virus.
De veiligheidsregio Utrecht heeft de
noodverordening aangepast in lijn
met de ministeriële aanwijzing.

Aanpassingen in de openbare ruimte
Tijdens de ‘Avond van de Raad’ over
Corona op 20 mei 2020 is met de ge-
meenteraad afgesproken dat er onder-
zocht zou worden welke aanpassingen
in de openbare ruimte nodig en moge-
lijk zijn in het kader van de afstands-
maatregelen. Deze analyse is inmid-
dels afgerond en daarbij zijn ook de ad-
viezen van de fietsersbond betrokken.

Wat is er in de afgelopen periode al
gedaan?
De afgelopen maanden zijn borden ge-
plaatst op drukke locaties, om wegge-
bruikers tijdig te attenderen op het be-
lang om 1,5 meter afstand te houden.
Ook zijn looproutes en attentieborden
aangebracht in het winkelgebied van
City, in de parkeergarages en in de
fietsenstallingen. Daarnaast is er con-
tact met de scholen over het zoveel
mogelijk voorkomen van te drukke
fietsersstromen.

Wat wordt er op korte termijn
gerealiseerd?
Op de drukste fietspaden zullen krijt-
verfsjablonen worden aangebracht om
aandacht te vragen voor voldoende af-
stand. Bij wegwerkzaamheden in de
stad wordt prioriteit gegeven aan blij-
vende doorgang van langzaam verkeer,
eventueel door het tijdig aangeven van
alternatieve routes. Daarnaast zullen er
aanvullend attentieborden worden ge-
plaatst bij:
• de Blauwe brug
• de Rijnhuizerbrug
• de Doorslagbrug
• de Geinbrug
• het kruispunt Vreeeswijksestraatweg /

Binnenwal
• de oversteek Utrechtsestraatweg /
Herenstraat
• het kruispunt Wijkerslootweg /
Batauweg
• het kruispunt Hollandhaven /
Ambachtsweg
De boa’s zullen bovendien extra aan-
dacht besteden aan deze locaties tij-
dens hun rondes door de stad.

Wat wordt er op de middellange
termijn gerealiseerd?
Binnen ongeveer 5 maanden zullen alle
verkeersregelinstallaties (VRI’s) ge-
schikt gemaakt worden voor communi-
catie met de Schwung app. De
Schwung app weet wanneer een in-
woner die de app gebruikt op de fiets
zit en staat in verbinding met de ver-
keerslichten. De app vraagt voor deze
fietser automatisch om groen licht in de
gewenste fietsrichting. Zo kunnen fiet-
sers op maat worden bediend bij VRI’s,
waardoor er minder snel opstoppingen
ontstaan.

Ook wil de gemeente de VRI’s op de
drie drukste locaties (Hollandhaven-
Ambachtsweg, Blauwe brug, Noord-
stedeweg-Binnenwal) zo instellen dat
overstekende fietsers een extra keer
groen licht krijgen. Dit vraagt nog wel
nadere afspraken met de provincie in
het kader van hun verantwoordelijkheid
voor het openbaar vervoer. Het open-
baar vervoer loopt hierdoor immers
enige vertraging op. Deze maatregel
zouden werkend moeten worden aan
het begin van het nieuwe schooljaar,
als tijdelijke maatregel gedurende de
Coronacrisis.

Met deze maatregelen geeft de
gemeente Nieuwegein deels invulling
aan de voorstellen van de fietsersbond.

Hoe verder voor de lange termijn?
Een aantal maatregelen die de fietsers-
bond voorstelt vragen om meer onder-
zoek naar de mobiliteitsgevolgen voor
andere weggebruikers. Deze voorstel-
len, waar mogelijk, zullen mee worden
genomen in de nieuw op te stellen mo-
biliteitsvisie. Zo zullen bij toekomstige
ontwerpen ook de 1,5 meter als een ex-
tra factor mee worden gewogen in de
uiteindelijke opzet.

In algemene zin benadrukt de Corona-
crisis het belang om het fietsnetwerk de

komende jaren te optimaliseren. Daar
bij wordt vooral gedacht aan betere
spreiding en de mogelijkheid van alter-
natieve routes.

Tegelijkertijd sluit Nieuwegein zich aan
bij de opvatting van het Sociaal Cultu-
reel Planbureau dat de Coronacrisis en
de maatregelen die noodzakelijk zijn
als gevolg van de crisis van tijdelijke
aard zijn. Dat maakt dat Nieuwegein
vooral die maatregelen willen treffen,
die aansluiten bij het mobiliteitsbeleid.
Daarnaast geldt dat niet alles kan wor-
den georganiseerd door aanpassing
van de infrastructuur in Nieuwegein.
Het gedrag van de inwoners van
Nieuwegein is medebepalend om te
kunnen voldoen aan de maatregelen.

Provinciale steun voor de culturele
sector
De Provincie werkt aan een noodfonds
voor steunmaatregelen voor de cul-
turele sector. Naast een voorstel voor
steun aan de grote instellingen in de
steden Utrecht en Amersfoort heeft de
provincie ook een voorstel opgenomen
voor ondersteuning van regionale cul-
turele instellingen. Deze steun zal met
name terecht komen bij instellingen die
de provincie van belang acht voor de
regionale infrastructuur voor cultuur en
erfgoed. Daarnaast acht de provincie
lokaal commitment en lokale verant-
woordelijkheid van groot belang voor
het toekennen van een steunmaatregel.
Het voorstel is op 24 juni besproken in
de Statencommissie. Besluitvorming in
Provinciale Staten staat geagendeerd
op 8 juli. Als het voorstel wordt aange-
nomen trekt de provincie samen op met
gemeenten voor de beoordeling van de
aanvragen en cofinanciering. De gebo-
den steun kan verschillende vormen
aannemen, zoals:
• Een lening, garantie of subsidie bij
een dreigend faillissement;
• Inzet van deskundigen (bijvoorbeeld
de inzet van het Erfgoed Expert Team)
of een bijdrage aan beter visitor mana-
gement voor het aanpassen aan de an-
derhalve meter samenleving;
• Financiële ondersteuning kan worden
geboden voor het wegvallen van vrijwil-
ligers om bijvoorbeeld studenten een
vergoeding te betalen;
• Kennisdeling, onderzoek etc.

Klik hier voor het rapport Regionale
rapportage COVIS-19 van 18 juni 2020.
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De Galecopperwetering

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-galecopperlaan

