
Aangemelde evenementen

Wandelen met lotgenoten,
31 juli, 14:30.

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

Verrassingsactiviteit,
1 augustus, 13:30 uur.

Zomervakantie Games,
6 augustus.

Band ‘One Trick Pony’,
8 augustus, 13:30 uur.

Zomervakantie Games,
13 augustus.

Petanque,
15 augustus, 13:30 uur.

Zomervakantie Games,
20 augustus.

Singer-songwriter ‘Mel@nie’,
22 augustus, 13:30 uur.

Zomervakantie Games,
27 augustus.

Straatvoetbaltoernooi,
(zie advertentie hiernaast),
28 augustus.

Country Line Dance,
29 augustus, 13:30 uur.

Kinderworkshop week ,
(zie advertentie hiernaast).
25 t/m 29 augustus.

Science School
26 t/m 28 augustus, 9.30 uur.

Science School
26 t/m 28 augustus, 13.30 uur.

Zomer op het Fort,
30 augustus.

Met plezier langer samen fietsen,
3 september.

Open Huis DE KOM,
5 september, 10:00 uur.

Kwastendag,
10 september, 12:30 uur.

Oudejaarscenference 2020, Guido
Weijers.
10 september, 20:15 uur.

Nationale dag van de MiniBieb,
17 september, 13:30 uur.

Met plezier langer samen fietsen,
21 september.

Het Huwelijk Reprise, Huub Stapel.
27 november, 20:15 uur.

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

‘Houd je aan de basisregels’
In een open brief roept burgemeester Frans Backhuijs de inwoners van
Nieuwegein op zich te houden aan de basisregels om het Coronavirus
buiten de deur te houden. Verspreid over het land neemt het aantal lokale
brandhaarden toe:

‘Na de versoepeling van de Coronamaatregelen zien we dat
mensen zich minder lijken aan te trekken van de basisregels
die nog altijd gelden. Ik zie op straat, in winkels en in horeca
veel mensen die geen anderhalve meter afstand houden. Ik
maak me daarover heel ongerust, en met mij de deskundigen
van het RIVM. Door onvoldoende afstand te houden lopen we
grote risico’s. We dreigen te verslappen en dat kunnen we
ons echt niet veroorloven. Verspreid over het land neemt het
aantal lokale brandhaarden toe. Deze besmettingen vinden
voornamelijk plaats in de thuissituatie, maar de laatste weken
is er een toename van besmettingen die het gevolg zijn van
contact met overige familie, vrienden, feestjes, op het werk of
in het café. Als dit zo doorgaat vrezen deskundigen voor een
tweede golf.’

‘Ik wil u vragen om u aan de basisregels te blijven houden om
verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.
Waarschijnlijk weet u wel wat de basismaatregelen zijn, maar
ik herhaal ze nog maar een keer. Houd 1,5 meter afstand,
werk zoveel mogelijk thuis, vermijd te drukke plekken, was
vaak uw handen. Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen.
Als we allemaal deze basisregels volgen, houden we corona
onder controle. Alleen zo kunnen we blijven genieten van de
versoepelingen.’

MOOIE VREESWIJKPROMOTIE • SURFEN BIJ
DOWN UNDER • STEEN DOOR AUTORUIT • SEB
HUISMAN EN FC UTRECHT • NIEUWBOUW OF
RENOVATIE FLATS AAN NIJPELSPLANTSOEN •
NIEUWEGEINER OP DE FIETS • AUTOKRAKERS

https://www.pen.nl/artikel/wandel-en-ontmoet-lotgenoten-3
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
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
https://www.ophetfort.nl/?fbclid=IwAR37VPZGtP7I0FEtibpquQoZVQxOeGGgWxW3k-UWPVdISX5l6-f4MRs46ko
https://www.pen.nl/artikel/fietsdag-met-plezier-langer-samen-fietsen
https://www.facebook.com/DeKomNieuwegein/photos/gm.415219766020679/3276287105764408/?type=3&theater
https://www.pen.nl/artikel/mitros-nodigt-werkzoekenden-uit-voor-schildersvak
https://www.dekom.nl/agenda/4469/Guido_Weijers/De_Oudejaarsconference_2020/
https://www.pen.nl/artikel/feest-ronde-de-minibieb-aan-de-ingenieur-f-w-conradstraat
https://www.pen.nl/artikel/fietsdag-met-plezier-langer-samen-fietsen
https://www.dekom.nl/agenda/4349/Huub_Stapel/Het_Huwelijk_reprise/
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend


KIKA Saté Sunday

Een mooie promotie voor
Vreeswijk

Voor de derde keer op rij werd afge-
lopen zondag de ‘Saté Sunday’ ge-
houden in Vreeswijk voor Kika. Drie
zondagen op rij bleek de ‘Saté
Sunday’ succesvol te zijn voor Kika
in restaurant The Good Food.

De eerste zondag was overweldigend,
de tweede zondag was het erg druk en
afgelopen zondag waren er meer dan
60 reserveringen! Jan The en zijn crew
hebben dit concept goed uitgewerkt tij-
dens de afgelopen zondagen. Jan The
en zijn crew hebben alles aan gedaan
om het een en ander goed te laten
verlopen.

‘Veel mensen dragen Kika een warm
hart toe, dit merkten wij aan de ver-
koop van de loten. Maar ook hoorden
wij van de gasten dat de combinatie
‘lekker eten’ en het goede doel Kika
een reden was om af te reizen naar
Vreeswijk’ aldus Eric Martherus, een
van de organisatoren.

Door het ruime netwerk van Eric
Martherus, Tonie Smits en Tiny
Boeren, waren het niet alleen
Nieuwegeiners die bij The Good Food
kwamen eten. Sommige gasten moes-
ten ruim 2 uur rijden! Eenmaal hier
vergaapten zij zich aan het pittoreske
Vreeswijk. ‘Een heerlijk vakantiege-
voel’, ‘wat een mooi dorp’ en ‘het is
alsof je op vakantie ben’ waren de

meest gehoorde opmerkingen van
gasten. Zo heeft het Kika team ook
een steentje bijgedragen op het toeris-
tisch vlak.

Ook de loterij, georganiseerd door Jan
The en de Kika runners, was een groot
succes! Uiteraard was dit niet mogelijk
zonder de hulp van vele Vreeswijkse
ondernemers. Bijna alle winkeliers van
de Dorpsstraat en omstreken gaven
een waardebon of een pakket. Het
tekent de betrokkenheid en saamho-
righeid van de ondernemers bij zulke
acties. Het is immers ook een promo-
tie van Vreeswijk, Nieuwegein. De uit-
slag van de loterij zal op de Facebook
pagina’s van Eric, Tonie en Tiny be-
kend worden gemaakt.

Het Kika team Nieuwegein is uiterst
tevreden over deze actie. De op-
brengst voor Kika is ruim 800 euro. Bij
de evaluatie van deze actie werden er
weer nieuwe ideeën bedacht! Eric,
Tonie en Tiny blijven onverhoord door-
gaan met het bedenken van nieuwe
acties voor Kika. Het Nieuwegeins
Kika team weet dat geld nodig is voor
onder meer onderzoek naar kinder-
kanker. Hierdoor stijgen de genezings-
kansen voor kinderen met kinder-
kanker.

Een woord van dank is op zijn plaats
voor de vele gasten die geweest zijn
en uiteraard ook de ondernemers en
de winkeliers! In de eerste plaats dra-
gen zij een warm hart toe aan het
goede doel Kika en op de tweede
plaats is dit een promotie voor
Vreeswijk!

Koken met pen.nl
IJsjes en ijslollies

Twee zomerrecepten die je bv. in de
vakantie samen met de kinderen kunt
maken. Met het eerste recept maak je
romige ijsjes in mooie kleurtjes op basis
van melk en puddingpoeder. Met het
tweede recept maak je ijslolly’s op basis
van suikerstroop met vers fruit.

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en
wat dies meer zij, vastgelegd volgens
een vast stramien: ter hoogte van het
pand met huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat in gefo-
tografeerd.
Deze week de Leisteenoever in
Vreeswijk.
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COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

https://www.pen.nl/destraat/index475.html
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/vreeswijk
https://www.cityplaza.nl
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl


Vanaf komend weekend
kun je surfen bij Down Under

Wie denkt dat je deze zomer alleen
aan de kust kunt surfen, heeft het mis.
Surfen is vanaf 1 augustus weer mo-
gelijk bij activiteiten- en horecalocatie
Down Under aan de Laagravense
plas.

Weer of geen weer: bij Down Under kun
je altijd de golven trotseren. Op deze lo-
catie surf je namelijk niet op het open
water, maar op de indoor ‘Wavesurfer’.
Met een snelheid tussen de 30 en 70
kilometer per uur wordt er water tegen
een schuin oplopend vlak gespoten.
Hierdoor ontstaat er een kunstmatige
golf waar je met een surfboard op kunt
surfen.

Indoor surfen, ook wel flowboarden ge-
noemd, is een unieke waterattractie voor
jong en oud. In Nederland zijn maar
twee locaties waar je deze sport kunt
uitoefenen. De afgelopen jaren is deze
activiteit enorm gegroeid in populariteit,
steeds meer mensen weten het te ont-

dekken en daarbij komt dat je niet van
het weer afhankelijk bent om deze sport
uit te oefenen.

Lennart Loopstra, Manager Recreatie bij
Down Under, is verheugd dat er weer in-
door gesurft mag worden. 'In juli moch-
ten kinderen weer bij ons bodyboarden
en nu kunnen we indoor surfen aan ons
aanbod toevoegen. Op deze manier kun-
nen we een grotere groep mensen be-
dienen en daar zijn we blij mee. Vooral
ook omdat de vraag naar leuke activitei-
ten in eigen land enorm is toegenomen.'

Wil je indoor surfen bij Down Under?
Dan raden we je aan om tijdig te reser-
veren via de website. Naast indoor sur-
fen kun je bij activiteiten- en horeca-
locatie Down Under ook wakeboarden,
waterskiën, tuben en op het strand of
terras genieten. Down Under is dagelijks
geopend vanaf 10.00 uur.
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Politie Nieuwegein
roept bewoners op
om camerabeelden te delen

Veel ondernemers gebruiken came-
ra’s voor het houden van toezicht en
het beveiligen van hun panden en
goederen. Ook steeds meer particu-
lieren gaan hun eigendommen beveili-
gen met camera’s. De politie gebruikt
in het dagelijks werk vaak camera-
beelden om misdaden op te lossen.

Om te weten waar camera’s geïnstal-
leerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de poli-
tie gebruik van een databank, genaamd
‘Camera In Beeld’ (CIB). Met deze data-
bank kan de politie nog sneller zien waar
in de buurt van een misdaad (bijvoor-
beeld een woninginbraak) zich camera’s
bevinden die mogelijk beelden van de
dader hebben. Hierdoor kunnen daders
sneller worden gepakt.
CIB (Camera In Beeld) is een politie-
systeem die alle particuliere- en over-
heidscamera’s in kaart brengt. Mocht er
bijvoorbeeld een inbraak in uw wijk zijn
gepleegd, dan kijkt de politie in camera
in beeld op welke camera er mogelijk
iets te zien is en neemt dan contact op
met de eigenaar.

De politie kijkt dus niet live mee met de
beelden! Met uw hulp vergroot u de kans
om een verdachte op te sporen.
De camera- en contactgegevens worden
ingevoerd in een cameraregistratie-
systeem van de politie. Het is dus alleen
voor politieambtenaren beschikbaar. In
dit systeem kan de politie in één oogop-
slag zien of en op welke locaties zich
camera’s bevinden in uw buurt. Boven-
dien kan in dit systeem eenvoudig ach-
terhaald worden wat het zichtveld is van
die camera(’s) of wat de camera’s vast-
leggen, wat de beeldkwaliteit is, hoe lang
u de beelden bewaart en bij wie de
beelden op te vragen zijn.
Uw camera aanmelden kan via deze
website.

http://www.downunder.nl
http://www.moenmakelaars.nl
https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=16494be9-3033-4215-adb6-af122e570004
https://www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html?sid=16494be9-3033-4215-adb6-af122e570004
https://filmscanning.nl


Weer 15 jaar cel en tbs
voor moord op studente
Laura Korsman:

‘Leed uitzonderlijk groot’

Zamir M. uit Nieuwegein is afgelopen
week in hoger beroep veroordeeld tot
15 jaar gevangenisstraf en tbs voor
de moord op de Utrechtse studente
Laura Korsman. Volgens het Hof ging
M. met een mes en rubberhand-
schoen naar het huis van de 24-jarige
leerlingverpleegkundige om haar
daar met tientallen messteken te ver-
moorden. Daarom werd hij veroor-
deeld voor moord met voorbedachte
rade. Zamir M. werd 11 juli 2018 opge-
pakt in de wijk Zuilenstein in Nieuwe-
gein op de Fagotlaan.

Vorig jaar werd M. ook tot 15 jaar ge-
vangenisstraf en tbs met dwangverple-
ging veroordeeld voor de moord in het
studentenhuis aan de Bosboomstraat in
Utrecht. In de periode voor de dood van
de studente had M. haar intensief ge-
stalkt. Hij kreeg daarom al een contact-
verbod en Laura had een speciale knop
om alarm te kunnen slaan.

‘Grote angst’
Zamir M. bleef tijdens het hoger beroep
ontkennen dat hij de Utrechtse met 26
messteken heeft vermoord. Laura had
volgens hem zelf juist een mes getrok-
ken. De advocaat-generaal noemde die
verklaringen stuitend en leugenachtig.
Het Hof ging daar vandaag grotendeels
in mee. M. zijn verklaring dat het Laura
was die hem lastigviel, werd van tafel
geveegd. Het was juist precies anders-
om, aldus het Hof. 'U heeft Laura tot de
laatste week van haar leven in grote
angst laten leven. U heeft haar lichaam
gruwelijk en onterend beschadigd.'

Volgens M. kwam hij de avond van de
moord met Laura praten over de aan-
gifte die zij tegen hem had gedaan.
Daarop zou ze een mes tevoorschijn
hebben getrokken. Tijdens een worste-
ling zou ze zichzelf in een slagader heb-
ben gestoken. Ook zei M. dat hij in een
psychose zat en zich nauwelijks iets kon
herinneren van de dag. Wel wist hij nog
te melden dat hij gevochten had voor
zijn leven.

Psychose
De Nieuwegeiner Zamir B. beweerde
eerder bij de rechtbank dat hij met Laura
wilde praten over haar aangifte tegen

hem. Zij zou plotseling een mes tevoor-
schijn hebben gehaald en tijdens de
daarop volgende worsteling zichzelf in
een slagader hebben gestoken. Nu
voegde hij daar voor het eerst aan toe
dat hij destijds een psychose had gehad
en zich nauwelijks kon herinneren wat er
was gebeurd. Wel wist hij nog dat hij er-
van overtuigd was dat Laura hem met
het mes niet wilde verjagen, maar do-
den. Hij zou gevochten hebben voor zijn
leven, beweerde hij op afstandelijke
toon. Na de eerste steken zou alles
zwart zijn geworden.

Steek- en snijwonden
De verklaringen van M. stonden haaks
op de feiten die het gerechtshof hem
voorlegde. Zo had hij de nacht voor de
moord Laura op een vervelende manier
gevolgd op een feest in Amsterdam.
Ook kwam het mes waarmee de stu-
dente was neergestoken uit een set die
bij M. thuis stond. Bovendien had het
meisje 26 steek- en 14 snijwonden.

Leed
Het Hof oordeelde vandaag dat de ver-
klaringen van M. niet logisch waren.
Zamir M. drong het huis van Utrechtse
Laura Korsman binnen met een mes en
rubberhandschoenen, oordeelde het
Hof, en daar bracht hij haar om het le-
ven. 'Het leed dat u de nabestaanden en
de samenleving heeft toegebracht, is uit-
zonderlijk groot', aldus het Hof.

Volgens het Hof is M. wel verminderd
toerekeningsvatbaar vanwege stoor-
nissen en trauma’s uit zijn jeugd. Ook
heeft hij last van persoonlijkheidsstoor-
nissen. Het Hof oordeelt dat er een
grote kans op herhaling is en dat tbs
met dwangverpleging daarom noodza-
kelijk is.

Eis van OM
Het Openbaar Ministerie had 18 jaar
gevangenisstraf en tbs met dwangver-
pleging geëist tegen de Nieuwegeiner.
De nabestaanden hadden ook een
schadevergoeding van 80.000 euro
gevorderd voor de shock die zij zouden
hebben opgelopen door het verlies van
hun dochten. Het OM was het hiermee
eens, maar het Hof vond dit juridisch te
ingewikkeld voor een strafzaak. Als de
ouders dit geld nog willen, moeten ze
naar de civiele rechter. Wel worden de
begrafeniskosten van 7.000 euro op de
verdachte verhaald.
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De bezoekers genoten van het optreden
van Dick Hegger

Derde Zomerfestival
van het jaar bij de AHN

Muzikaal feest van herkenning bij
AHN-zomerfestival met Dick Hegger!
Zo’n 45 bezoekers genoten zaterdag
25 juli bij het AHN-zomerfestival van
onder andere van het ‘Ritme van de
Regen’. Zanger en gitarist Dick zong
vele gouwe ouwen; het werd een
feest van herkenning! En de sfeer zat
er weer goed in.

Zaterdag 1 augustus aanstaande zijn
geïnteresseerden weer welkom bij de
derde editie van het zomerfestival.
Naast de gebruikelijke gezelligheid, kunt
u onder leiding van Ria Schakel een-
voudige beweegoefeningen doen. De
middag begint om 13.30 uur en duurt tot
16.00 uur. Voor een hapje en drankje
wordt gezorgd.

Locatie: Petanque Centrum Nieuwegein
aan de Galecopperzoom 1 in de wijk
Galecop. Aanmelden is vanwege de
Coronapandemie wel verplicht. Aan-
melden kan via het e-mail adres:
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of
telefonisch: 0306067409, op werkdagen
te bereiken tussen 10.00 en 12.30 uur.
Mocht het vervoer een probleem zijn,
dan kan bij tijdige aanmelding naar een
oplossing worden gezocht.

https://www.pen.nl/artikel/voor-moord-veroordeelde-zamir-m-uit-nieuwegein-gaat-in-hoger-beroep
https://www.pen.nl/artikel/man-gearresteerd-op-de-fagotlaan
https://www.pen.nl/artikel/man-gearresteerd-op-de-fagotlaan
mailto:begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409


Bewoner Galecop
verontwaardigd over steen
door voorruit van auto

Een bewoner aan de Gerard
Walschaphove in de wijk Galecop in
Nieuwegein laat onze redactie weten
zeer geschrokken te zijn over de
steen die is gegooid door de voorruit
van zijn auto. In de ochtend van
woensdag op donderdag 23 juli ho-
orde de bewoner rond 02.30 uur een
scooter door zijn straat rijden gevol-
gd door een doffe klap vlak voor zijn
huis aan de Gerard Walschaphove
waar zijn auto geparkeerd stond.

De bewoner in een reactie aan ons:
‘Door mijn heg (coniferen) kon ik niets
zien. Ik ben meteen door het raam aan
de straatkant gestapt om te kijken wat er
aan de hand was. Ik vond een klinker
naast mijn auto maar zag in eerste in-
stantie geen schade. Toen ik om de au-
to heen liep wel. De klinker was, zo lijkt
het, vanaf een voorbij rijdende scooter

tegen mijn voorruit gesmeten. De
schade is enorm. De voorruit is aan
gruzelementen en ik mag € 300,- eigen
risico aftikken. Ik baal hier echt
ontzettend van.’

De politie is inmiddels geweest maar
zegt weinig te kunnen doen. Onze
redactie weet, dat met name in Galecop,
veel camera’s hangen. Heeft u als be-
woner, in de omgeving van de Gerard
Walschaphove, beelden die kunnen
helpen om de dader(s) in beeld te krij-
gen? Stuur die dan naar onze redactie.
Wij zullen deze dan openbaar maken op
ons platform. Beelden mogen naar
redactie@pen.nl. Wij zullen, indien
gewenst, uw anonimiteit waarborgen.

Boeken-, CD-, DVD-
en Platenweekend
bij Kringloop Plaza

Kringloop Plaza in Nieuwegein houdt
komend weekend weer een Boeken-,
CD-, DVD- en platenweekend. De
vorige actie was een groot succes en
dat wordt dus komend weekend her-
haald.

Op zaterdag 25 en zondag 26 juli, zullen
alle boeken, CD’s, platen en DVD’s wor-
den verkocht met 50% kassakorting.
Te koop zijn: reisboeken, kookboeken,
romans, geschiedenisboeken, kinder-
boeken, naslagwerken, woordenboeken
etcetera..., echt alle boeken, met uitzon-
dering van de vitrineboeken, gaan weg
tegen hoge korting. Draai je nog vinyl-
platen, CD’s of DVD’s? Dan kom je ook
aan je trekken, want ook deze gaan met
50% kassakorting weg!

De winkel aan de Ravenswade 54 R
(boven de Diebo Dierenwinkel) is dit
weekend op zaterdag geopend van
10.00 tot 17.00 en zondag van 12.00 tot
17.00 uur.
Kijk voor meer informatie op de website
van Kringloop Plaza.
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PRENTBRIEFKAART
VAN
DE WEEK

Naast het nieuws vindt u op
De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het
heden en het verleden van de
dorpen Jutphaas en Vreeswijk.
Kijk eens naar de rubriek:
Toen & Nu of De Oude PEN
en de Prentbriefkaart van de
week. Deze week een mooie
prentbriefkaart met een
collage van verschillende
foto’s uit Vreeswijk.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1907 en heeft een poststempel uit 1908. Op de prentbriefkaart ziet u zes afbeeldingen
v.l.n.r. en v.b.n.b.: Gezicht op het Hoofd, de Rijkspeilschaal, de Koninginnensluis, de Wilhelminabrug, Oude Sluis en de Dorpsstraat. De
uitgever van de kaart was J.P. van Hoorn uit Vreeswijk. De drukker is onbekend en gedrukt in zwart/wit.

mailto:redactie@pen.nl
https://kringloopplaza.com
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://boeketten.nl
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Feest rond de Minibieb
aan de Ing. F.W. Conradstraat

De vakantietijd is weer aangebroken
dus lekker veel tijd om te lezen. Zo
hebben de bewoners aan de Inge-
nieur F.W. Conradstraat 21 in Vrees-
wijk de Minibieb weer eens flink aan-
gevuld. Van fictie tot non fictie en van
thriller tot roman. Kortom voor ieder
wat wils en zeker een bezoekje waard.

Tijdens de corona periode hebben de
bewoners deze minibieb zelf gebouwd.
‘De poging was om het kastje een uit-
straling te geven van de jaren 30 & 50,
wat naar onze bescheiden mening goed
is gelukt. Wij zijn er in ieder geval blij

mee’ aldus de bewoners Arjan en Esmé
Verheul.

Een leuk weetje over het lettertype wat
is gebruikt, is dat deze tot stand is geko-
men dankzij een crowdfunding. Een
aantal kunstzinnigen ontdekten dat het
lettertype wat gebruikt werd op de
beelden van het oude postkantoor op
‘het’ Neude niet meer bestond. Dankzij
het bij elkaar geraapte geld is het
‘Neude Font’ nu voor iedereen beschik-
baar.

Nationale dag van de Minibieb
Zaterdag 19 september is het de ‘Natio-
nale dag van de Minibieb.’ De bewoners
aan de Ingenieur F.W. Conradstraat zijn
al druk bezig met het plannen van leuke
activiteiten ‘en het beloofd een gezellige
middag te worden’ aldus Arjan Verheul.
Die dag zullen van 13.30 tot 16.00 uur
diverse activiteiten plaatsvinden bij de
Minibieb. Iedereen is uitgenodigd. Meer
informatie volgt op korte termijn op De
Digitale Stad Nieuwegein.

Heeft u ook een minibieb in Nieuwe-
gein? Laat het onze redactie weten.

Maak kans op
een echte Nieuwegeinse
politie-fotoshoot

De vakantie is begonnen! Helaas zal
het dit jaar een andere vakantie zijn
dan anders en daarom heeft de politie
in Nieuwegein weer een leuke winac-
tie opgezet voor de kinderen tot en
met 12 jaar die in Nieuwegein wonen.
Win jij de enige echte Nieuwegeinse
politie fotoshoot met één vriendje,
vriendinnetje, broertje of zusje?

Teken, kleur, verf of knutsel dan de
mooiste politieauto. Je bent helemaal
vrij om iets moois te maken, maar… het
mag maximaal een A4 formaat zijn. Zet
je naam, leeftijd, adres en telefoonnum-
mer ergens op de politieauto.
Als je klaar bent, mag je de geknutselde
politieauto op het politiebureau aan de
Schakelstede in Nieuwegein inleveren.
Dit kan tot uiterlijk 30 augustus 2020. De
winnaar zal begin september bekend
gemaakt worden en krijgt een prachtige
fotoshoot met één vriendje, vriendinne-
tje, broertje of zusje.

Na regen komt zonneschijn! Bij zon denk je natuurlijk aan zwemmen!
Deze hele zomer kun je bij ons van maandag t/m zondag heerlijk vrij zwemmen.

En bij goed weer is ook het buitenbad open! Kom jij een verfrissende duik nemen?
• Iedere dag vrij zwemmen (ma t/m vr van 10:00 t/m 17:00 uur | za & zo van 10:00 t/m 16:00 uur)

• Reserveer je plek via onze website, betalen aan de kassa
• Is de reservering vol?

Niet getreurd, check onze homepage voor de live telling of neem contact met ons op
Wij kijken naar je uit, tot snel bij Merwestein!

https://www.facebook.com/Minibieb-Conradstraat-Vreeswijk-109900354062681
mailto:redactie@pen.nl


Vakbond NU’91 bezorgd
over tweede Coronagolf

Verpleegkundigen en verzorgenden
maken zich zorgen over de gevolgen
van een mogelijk tweede Coronagolf.
Dat zegt vakbond NU’91 uit Nieuwe-
gein. Eerder lieten Veiligheidsregio
Utrecht (VRU) en minister Grapper-
haus al weten bezorgd te zijn over het
oplopende aantal besmettingen.

Of er ook een tweede golf komt, is nog
niet duidelijk. 'Maar iedereen ziet het
aantal besmettingen toenemen. En
iedereen ziet ook dat het steeds lastiger
wordt om de anderhalve meter afstand
te houden,' zegt woordvoerder Michel
van Erp van NU’91.

Allesbehalve normaal
Want ook al ligt de piek van het aantal
besmettingen alweer een paar maanden
achter ons, voor verpleegkundigen en
verzorgenden is de situatie nog allesbe-
halve normaal. 'De emotionele druk was
hoog, er is ontzettend veel van de men-
sen gevraagd. De verwerking van de
Coronapiek is eigenlijk pas net gestart,'
zegt hij.

Van Erp werkte zelf ook als verpleeg-
kundige. 'We leren allemaal omgaan
met mensen die overlijden. Maar in die
periode waren het er heel veel. Dat krijg
je zo snel niet verwerkt. Dat zijn hele
traumatische gebeurtenissen geweest.

Als je verwerking nog moet beginnen en
er komt een tweede golf aan, dan gaat
dat niet samen.'

Er moet iets gebeuren
De vakbond weet niet of er strengere
maatregelen moeten komen. 'Maar we
zien wel dat de huidige maatregelen niet
worden nageleefd. Dus er moet iets
gebeuren, want anders laait het virus
weer op.'
Van Erp hoopt vooral dat er meer getest
gaat worden en dat de testcapaciteit
verder omhoog gaat. 'Wij hebben ons
daar tijdens de coronacrisis heel veel
mee bemoeit', doelt hij op het gebrek
aan testen tijdens de eerste maanden
van het virus. Wat NU’91 betreft kan het
testen van zorgpersoneel nog steeds
beter. 'Wij willen dat zorgpersoneel bin-
nen 24 uur een test kan krijgen en bin-
nen 12 uur de uitslag hoort.'

Dat is vooral ook belangrijk om geen
tekort aan personeel te hebben mocht er
een tweede golf komen. Van Erp hoopt
dat die er niet komt. 'We willen niet terug
naar de oude situatie, maar juist het vi-
rus zoveel mogelijk onder controle hou-
den. Houd je aan de anderhalve meter.'

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

Juli 2010
In de toenmalige waterpartij op
Markt, waar nu álles anders is,
bevond zich enige tijd een mini-
Nieuwegein. Grappig.
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FC Utrecht vervult laatste wens
van doodzieke Seb

Het was de laatste wens van de doodzieke
Seb uit Nieuwegein. De 11-jarige zoon van
Jeremy en Miranda wilde nog een keer zijn
favoriete club bezoeken. Daarom stond
Stadion Galgenwaard gisteren in het teken
van de komst van de jongen die aan een
ernstige stofwisselingsziekte lijdt. Omdat
zijn gezondheidssituatie snel achteruit ging,
was grote haast geboden met zijn bezoek.
Helaas is hij een aantal uren daarna al
overleden.

Zijn ouders waren desondanks blij dat ze dit
hebben kunnen realiseren voor hun zoon en
zijn laatste wens ten uitvoer konden brengen.
'We zijn blij dat Seb dit nog heeft kunnen mee-
maken. Voetbal en dan vooral FC Utrecht wa-
ren onze passie. Zelf was Seb ook een gewel-
dige voetballer. Als laatste man kwam er nie-
mands langs hem heen. Hij is geboren met
deze ziekte en die bleek in zijn tienerjaren
helaas niet meer te behandelen.'

Vanuit de skybox in de vierde verdieping van
het stadion kreeg Seb nog even een mooi
uitzicht op de grasmat van Galgenwaard. Er
waren via het scherm toespraakjes van eige-
naar Frans van Seumeren, de spelers Mark
van der Marel en Nieuwegeiner Sean Klaiber.
'Nu zijn wij supporter van jou en je blijft altijd in
ons hart,' luidde de tekst van laatstgenoemde.
En Van Seumeren: 'Seb, soms is het leven
mooi, andere keren oneerlijk en verdrietig,
zoals bij jou.' (Meer lezen: hier en hier)

https://www.kosterschoenmode.nl


Vakantie in eigen land:
Dat doe je zo!

Juli betekent voor vele mensen ook
het begin van de grote vakantie. Ga je
toch nog voor een reis naar het bui-
tenland of kies je voor een vakantie in
eigen land? Wel, als dat laatste het
geval is dan hebben wij hier enkele
tips om van jouw vakantie een top-
vakantie te maken.

Wondermooie natuur
Wil je tijdens jouw vakantie kunnen ge-
nieten van de wonderbaarlijke natuur?
Dan heeft Nieuwegein en omstreken
veel te bieden. Zo kun je bijvoorbeeld
het Waterliniepad gaan verkennen. Je
zal niet alleen betoverd worden door de
fauna en flora, maar je zal ook ontelbaar
veel forten en magnifieke vestingstadjes
kunnen ontdekken. Het is niet te ver-
wonderen dat deze route genomineerd
was voor de ‘Wandelroute van het Jaar
2020’.

Wil je de prachtige
Nieuwegeinse natuur
combineren met fraaie kunstwerken?
Dan is Buitenmuseum zeker iets voor
jou. Het is een openluchtmuseum
waarin beelden of kunstobjecten te vin-
den zijn in of nabij openbare ruimtes.
Meer dan vijftig beelden zijn verspreid
over heel Nieuwegein en ze staan niet
alleen bij winkelcentra, scholen maar
ook in prachtige parken.

Jouw huis
is een voortreffelijke
verblijfplaats
Je moet niet ver gaan om
van een aangename va-
kantie te kunnen genieten.
Nee, hoor. Ook thuis kan je
een amusante tijd beleven.
Ben je een echte avonturier
en wil je toch graag de va-
kantiesfeer in huis halen?
Zet dan eens een leuke
tent van Quechua op in
jouw achtertuin en waan je
een echte kampeerder. Ok,
een toffe slaapzak zal mis-
schien niet zo comfortabel
liggen als een heerlijk ma-
tras, maar toch is thuis
kamperen een zeer ver-
makelijke activiteit. Zeker
als je het combineert met
leuke familieactiviteiten
zoals naar de sterren kijken
of verhaaltjes vertellen.

Je kunt ook binnenshuis het zeer relaxe-
rende vakantiegevoel helemaal naar bo-
ven laten komen. Zo kan je bijvoorbeeld
zelf een dagje naar de spa of de sauna
gaan… in jouw eigen badkamer. Zet je
verwarming een graadje hoger, koop
enkele bruisballen van Holland & Barrett
en gezichtsmaskertjes van Kruidvat en
jouw ontspannende tijd kan beginnen.
Wil je er graag een speciaal kleurtje,
fonkelende lampjes of verlichting aan
toevoegen? Kies dan zeker voor de pro-
fessionele hulp van Engelbert Strauss
en hun ideale gereedschap voor doe-
het-zelfklussen in huis. Het Duitse bedrijf
is namelijk gespecialiseerd in het
creëren van beschermende werkschoe-
nen waar ook lange wandeltochten mee
gemaakt kunnen worden, handschoe-
nen van stevige karweikwaliteit, maar
ook van professioneel gereedschap. Zo
kan je dankzij hun blokkwast met plastic
greep of hun hoekkwast en de levendige
verf van Levis jouw sauna nog unieker
maken. Een kleurtje van de zon? Waar-
om niet ook een kleurtje van de verfpot
erbij? Een klusvakantie kan een leuke
uitdaging zijn als je toch lekker thuisblijft
deze zomer.

Laten we het nog gekker maken: jouw
staycation kan zowel binnens- als bui-
tenhuis! Je kunt kamperen in eigen tuin,
een beetje klussen hier en daar, èn tus-
sendoor even een pampeltripje naar de

sauna doen! Past eigenlijk perfect bij
elkaar, nietwaar?

Uitstapjes voor de hele familie
Zin om er eens met de hele familie op uit
te trekken? Zelfs dan heeft Nieuwegein
veel te bieden en zeker en vast dankzij
het 'Samen voor Nieuwegein'. Dankzij
dit prachtige project van Karin Beenen
en de vele inwoners, bedrijven en orga-
nisaties krijgen kinderen een onverge-
telijke vakantie aangeboden. Zo zullen
kinderen en hun familie dankzij de in-
spanning van Nieuwegein kunnen ge-
nieten van zelfgemaakte gerechtjes op
het Buurtplein Batau en ook kunnen
deelnemen aan een workshop muziek.

We weten allemaal hoe schattig diertjes
kunnen zijn. Wel, als je langsgaat bij de
kinderboerderij IJsselstee, dan zul je
overspoeld worden met cuteness. Zo
zullen er naar alle waarschijnlijkheid een
wondermooie pauw, snoezige konijntjes
of lieve cavia’s op jou staan te wachten.

Een mooie zomer in Nieuwegein!
Zelfs als je niet op een verre reis vertrekt
deze zomer, dan valt er tijdens de zo-
mermaanden nog steeds veel te ontdek-
ken. Kies dus voor Nieuwegein en ont-
dek de prachtige buurt om je heen.

____________________________________________________________________________________
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: 'Een lang gekoesterde droom... en deze is uitgekomen! Ik heb eindelijk twee Pen-i strips uitgebracht.
'Deel 1' bestaat uit jaargangen 1 tot en met 3 en 'Deel 2' uit jaargangen 4 tot en met 6. En aangezien ik nu
in jaargang 13 zit, hebben we nog genoeg op de plank liggen! Uiteraard te bestellen (en af te halen) bij
www.keep-in-mind.nl; gratis bezorgd in Nieuwegein.'
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https://www.pen.nl/artikel/waterliniepad-net-geen-wandelroute-van-het-jaar-2020
https://www.pen.nl/artikel/beeldende-kunst-in-de-openbare-ruimte
https://muchandmore.nl/vakantie-in-eigen-huis/
https://muchandmore.nl/vakantie-in-eigen-huis/
https://leukewereld.be/2018/07/kampeer-eens-in-je-eigen-tuin/
https://leukewereld.be/2018/07/kampeer-eens-in-je-eigen-tuin/
https://leukewereld.be/2018/07/kampeer-eens-in-je-eigen-tuin/
https://leukewereld.be/2018/07/kampeer-eens-in-je-eigen-tuin/
https://www.engelbert-strauss.nl/gereedschap/
https://www.engelbert-strauss.nl/gereedschap/
https://www.engelbert-strauss.nl/gereedschap/
https://www.natuurkwartier.nl/kinderboerderij
http://www.keep-in-mind.nl)
http://www.keep-in-mind.nl
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Bierbrouwer Vincent Verhaar
uit Nieuwegein
in ‘Flesvandeweek’

De Nieuwegeinse bierbrouwer
Vincent Verhaar, van bierbrouwerij
Jovius, staat deze week centraal bij
‘Flesvandeweek.’ Flesvandeweek is
het bierpakket voor de Nederlandse
bierliefhebber. In het pakket zitten
elke maand weer nieuwe bieren van
lokale, maar zeer goede Nederlandse

brouwerijen. Met mooie foto’s, een
verhaal van de brouwer en een uitge-
breide geschiedenis van het bier.
Wist u bijvoorbeeld dat Jovius eerst
Julius heette?

Het nieuwe abonnement Flesvandeweek
verstuurd maandelijks een pakket van
vijf Nederlandse speciaalbieren. Ze stel-
len, zoals de naam al zegt, één fles per
week centraal. Hierbij vertellen ze in een
blogpost met foto’s de achtergrond van
de brouwer en de brouwerij met als
hoofdvragen: ‘Wat maakt dit bier zo bij-
zonder en wie brouwt dit bier eigenlijk?’
Deze week dus Vincent Verhaar.
Vincent is geen onbekende in Nieuwe-
gein. Zo is hij gemeenteraadslid voor
Lokale Vernieuwing en stond hij in mei
2017 al in ons ‘Portret van de week.’

In het interview met de jongens van
‘Flesvandeweek’ geeft de Nieuwegeiner
uitleg over waar zijn passie voor brou-
wen vandaan komt, hoe het brouwen uit
noodzaak is begonnen en wat het ver-
haal achter zijn ‘Koffie Stout’ is! Dit alles
is te lezen op de website van ‘Flesvan-
deweek.’ Wil je weten waarom zijn bier
‘goddelijk’ is? Check dan hier zijn ver-
haal. Santé!

Komt Michel Vorm
naar FC Utrecht?

Michel Vorm beleefde dit weekend
zijn laatste wedstrijd als speler van
het Engelse Tottenham Hotspur. De
voormalige doelman van FC Utrecht
is transfervrij.

Met de Nieuwegeinse sluitpost op de
tribune eindigde het duel met Crystal
Palace afgelopen zondag in een gelijk-
spel: 1-1. Het contract van de Nieuwe-
geiner bij de club uit London liep af en
uit berichten op social media is op te
maken dat Michel Vorm daadwerkelijk
vertrekt. Onder andere Erik Lamela,
Toby Alderweireld en Son Heung-min
zwaaiden hem via Instagram figuurlijk
uit. Ook heeft Tottenham een dankvideo
op Youtube geplaatst voor de Neder-
landse keeper.

Waar Vorm nu naar toe gaat is nog niet
bekend. Een terugkeer naar FC Utrecht
zou een mogelijkheid zijn voor de 36-
jarige doelman. In het verleden is hier al
eerder over gesproken. Komt Michel
vorm naar FC Utrecht? Het is wel een
trend, zo is Arjen Robben teruggekeerd
naar zijn eerste club FC Groningen en
staat Wesley Sneijder te popelen om te
gaan spelen bij de club waar hij begon
met voetballen. Maar of dat DSHC of
FC Utrecht wordt moeten we afwachten.

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: 'Sommige vaste bewoners
van mijn tuin zijn zo aan elkaar
gewend dat ze elkaar gewoon
negeren. Dat kan dan leiden tot
gezamenlijk bloembezoek. De
één om te zonnen, de ander om
stuifmeel te vergaren met haar
borstelige achterwerk. Bij deze:
een struiksprinkhaantje en een
tronkenbij(tje).'

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Als u een tuin heeft met wat veelbloeiers, ziet u soms meerdere
insecten op een bloem. Vaak zijn dat echte tuinbewoners, maar
ze kunnen ook zo maar aan komen waaien. Als de één de ander
niet opvreet, zijn het vegetariërs. Zoals dit struiksprinkhaantje
en een tronkenbijtje.

http://brouwerij-jovius.nl
https://www.flesvandeweek.nl/jovius/
https://www.pen.nl/artikel/julius-wordt-jovius
https://www.pen.nl/artikel/portret-week-vincent-verhaar-bierbrouwer-nieuwegein
https://www.flesvandeweek.nl/jovius/
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


Takeda Ryu zomerprogramma
in Merwestein

Door de Lockdown vanwege het coro-
navirus hebben de leden van de Take-
da Ryu Kobilza Ha, een Koryu (tradi-
tionele) Aiki-school, de afgelopen
maanden niet kunnen trainen. Maar
sinds in juli de beperkingen zijn op-
geheven op contactsporten mogen zij
weer!

‘Na zo’n lange opgelegde stop konden
we niet wachten om weer te beginnen,
dus houden we speciale zomertrainin-
gen. Op zondagen in de maand augus-
tus trainen we in twee blokken van
12.00 tot 14.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur in het vertrouwde sportzaal
van Merwestein in Nieuwegein’ aldus
Jaap Rutten van de school.

Wil je erbij zijn om een training Japanse
vechtkunst te ervaren? Geef je dan op
voor een proefles via de website van de
Aiki-school.

Over Takeda Ryu
Takeda Ryu is een krijgskunst in de tra-
ditie van de Samurai. Deze krijgskunst
vindt zijn oorsprong in de Kai Genji
Takeda familie. De naam Takeda Ryu
Kobilza Ha betekent niets anders dan de

School van Takeda volgens Siegfried
Kobilza. Takeda Ryu bestaat inmiddels
al meer dan 800 jaar. Al die tijd is de
kennis van de Samurai bewaard geble-
ven, zodat tot op de dag van vandaag
zeer realistisch getraind kan worden.

Onder leiding van Siegfried Kobilza
staat Takeda Ryu Kobilza Ha voor een
helder en duidelijk trainingsconcept en
zeer sterk ontwikkelde trainingsmetho-
des. Hierdoor wordt een hoge mate van
vaardigheid verworven door de beoefe-
naars (Takeda Budoka) in de verschil-
lende vechtsporten van de Takeda
krijgskunst. Takeda Ryu Kobilza Ha
vertegenwoordigt het Sobudo concept.
Sobudo wil zeggen dat alle vechtsporten

(Sobudo Disciplines) van de Takeda
krijgskunst in hun totaliteit worden on-
derricht.

Dit is echter geen verplichting, veel meer
is het een mogelijkheid in het beoefe-
nen, die Takeda Ryu Kobilza Ha aan-
bied. Iedereen is vrij om ervoor te kiezen
één of een willekeurige combinaties van
twee of meer van de aangeboden vecht-
sporten te beoefenen.
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FOTO
VAN
DE WEEK

Fiets ik rustig over de
Herenstraat, wordt je
ingehaald dor een
bromfietskoerier die
namens Bakker Bart
onderweg is met de
boodschap
'Hier zit iets lekkers in...'.
Jammer dat-ie me voorbij
reed.

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://takedaryu.nl
mailto:redactie@pen.nl?subject=Foto%20van%20de%20Week
https://www.albeka.nl


Ontdek Nieuwegein(ers)
op de fiets

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

Martin woont in Zuilenstein en werkt
voor de lol want hij is gepensioneerd. Is
fotograaf en ontwerper van de bekende
Utrechtse fietsposters en fietsshirts. De
gewone shirts zijn te koop bij Bruna
Muntplein, de Vuelta wielershirts (Shi-
mano) bij Fietsliefhebber. Maar ook in
deze webshop. Martin heeft een stads-
tourfiets. Maar ook twee Brompton
vouwfietsen die in het weekend de kof-
ferbak in gaan om ergens anders een
stuk te fietsen. Fietst zoveel mogelijk om
bestellingen weg te brengen, om bood-
schappen te doen maar ook ter ontspan-
ning.

Mijn favoriete fietsrondje: van sluis
naar sluis of het bos in
's Avonds na het eten fietsen we vaak
een uurtje. Eerst langs Fort Jutphaas
waar vaak schildpadden liggen te zon-
nen op een boomstronk. Vanaf de Plofs-
luis rijden we langs het water naar de
Prinses Beatrixsluizen en stoppen we in
Vreeswijk voor een lekker ijsje bij Luigi’s
voor we over de dijk en door Park

Oudegein terugrijden naar huis. In het
weekend pakken we vaak de auto om
ergens anders te fietsen, zoals in het
prachtige Crailose Bos bij Hilversum en
op de Utrechtse Heuvelrug bij de
Amerongse Berg. Dat was trouwens
flink trappen!’

Het leuke van fietsen
‘Het is zoveel beter voor mijn gezond-
heid. Een hartspecialist vertelde dat met
twintig minuten fietsen per dag alles
gemakkelijker en soepeler blijft gaan.
Daarom pak ik als het droog is altijd de
fiets om mijn bestellingen af te leveren
in Utrecht. Daarbij rijzen de parkeer-
kosten in de Utrechtse binnenstad de
pan uit, net als de files af en toe. Ik deed
er laatst bijna twee uur over om mijn
partner af te zetten bij een feestje op het
Janskerkhof! We hadden beter de fiets
kunnen pakken. Nu met corona vind ik
fietsen ook veiliger dan met de bus
gaan.’
Mijn fietstip: koop een fietsshirt
‘Koop een Vuelta Utrecht fietsshirt nu
het nog kan, dat is echt een collector’s
item aan het worden. Na het afgelasten
van de Vuelta dacht ik dat ik al die shirt-
jes alleen nog kon gebruiken als poets-
lap, maar er is echt een run op ontstaan.
Wil je er eentje? Bestel ‘m dan via Fiets-
liefhebber op Muntplein.’

Het verhaal achter de Utrechtse fiet-
sposters en fietsshirts
Wie Martin ziet fietsen door Nieuwegein,
kan niet om zijn opvallende shirts heen
met het logo van de Dom met een fiets.
Het betekent dat Martin weer onderweg
is om een bestelling af te leveren bij een
van de souvenir- en fietswinkels in het
centrum van Utrecht die zijn shirts, fiets-
posters en ansichtkaarten verkopen.
‘Onderweg zijn de opmerkingen niet van
de lucht, ‘leuk shirt, jochie, waar ken ik
dat kopen?’

‘Wat een paar jaar geleden begon met
een toevallige foto van een bakfiets be-
hangen met lp’s, mondde 2.000 kleur-
rijke fietsfoto’s later (‘toen was ik ze wel
zat’) uit in de populaire fietsposters en
kaarten die de hele wereld over gaan
(‘van Alaska tot Nieuw-Zeeland’). Het lo-
go van de Domtoren met een fiets er-
voor ontstond op dezelfde toevallige
manier na een opmerking van een sou-
venirwinkel (‘alles verkoopt, als er maar
een Dom en een fiets op staat’)'. Toen
bekend werd dat de Vuelta naar Utrecht
zou komen, paste Martin het logo aan
en liet een voorraad Vuelta Utrecht
shirts bedrukken. ‘Eigenlijk wil ik in de
loop van volgend jaar stoppen met de
verkoop van alle fietsartikelen, omdat
we willen gaan reizen. Maar als de
Vuelta in 2022 toch naar Utrecht komt?
Ja, dan ben ik er weer bij met nieuwe
shirts!’
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Update

FC Utrecht
vervult laatste wens van
doodzieke Seb Huismann

De eigenaar van FC Utrecht heeft
een aanzienlijke bijdrage geschonken
aan het gezin om voor Seb een
bijzondere begrafenis te kunnen
regelen. De FC-spelersgroep heeft
zich hierbij aangesloten, terwijl ook
de supportersvereniging de leden
heeft opgeroepen een donatie te
geven ter herinnering aan deze
dappere, veel te vroeg overleden fan
Seb. Een gebaar dat gevolgd zal
gaan worden door tal van andere
regelmatige FC Utrecht-bezoekers.

https://www.nieuwegeinfietst.nl/recreanten/fietstochten
https://www.behance.net/user/?username=dutchbikeposter


Ruim 20.000 euro voor
droomuitvaart van
Nieuwegeinse Seb Huismann

Het verhaal van de 11-jarige Seb
Huismann uit Nieuwegein die dit
weekend overleed aan een stofwis-
selingsziekte blijkt tot na zijn dood
mensen te inspireren. Een tante
startte een inzamelingsactie op voor
een droomuitvaart. Die blijkt onver-
wachts veel populairder van vooraf
werd verwacht. In 24 uur werd er
meer dan 20.957 euro opgehaald. De
tante is verbaasd en ontroerd: 'Het is
heel fijn en bijzonder.' Ook FC
Utrecht deed een duit in het zakje na
zijn afscheid in stadion Galgenwaard.

Tot een paar maanden geleden man-
keerde Seb nog niks. Maar toen stak
opeens een stofwisselingsziekte op die
het lichaam van de jongen in korte tijd
sloopte. Afgelopen vrijdag ging hij snel
achteruit. Toch wilde zijn familie hem

nog één leuk uitje bezorgen: een laatste
bezoek aan FC Utrecht, een club die hij
vaker bezocht met zijn vader Jeremy
Huismann.

Jolanda Dekker van stichting de Wens-
Ambulance Utrecht, die vaker ernstig
zieken helpt met het vervullen van hun
laatste wens, sprong te hulp. En Seb
bleek een bekende. Dekker: 'Hij lag op
de afdeling van een collega van ons in
het Wilhelmina Kinderziekenhuis. En het
bleek dat hij het neefje was van een
chauffeur die vrijdag bij ons was be-
gonnen.'

Dekker had niet veel tijd om over dat
toeval na te denken want er was werk
aan de winkel. 'Hij ging heel snel ach-
teruit. We zijn om tien uur begonnen met
regelen en om twee uur waren we bij FC
Utrecht. Da’s wel héél snel. Normaal
hebben we een dag nodig.'

En ondanks de snelheid waarmee alles
geregeld moest worden, werd bij FC
Utrecht de rode loper voor de jongen uit-
gerold, aldus Dekker. 'Ze hebben in de
VIP-box een conference call met een
speler gehad en muziek gedraaid. Ze
wilden ook nog naar de middenstip maar
daarvoor was hij al te moe.'

Uiteindelijk is Seb dezelfde nacht nog
overleden. Tante Christel Pepplink-
huizen zette de dag erna een inzameling
op. 'Om de begrafenis te betalen. Alles

dat extra binnenkwam, was bedoeld
voor het grafmonument.'

Maar het verhaal van Seb bleek meer
mensen te raken dan verwacht. Het
originele streefdoel van 10.000 euro
werd al snel gehaald en minder dan 24
uur later stond de teller op meer dan
18.000 euro. Pepplinkhuizen is er zelf
een beetje beduusd van: 'Het verbaasde
ons ook.' Maar de vrijgevigheid van
zoveel vrienden, familie, en vreemden
raakt haar wel: 'Het is heel fijn en bij-
zonder.'
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Amateurs JSV, Geinoord
en Vreeswijk
gaan bekeren in augustus

De KNVB heeft het bekerprogramma
bekend gemaakt voor JSV, Geinoord
en Vreeswijk. Voor laatstgenoemde
club staat op 30 augustus het ope-
ningsduel gepland tegen Kismet op
sportpark Zandveld waarna de
blauwwitten uit naar Victoria moeten
(op 6 september). Op 13 september
wordt de bekerreeks afgesloten thuis
tegen het onbekende Beemster.

JSV, met Mark Kranendonk bij zaterdag
1 als de nieuwe trainer en Peter Peek
de opvolger van Bep Adelaar als team-
leider start het bekerprogramma uit te-
gen PVCV in Vleuten, daarna volgt een
thuisduel tegen Woudenberg waarna
Renswoude uit het sluitstuk vormt. JSV
zondag bekert eerst thuis tegen Graft-
dijk, daarna volgen de Utrechtse clubs
Sporting en VSC als opponenten.

Tenslotte bekert Geinoord op 29 augus-
tus eerst uit tegen De Bilt waarna twee
thuisduels volgen op Parkhout, namelijk
op 9 september tegen Bloemendaal en
op 12 september tegen Pancratius. Een
week later wordt het startsein gegeven
voor de nieuwe reguliere competitie
waarvan de indeling half augustus pas
bekend gemaakt wordt.

Geinoord speelt zijn allereerste oefen-
duel overigens al uit tegen VRC in
Veenendaal op 15 augustus terwijl een
week later een bezoek wordt gebracht
aan streekgenoot VVIJ.

JSV zaterdag oefent halverwege augus-
tus (15 en 22) nog tegen Arkel en Desto.



Mitros
richt klankbordgroep op
voor nieuwbouw of renovatie
flats Nijpelsplantsoen

De afgelopen maanden heeft Mitros
onderzoek gedaan naar renovatie of
nieuwbouw van de flats op het
Nijpelsplantsoen. ‘De keuze is nog
niet gemaakt’ zo laat zij onze redactie
weten.

Na het eerste onderzoek blijkt dat beide
opties voor- en nadelen hebben. Die
voor- en nadelen gelden voor Mitros, de
bewoners en de gemeente. ‘We moeten
dat samen verder afwegen. We hebben
veel meer informatie nodig om een be-
sluit te kunnen nemen. We weten dat
renoveren mogelijk is. De optie nieuw-
bouw werken we financieel en steden-
bouwkundig verder uit. Het gaat over
heel veel woningen’ aldus Jolande
Uringa, Sr. Communicatieadviseur en
Mediawoordvoerder van Mitros.

Mitros heeft nog geen besluit genomen.
Eerst wil zij in gesprek met de bewoners
en de Gemeente Nieuwegein. Na de
zomer zal een woononderzoek plaats-
vinden dat begin 2021 zal worden afge-

rond. Naar verwachting zal het definitie-
ve besluit binnen 2 jaar genomen wor-
den. ‘Welke keuze we ook maken: het is
erg ingrijpend voor de bewoners van de
flats. We nemen daarom de tijd om de
voor- en nadelen van renoveren en
nieuwbouw goed met hen te bespreken.
Zodat straks een meerderheid van de
bewoners achter het plan staat’ aldus
Uringa.

Klankbordgroep
Mitros start met een klankbordgroep,
hierin zitten enkele bewoners. Een aan-
tal bewoners heeft zich al bij Mitros
opgegeven. De klankbordgroep denkt
mee over de toekomst van de woningen.
‘We willen straks ook de mening van álle
bewoners van het Nijpelsplantsoen we-
ten. Samen met de klankbordgroep be-
kijken we hoe we dat het beste kunnen
doen.’

De leden van de klankbordgroep kijken
ook mee hoe de communicatie met de
bewoners verloopt. Wilt u ook mee-
denken? Meldt u aan voor de klankbord-
groep door uw naam, woonadres en
e-mailadres door te geven via
nijpelsplantsoen@mitros.nl In augustus
zal een eerste kennismakingsgesprek
plaatsvinden.

Stempels
Met het plaatsen de stempels weten
Mitros zeker dat de bewoners aan het
Nijpelsplantsoen ook de komende jaren
veilig wonen. Eerder lieten zij weten zich
onveilig te voelen in de flats.
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Autobrand op carpoolplaats
mogelijk aangestoken

De brandweer in Nieuwegein heeft
woensdagochtend een autobrand
geblust op de carpoolplaats aan de
Lekdijk West, naast de A2 in Hoog-
Zandveld.

Een voorbijganger ontdekte de brand
rond 04.40 uur en belde het alarmnum-
mer. Bij aankomst stond het voertuig al
volledig in brand en het lukte brandweer
uit Vreeswijk dan ook niet om de auto te
redden.

Het voertuig stond volgens een om-
stander al enige tijd geparkeerd op de
carpoolplaats aan de Lek. De politie
sloot een deel van de carpoolplaats af
om onderzoek te kunnen doen naar de
oorzaak. De politie roept eventuele ge-
tuigen op om zich te melden. De auto is
door een bergingsbedrijf afgesleept.

AHN Zomerfestival 2020
met One Trick Pony

Het AHN Zomerfestival 2020 is weer
volop in gang en vele inwoners weten
de weg inmiddels goed te vinden
naar het Petanque Centrum voor een
gezellige zaterdagmiddag bij de
Algemene Hulpdienst Nieuwegein.
Op zaterdag 8 augustus, mogen zij de
band One Trick Pony verwelkomen
op het AHN Zomerfestival.

Al eerder heeft de band bewezen een
feestje te kunnen bouwen tijdens het
Zomerfestival. Deze vier man sterke
band speelt heerlijke muziek van The
Shadows, The Ventures, The Spotnicks
en soortgelijke bands. De middagen be-
ginnen om 13.30 uur en duren tot 16.00
uur. Voor een hapje en drankje wordt
gezorgd. Het Zomerfestival vindt plaats
in het Petanque Centrum Nieuwegein,
aan de Galecopperzoom 1 in de wijk
Galecop.

Aanmelden is vanwege de Coronapan-
demie wel verplicht, dit kan via het
e-mailadres: begeleider@hulpdienst-
nieuwegein.nl of telefonisch via
0306067409, op werkdagen te bereiken
tussen 10.00 en 12.30 uur. Mocht het
vervoer een probleem zijn, dan kan bij
tijdige aanmelding naar een oplossing
worden gezocht.

mailto:nijpelsplantsoen@mitros.nl
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-nijpelsplantsoen-voelen-zich-onveilig
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
mailto:begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
mailto:begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409
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Aangemelde evenementen

Wandelen met lotgenoten,
31 juli, 14:30.

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

Verrassingsactiviteit,
1 augustus, 13:30 uur.

Zomervakantie Games,
6 augustus.

Band ‘One Trick Pony’,
8 augustus, 13:30 uur.

Zomervakantie Games,
13 augustus.

Petanque,
15 augustus, 13:30 uur.

Zomervakantie Games,
20 augustus.

Singer-songwriter ‘Mel@nie’,
22 augustus, 13:30 uur.

Zomervakantie Games,
27 augustus.

Straatvoetbaltoernooi,
(zie advertentie hiernaast),
28 augustus.

Country Line Dance,
29 augustus, 13:30 uur.

Kinderworkshop week ,
(zie advertentie hiernaast).
25 t/m 29 augustus.

Science School
26 t/m 28 augustus, 9.30 uur.

Science School
26 t/m 28 augustus, 13.30 uur.

Zomer op het Fort,
30 augustus.

Met plezier langer samen fietsen,
3 september.

Open Huis DE KOM,
5 september, 10:00 uur.

Kwastendag,
10 september, 12:30 uur.

Oudejaarscenference 2020, Guido
Weijers.
10 september, 20:15 uur.

Nationale dag van de MiniBieb,
17 september, 13:30 uur.

Met plezier langer samen fietsen,
21 september.

Echte voetballers komen van de
straat! Maak een team met je

vrienden en kom 28 augustus lekker
voetballen tijdens het straatvoetbal

toernooi in Galecop.

Voor iedereen van 12 t/m 18 jaar!
Wil je meedoen?

Mail naar: e.jansen@merwestein.nl

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/artikel/wandel-en-ontmoet-lotgenoten-3
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
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
https://www.ophetfort.nl/?fbclid=IwAR37VPZGtP7I0FEtibpquQoZVQxOeGGgWxW3k-UWPVdISX5l6-f4MRs46ko
https://www.pen.nl/artikel/fietsdag-met-plezier-langer-samen-fietsen
https://www.facebook.com/DeKomNieuwegein/photos/gm.415219766020679/3276287105764408/?type=3&theater
https://www.pen.nl/artikel/mitros-nodigt-werkzoekenden-uit-voor-schildersvak
https://www.dekom.nl/agenda/4469/Guido_Weijers/De_Oudejaarsconference_2020/
https://www.pen.nl/artikel/feest-ronde-de-minibieb-aan-de-ingenieur-f-w-conradstraat
https://www.pen.nl/artikel/fietsdag-met-plezier-langer-samen-fietsen
https://www.pen.nl/artikel/workshops-bij-de-ruilfabriek-conceptstore-voor-kinderen-van-4-tot-en-met-16-jaar
https://www.pen.nl/artikel/workshops-bij-de-ruilfabriek-conceptstore-voor-kinderen-van-4-tot-en-met-16-jaar
http://www.vitaminecnieuwegein.nl
mailto:e.jansen@merwestein.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl


Zelf ervaren dat events
weer goed mogelijk zijn?

Het NBC Congrescentrum
bouwt complete beurs- en
eventopstelling

Het NBC Congrescentrum in
Nieuwegein bouwt een volledige
beurs- en eventopstelling in haar
evenementenhallen. Waarom? Om or-
ganisatoren, standhouders en andere
stakeholders van events of beurzen
te laten zien dat het weer mogelijk is
om iets te organiseren op een veilige
manier. Tot 23 augustus kun je bij het
NBC zelf in het ‘echt’ ervaren dat
events en beurzen met anderhalve
meter afstand prima mogelijk zijn.

Sinds 1 juli geldt er geen limiet meer
voor het aantal gasten op events, mits
de anderhalve meter afstand gewaar-
borgd wordt. Evenement- en beurs-
organisatoren bekijken de opties om hun
evenement door te laten gaan, maar
worstelen met veel vragen. Hoeveel
capaciteit is er met anderhalve meter af-
stand? Hoe wordt de catering verzorgd?
Hoe vermijd ik drukke plekken tijdens
mijn beurs? En durven mijn gasten het
wel aan?

Om deze en andere vragen bij opdracht-
gevers, sponsoren en standhouders
weg te nemen, heeft het NBC Congres-
centrum haar ruimtes omgebouwd. Tot
en met 23 augustus kun je in de evene-

mentenhallen van het NBC zelf ervaren
hoe een beurs of event met maatregelen
eruitziet. En vooral dat het weer kan:
een grote bijeenkomst organiseren met
inachtneming van de anderhalve meter
afstand.

In samenwerking met diverse partners is
de Event Hall omgebouwd tot volledige
beursvloer. Zo verzorgde VDP Events
de standbouw, techniekleverancier
Purple Haze aanvullende verlichting,
Van Straaten de branding-elementen in
de stands en Kolenbrander Reklame de
bewegwijzering. Tot 23 augustus staat
er een kant-en-klaar beursconcept met
alles erop en eraan. In de Grand Hall
staat een theateropstelling opgesteld op
anderhalve meter afstand, in combinatie
met een cateringplein. Zo kun je ook zelf
ervaren hoe een anderhalve meter
event er in de praktijk uitziet.

Wil jij ervaren hoe je weer beurzen en
events kunt organiseren? Welke maat-
regelen er nodig zijn en hoe dat er in het
‘echt’ uitziet? Plan direct een afspraak in
voor een vrijblijvend bezoek aan het
NBC Congrescentrum of stuur een
e-mail naar reserveringen@nbccongres-
centrum.nl.
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Politie
waarschuwt voor autokrakers

Voorkom dat u slachtoffer wordt van
autokraak en maak het autokrakers
niet te makkelijk! Een autokraker
heeft gemiddeld 15 seconden nodig
om een auto open te maken en toe te
slaan. De afgelopen maanden zijn een
bijzondere tijd geweest. Ook voor
criminelen was deze tijd anders. Nu
de maatregelen stap voor stap ver-
soepelen, grijpen deze criminelen
hun kans maar al te graag. Let daar-
om goed op uw eigendommen en laat
geen waardevolle spullen achter in
uw auto!

Ziet u een verdachte situatie? Bel dan
direct 112! De gemeente en politie kun-
nen de oren en ogen van u als bewoner
goed gebruiken. U kunt als bewoner
snel inschatten of een bepaalde situatie

niet helemaal klopt en of er iets ver-
dachts aan de hand is. Als u een ver-
dachte situatie gelijk doorgeeft aan de
politie voorkomt u mogelijk een auto-
kraak of vergroot u de pakkans van de
dader.

Hoe herkent u een autokraker?
Autokrakers gaan vaak te werk in
groepsverband verspreid door een wijk
of buurt. Meestal is dit een groep van
2 à 3 man. Ook verkennen zij een ge-
bied eerst voor mogelijke vluchtroutes of
buit die achtergelaten wordt in een auto.
Let daarom dus goed op bij vreemde
auto’s in uw buurt en bij een vreemde
groep die rond hangt en zich vreemd
gedraagt.

Zonnebloemstraat

mailto:reserveringen@nbccongrescentrum.nl
mailto:reserveringen@nbccongrescentrum.nl
https://www.gall.nl
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Ontmoetingscentrum
Nieuwegein/Zeist in Coronatijd

Vrijdag 13 maart moesten de Ont-
moetingscentra van Santé Partners
(Vitras), in Nieuwegein en Zeist
sluiten vanwege het Coronavirus.
Inmiddels komen bijna alle deelne-
mers weer naar het Ontmoetings-
centrum. Ook nieuwe cliënten kunnen
voor minimaal 1 dag in de week te-
recht. De tijd van de lock-down heeft
cliënten vaak geen goed gedaan.
Zowel mentaal als lichamelijk is het
belangrijk dat thuiswonende mensen
met dementie én hun mantelzorgers
weer een plek hebben om naar toe te
gaan.

Toen werd het stil
Vanaf vrijdag 13 maart werd het ineens
stil in de Ontmoetingscentra in Nieuwe-
gein en Zeist, net als in de rest van
Nederland. Voor deelnemers was dit
vaak moeilijk te begrijpen. Want hoe leg
je iemand met dementie uit dat ze thuis
moeten blijven, omdat er een eng virus
is opgedoken? Zo vroeg een deelnemer,
die soms moet worden aangesproken
op haar gedrag: 'Ben ik niet lief ge-
weest? Mag ik daarom niet komen?’

Ondersteuning op afstand
Na de sluiting nam de eenzaamheid on-
der dementerende ouderen en de over

belasting van hun mantelzorgers toe.
Om in contact te blijven is Santé
Partners (Vitras) snel overgeschakeld
op zorg op afstand: veel (beeld)bellen,
brieven per post en mailen. Een paar
weken later werd gestart met huisbe-
zoeken: samen wandelen, helpen met
de lunch of gewoon even een praatje
maken. Ook ontvingen alle deelnemers
een krantje van het Ontmoetingscen-
trum met leuke wetenswaardigheden,
puzzels, quizjes, recepten en opdracht-
en. Iets waar deelnemers en hun man-
telzorgers zich vaak op verheugden.

Weer open
Op 11 mei zijn de Ontmoetingscentra in
Nieuwegein en Zeist weer voorzichtig
open gegaan. Inmiddels komen bijna
alle deelnemers weer naar het Ontmoe-
tingscentrum. Ook nieuwe deelnemers
kunnen voor minimaal 1 dag in de week
terecht.

Het blijft soms wennen voor deelne-
mers. Ze moeten afstand houden en in
het vervoer naar het Ontmoetingscen-
trum toe mondkapjes dragen. Maar het
is heel waardevol dat ze weer naar het
Ontmoetingscentrum kunnen komen. De
tijd van lock-down heeft deelnemers
vaak geen goed gedaan. Veel mensen
zijn behoorlijk achteruit gegaan, zowel
geestelijk als lichamelijk. Gelukkig heb-
ben thuiswonenden dementerende deel-
nemers nu weer een plek om naar toe te
gaan en krijgen hun mantelzorgers hier-
mee weer de steun die vaak zo hard
nodig is.

Centraal Station Nieuwegein wacht op trams en passagiers FOTO: AREND BLOEMINK

https://www.vitras.nl/ontmoetingscentrum
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