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Aangemelde evenementen

Petanque,
15 augustus, 13:30 uur.

Zomerfair,
(zie advertentie)
16 augustus, 13:00 uur.

Het Zingende Lustrum,
16 augustus, 15:00 uur.

Zomervakantie Games,
20 augustus.

Superjam,
21 augustus, 20:30 uur.

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

Het Zingende Lustrum,
23 augustus, 15:00 uur.

De Buurtcamping,
24-29 augustus.

Kinderworkshop week,
(zie advertentie).
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.

Zomervakantie Games,
27 augustus.

Straatvoetbaltoernooi,
(zie advertentie),
28 augustus.

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

Zomer op het Fort,
30 augustus.

Het Zingende Lustrum,
30 augustus, 15:00 uur.

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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Zomerfair in Galecop • Geina Zomerprogramma
organiseert openluchtbioscoop voor jongeren
4 en 5 mei Comité Nieuwegein organiseert eerste
‘Indië-herdenking’ • Aantal Coronabesmettingen
nemenweer toe • Dierenopvang Nieuwegein e.o.
begint crowdfundactie • Rijkswaterstaat start
aanleg zonnepanelenpark Prinses Beatrixsluis
Gevaarlijke situatie snel opgelost door gemeente
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Michael Prins
op ‘Zomer op het Fort’

Op zondag 30 augustus kunnen
liefhebbers van muziek genieten
van een uniek evenement op Fort
Jutphaas. Bij ‘Zomer op het Fort’ is
elke reis uniek. Alles bij elkaar zijn
die dag maar liefst 72 halfuur voor-
stellingen van 17 verschillende
acts. Je weet van tevoren niet welke
je zult gaan zien. Maar, zo belooft
de organisatie, niemand zal teleur-
gesteld naar huis gaan. De pro-
grammeurs hebben ruim ervaring
opgedaan bij theaters, muziekpodia
en festivals. Onlangs is Michael
Prins toegevoegd aan de line-up.

Michael Prins is een klassieke song-
writer en niet voor niets bewonderaar
van John Lennon, Joni Mitchell en Jeff
Buckley. Hij is altijd op zoek naar de
essentie van een song, waarmee de
emotie het best tot zijn recht komt.
Nederland leerde hem kennen in
2013, toen hij in de finale van de
allereerste editie van TV-programma
Beste singer-songwriter van Neder-
land publiekslieveling Maaike Ouboter
versloeg. Na jarenlang intensief pop-
podia bespeeld te hebben, trok hij het
laatste jaar met veel succes langs de
Nederlandse theaters.

Je kiest één van de achttien reizen
Die hebben elk een andere check-in
tijd. Met je groep reis je onder begelei-
ding van onze gidsen over en soms
zelfs dwars door het terrein. Bij vier
speelplekken krijg je een voorstelling
van een half uur: muziek, theater en
soms een combinatie. Eén van die
plekken is op een terras bij restaurant
Céline, waar je geniet van een mooie
signature-bite, natuurlijk met een bij-
passend glas wijn. Heb je onderweg
dorst? Geen probleem, bij het incheck-
en krijg je ook twee tegoedbonnen
voor een drankje onderweg. Alles is bij
de prijs inbegrepen!

Naast Michael Prins treden ook Marcel
de Groot, Judy Blank, Anne Soldaat,
Blue Grass Boogiemen, Laura
Groeneveld, Florian Wolff, Dennis van
der Sanden, Nele Mennes & Alma
Mía, Pieter Jouke, The Civilized,
Withershins, Zoetwater, Van Piekeren,
Scarlet Stories, Luuk Lenders en
Thailo & friends op.

Een kaartje kost € 25,- plus € 1,99 re-
serveringskosten. Hier zit alles bij in:
vier optredens van een half uur, twee
drankjes onderweg en een drankje en
signature bite op een van de terrassen
bij restaurant Céline. Voor kaarten en
meer informatie kijk op deze website.

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 Lekdijk Oost even buiten
Vreeswijk.
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Geina Zomerprogramma
organiseert
openluchtbioscoop
voor jongeren in Nieuwegein

Deze zomer organiseert het Geina
Zomerprogramma

een openluchtbioscoop voor jon-
geren in Nieuwe-gein. Op drie avon-
den worden de leukste films, gekozen
door de jonge-ren zelf, vertoond. Za-
terdag 15 augustus de eerste film, dé
Disney klassieker die in 2019 opnieuw
is uitgebracht. Entree is gratis, aan-
melden is wel verplicht.

Op 15, 19 en 27 augustus wordt het
plein naast DE KOM omgetoverd tot een
openluchtbioscoop en kunnen jongeren
samen met vrienden kijken naar de leuk-
ste films. Van Disney klassiekers tot de
ultieme zomerfilm. Welke films dit zijn?
Dat maakt de organisatie bekend op het
Instagramaccount @geinazomerpro-
gramma. De openluchtbioscoop is voor
jongeren van 12 tot 18 jaar, bij voldoen-
de plek mogen ook ouders en oudere
jongeren mee. Dit is afhankelijk van het
aantal aanmeldingen.

Geina Zomerprogramma
Het Geina Zomerprogramma is een
samenwerking van jongeren, de ge-
meente Nieuwegein, MOvactor, SportID,
DE KOM en De Tweede Verdieping. De
hele zomer is er van alles te doen in
Nieuwegein. Van een workshop foto-
grafie tot een voetbal- en basketbaltoer-
nooi. Bij alle activiteiten gelden de actue-
le coronamaatregelen uit de noodveror-
dening. Ook zin in een leuke zomer?
Volg het Instagramaccount @geina-
zomerprogramma voor alle updates en
behind the scenes of bekijk de website
van Geina Zomerprogramma voor meer
informatie en om aan te melden.

Openluchtbioscoop en Corona
Veiligheid en gezondheid staat voorop
bij het organiseren van de zomeracti-
viteiten. Volgens de geldende corona-
maatregelen hoeven jongeren onder de
18 niet op 1,5 meter afstand van elkaar
te blijven. Gezien de huidige omstan-
digheden neemt de organisatie daarin
geen risico. Jongeren onder de 18 zitten
met maximaal zes jongeren bij elkaar,
met daaromheen 1,5 meter afstand. Er
wordt gewerkt met een gezondheids-
check, een gastenlijst, vaste plaatsen en
jongeren mogen eigen eten en drinken
meenemen. Zo biedt de organisatie
Nieuwegeinse jongeren een leuke én
veilige zomer. Voor bezoekers ouder
dan 18 zijn ook enkele plaatsen beschik-
baar op 1,5 meter afstand van elkaar, of
met twee naast elkaar wanneer zij uit
hetzelfde huishouden komen.

Blauwalg in fortgracht
Vreeswijk geconstateerd

In de fortgracht van Fort Vreeswijk is
vorige week blauwalg geconstateerd.
Dit is te zien aan een groene drijflaag
op het water. Het Hoogheemraad-
schap de Stichtse Rijnlanden zorgt
momenteel voor extra doorspoeling
van het water. De gemeente heeft
waarschuwingsborden geplaatst.

Hoe ontstaat blauwalg?
Blauwalgen (of blauwwieren) zijn bacte-
riën die van nature voorkomen in het wa-
ter van sloten, plassen, rivieren en kana-
len. Als de watertemperatuur stijgt en de
zuurstofconcentratie daalt, leidt dit tot
een sterke groei van algen. Dit wordt al-
genbloei genoemd. Algenbloei komt het
meeste voor in augustus en september.
Sommige blauwalgen produceren gif,
wat gevaarlijk kan zijn voor dieren.

Wat doen waterschap en gemeente?
De gemeente plaatst waarschuwingsbor-
den op de locaties waar blauwalg gecon-
stateerd is. Het waterschap zorgt voor
extra doorspoeling van de fortgracht.

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

Meent u ergens blauwalg te zien, bel
dan met 0306345700.
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Zomerfair in Galecop

Zondag 16 augustus organiseren Galecop Sociaal en Le Blitz een gezellige
Zomerfair. Deze wordt gehouden op het buitenterrein nabij Sporthal Galecop
aan de Aert de Gelderhage 7.
Er zullen diverse kramen zijn waar van alles te koop zal worden aangeboden.
Natuurlijk is er ook een gezellig terras. Dit alles volgens de regels van het RIVM.
De Zomerfair begint om 13.00 uur en dit tot 17.00 uur. Er zijn ook diverse kinderacti-
viteiten en de entree is gratis.

Informatie voor bezoekers
Er is handgel bij de ingang. Op de fair is eenrichtingsverkeer. Ook wordt aan de be-
zoekers gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben. Bij grote drukte zal de orga-
nisatie u als bezoeker verzoeken even te wachten alvorens het terrein op te gaan.

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-start-geina-zomerprogramma-voor-jongeren
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-start-geina-zomerprogramma-voor-jongeren
https://geinazomerprogramma.nl
0306345700
http://www.moenmakelaars.nl
https://filmscanning.nl


Het 4 en 5 mei Comité
Nieuwegein
organiseert
eerste ‘Indië-herdenking’
in Nieuwegein

Het 4 en 5 mei Comité Nieuwegein or-
ganiseert in samenwerking met de In-
dische stichting Pelita morgen, 15 au-
gustus, een korte bijeenkomst in de
Bazuin aan de Nedereindseweg. Op
die dag wordt het einde van de Twee-
de Wereldoorlog in het Koninkrijk der
Nederlanden herdacht. Op die vijf-
tiende augustus gaf het Japanse
Keizerrijk zich over en kwam er de-
finitief een einde aan de Tweede
Wereldoorlog.

Het is de eerste keer dat er een zoge-
noemde ‘Indië-herdenking’ in Nieuwe-
gein georganiseerd wordt.

Voorzitter Elja Schwarz zal namens het
comité een korte toespraak houden en
ook namens Stichting Pelita zal er ie-
mand spreken. Amber Nefkens, 3de
generatie Indische Nederlander zingt
over het land van haar oma en Eddy
Schaap, ook van Indisch-Nederlandse
afkomst brengt Indonesische liedjes ten
gehore waarbij hij zichzelf op de gitaar
begeleidt.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur. In-
loop met koffie en thee vanaf 13.30 uur.
Het aantal plaatsen zal vanwege de co-
ronamaatregelen beperkt zijn.
Geïnteresseerden kunnen zich aan-
melden via info@4en5meinieuwegein.nl.
Na afloop kunnen belangstellenden
bloemen leggen bij het monument aan
de Nedereindseweg.

Wat herdenken we op 15 augustus
Het voormalige Nederlands-Indië werd
van 1942 tot 1945 bezet door Japan,
bondgenoot van Duitsland in Zuid Oost
Azië. Op 15 augustus 1945, kort na de
bombardementen op Hiroshima en Na-
gasaki, capituleerde Japan. Daarmee
kwam officieel een einde aan de Twee-
de Wereldoorlog in het Koninkrijk der
Nederlanden.

Miljoenen onderdanen van het Konin-
krijk hebben zwaar geleden als gevolg
van honger, dwangarbeid, geweld, ver-
nedering en terreur. Op erevelden in
Indonesië en daarbuiten liggen 25.000
Nederlandse doden. Een veelvoud daar-
van heeft geen speciale begraafplaats
gekregen. Bovendien werkte de oorlog

door bij miljoenen die de verschrikkin-
gen wisten te overleven.

Jaarlijks wordt op 15 augustus stilge-
staan bij het officiële einde van de
Tweede Wereldoorlog en het leed dat
een groot en divers deel van onze sa-
menleving diep getroffen heeft en nog
altijd doorwerkt tot op de dag van van-
daag. Het is een erkenning van hun
plaats in de nationale geschiedenis van
Nederland en het benadrukt de verbon-
denheid van ons allen met dit gedeeld
verleden. De Melati, de Indische jasmijn,

wordt dan gedragen als nationaal sym-
bool van respect, betrokkenheid en
medeleven.

Wie herdenken we
Op 15 augustus herdenken we jaarlijks
bij het Indisch Monument in Den Haag
álle slachtoffers van de oorlog tegen
Japan en de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië. Honderdduizend
kinderen en volwassen burgers werden
geïnterneerd in concentratiekampen,
honderdduizenden werden buiten de
kampen aan hun lot overgelaten. Tien-
duizenden zogenoemde ‘troostmeisjes’
werden uitgebuit, honderdduizenden
verrichtten onmenselijke dwangarbeid,
onder hen vele krijgsgevangenen en In-
donesische Romusha’s. De oorlog trof
alle bevolkingsgroepen van de koloniale
samenleving, onder meer Indonesiërs,
Molukkers, Indo-Europeanen, Europea-
nen, Papoea’s, de Joods-Indische en
Chinees-Indonesische gemeenschap.
Wij herdenken op 15 augustus alle
slachtoffers van het Japanse oorlogs-
geweld.

Aantal besmettingen
door het Coronavirus
neemt weer toe

Coronavirus in Nederland weer toe.
Ook in Nieuwegein is dat helaas het
geval. Onze redactie informeerde al
eerder de inwoners van Nieuwegein.

In de periode 29 juli tot 11 augustus
werden er in Nieuwegein 26 besmettin-
gen vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van
het RIVM en de GGD. Daarmee hoort
Nieuwegein tot de gemeentes in de re-
gio Utrecht waar het aantal positief
geteste personen sneller stijgt dan het
gemiddelde. De meeste positief geteste
Nieuwegeiners zitten in de leeftijdscate-
gorie van 20 tot 40 jaar. Dit komt over-
een met de landelijke en regionale cij-
fers. Nu komt locoburgemeester Ellie
Eggengoor met een reactie.

Locoburgemeester Ellie Eggengoor:
'Gelukkig zien we in Nieuwegein dat het
over het algemeen nog steeds goed
gaat met het naleven van de corona-
maatregelen. Maar we zijn wel erg ge-
schrokken van de toename van het aan-
tal besmettingen. Om verdere stijging
tegen te gaan, intensiveert de gemeente
de handhaving van de coronamaatrege-
len. Winkels en horeca worden door
onze boa’s vaker gecontroleerd op het
naleven van de regels. En ook zullen we
de communicatie over de maatregelen
flink gaan opvoeren. In Nieuwegein heb-
ben we iedereen hard nodig om de toe-
name van het aantal besmettingen te
stoppen. De cijfers zijn een waarschu-
wing dat we met z’n allen alert en soli-
dair moeten blijven. Alleen samen krij-
gen we corona onder controle'.

Om verdere verspreiding van het virus
te voorkomen, blijft het belangrijk dat
iedereen zich aan de maatregelen
houdt. Deze zijn:
Afstand houden, drukke plaatsen ver-
mijden, handen wassen, niezen en
hoesten in de elleboog, het gebruik
van papieren zakdoekjes. Zoveel mo-
gelijk thuiswerken en testen bij de
eerste klachten.
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Dierenopvang voor
o.a. Nieuwegein
start Crowdfundactie

Nu alle gebruikelijke evenementen
en braderieën vanwege COVID-19 zijn
afgelast moeten organisaties die af-
hankelijk zijn van collectes en giften
op andere manieren aan donaties ko-
men. Zo ook Stichting Dierenhulpver-
lening Woerden en omstreken waar
Nieuwegein onder valt. De stichting
staat elk jaar op tal van lokale brade-
rieën en evenementen om donaties op
te halen voor het dierenasiel en de die-
renambulance. Nu dit niet kan heeft de
stichting een online Crowdfundactie ge-
start om online te ‘collecteren’ en zo de
nodige hulp aan hulpbehoevende dieren
te kunnen blijven bieden. Inmiddels zijn
twee donaties gedaan. Maar dat moeten
er veel meer worden.

De Coronaperiode veroorzaakt een
financiële klap voor Stichting Dieren-
hulpverlening Woerden e.o. De stichting
biedt sinds 1981 noodhulp aan dieren in

de hele regio (Reeuwijk/Bodegraven tot
Nieuwegein) met zowel de dierenambu-
lance als het dierenasiel. Daarnaast ver-
zorgt de stichting o.a. voorlichting op
evenementen en scholen.

Ondanks dat het werk volledig door vrij-
willigers wordt gedaan, zijn er veel kos-
ten die doorlopen, zoals medische zorg,
voeding, benzine voor de dierenambu-
lance en verbruiksmiddelen in het asiel.
Om die kosten te dekken is de stichting
voor het overgrote deel afhankelijk van
donaties, die onder andere afkomstig
zijn van collecteren op bijvoorbeeld de
Woerdense Koeienmarkt, het Heksen-
festijn in Oudewater of de jaarmarkt van
Montfoort. Nu alle evenementen zijn af-
gelast vanwege COVID-19 mist de
stichting zeker zo’n € 3.000,- aan fond-
sen.

Steuntje in de rug
voor dierenwelzijn in de regio
Om hiervoor te compenseren heeft
Stichting Dierenhulpverlening Woerden
e.o. een online Crowdfundactie gestart.
Met de actie hoopt de stichting vol-
doende geld op te halen om (medische)
noodhulp te kunnen blijven verlenen aan
dieren in de regio. De dierenambulance
rukt gemiddeld zo’n zes (!) keer per dag
uit en ook de dieren in het asiel blijven
verzorging nodig houden tot zij een
nieuw thuis hebben gevonden.
Al eerder heeft de stichting door middel
van Crowdfunding buitengewoon hoge
kosten weten te dekken, namelijk voor
de operaties van pup Fellow en kat
Toon. De stichting laat weten de toen
geboden steun als hartverwarmend te
hebben opgevat en hoopt nu ook op
financiële steun om het brede werk te
kunnen voortzetten.
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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.
Het belang van de prentbrief-
kaart voor de historische weten-
schap is lange tijd door de
archiefbeherende instanties on-
derschat. Toch zijn het juist de
prentbriefkaarten, die ons een
aardig beeld geven van de ver-
anderingen in onze samenleving.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1910. Op de prentbriefkaart ziet u de Rijnhuizerbrug in Jutphaas aan de thans Herenstraat.
De uitgever van de kaart was Nauta uit Velsen. De drukker was Nauta zelf en gedrukt in zwart/wit.

https://www.doneeractie.nl/help-ons-dieren-helpen/-44680
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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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!

One Media
breidt uit met influencer
& social media bureau

Marketingbureau One Media heeft
twee belangrijke nieuwe services toe-
gevoegd aan haar dienstenpakket. Zo
kunnen bedrijven er terecht voor bij-
voorbeeld een influencer campagne
met bekende Instagram persoonlijk-
heden, maar ook kan men de volledi-
ge social media uitbesteden aan One
Media. Het bedrijf wil zo nog beter in-
spelen op de actuele marketing be-
hoeften van haar opdrachtgevers.

Wat is dat nou eigenlijk, een influ-
encer?
Hoewel al veel bedrijven met influencers
werken komt de vraag wat een influen-
cer is nog steeds zo nu en dan op. Een
influencer is kort gezegd een persoon-
lijkheid op social media met een groot
publiek dat naar hem of haar luistert.
Deze influencers zijn feitelijk merkspe-
cialisten in iets bijzonders: zichzelf. In-
fluencers kunnen daardoor reclame
maken zonder dat je het direct door
hebt.

Wat doet een social media bureau?
Een social media bureau geeft profes-
sioneel advies hoe je jouw bestaande
sociale media channels kunt verbeteren
en inzetten. Ook kunnen social media
bureaus voorspellen hoeveel traffic je
via de social kanalen kunt generen, en
belangrijker nog, ook een zekere voor-
spelling doen hoeveel extra omzet je
kunt verdienen dankzij social media
inzetten voor je bedrijf. Bedrijven kun-
nen samen het bureau KPI’s afspreken
waarmee maandelijks evalueren van de
Facebook en Instagram campagnes
makkelijk te doen is.

Wanneer je nog niet eerder hebt ge-
werkt met Facebook of Instagram helpt
het bureau je met het opzetten van de
benodigde bedrijfsaccounts. Ook is er
een professionele training beschikbaar,
zodat je zelf je Facebook campagnes
kunt beheren en optimaliseren. Zo kun
je geld besparen en toch gebruik maken
van de talloze mogelijkheden op plat-
forms als Instagram en LinkedIn. En een
social media training is echt handig voor
alle nieuwe toepassingen, denk alleen al
aan Instagram Reels dat recentelijk is
gelanceerd.

Wat doet
een influencer marketing agency?
Een influencer marketing agency heeft
vaak een eigen unieke database met
bekende influencers uit Nederland of
daarbuiten. Hiermee kunnen ze jouw
merk in de spotlights zetten. Dankzij de
inzet van social influencers bereik je
simpelweg een grote interessante doel-
groep. De influencers managers koppe-
len jou als merk aan de juiste Instagram
of YouTube persoonlijkheid. Zo haal je
het maximale uit je influencer campag-
ne.

Wat een influencer kost hangt af van het
type sponsored post op Instagram. Maar
zeker af te raden voor influencers is om
volgers te kopen. De platforms zien di-
rect dat dit geen echte volgers zijn,
waardoor je ‘gestraft’ wordt door minder
organisch bereik. Uiteindelijk schiet de
influencer zichzelf hiermee in de voet.
Daarom moet een influencer op Insta-
gram zorgen voor écht aantrekkelijke
content waarmee merken gezien willen
worden. Een influencers agency waar-
borgt deze kwaliteit door hierop toe te
zien en influencers te coachen.

https://onemedia.nl/social-media-bureau/
https://www.rtlnieuws.nl/tech/artikel/5171745/tiktok-concurrent-van-facebook-snel-wereldwijd-beschikbaar
https://www.pen.nl/artikel/wat-is-een-influencer-op-instagram-of-youtube
https://www.pen.nl/artikel/wat-is-een-influencer-op-instagram-of-youtube
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Word vriend van
De Digitale Stad Nieuwegein

Nieuws is niet gratis, en artikelen
willen wij u niet voor de helft (of vaak
minder!) laten zien, omdat de rest
achter een abonnement (Premium) is
te lezen. De Digitale Stad Nieuwegein
verzorgd al 25 jaar het nieuws als het
om Nieuwegein gaat. Dit mede dank-
zij onze trouwe adverteerders en een
team van 27 Nieuwegeiners.
Maar ook door u, als trouwe lezer.

Omdat De Digitale Stad Nieuwegein
geen subsidie wil ontvangen, hiermee
garandeert zij haar onafhankelijkheid, is
een donatie voor ons werk welkom. Bent
u tevreden over ons werk, steun ons
dan middels een vrijwillige bijdrage en
wordt vriend van De Digitale Stad
Nieuwegein. Hiermee steunt u ons werk
en úw dagelijkse leesplezier als het om
nieuws gaat over uw woon-, werk- en
leefomgeving.

Vriend worden is gemakkelijk en vrijblij-
vend. Ga naar deze pagina voor meer
informatie. Uw bijdrage komt ten goede
aan onze lokale website, dus indirect
weer aan u!

Uitvaartverzekering
accepteert terminale 18-jarige niet
Nieuwegeinse
start doneeractie

Marjolein van Kooi uit Nieuwegein zet
zich in om een mooie begrafenis voor
haar 18-jarige neef Serginio te realis-
eren. Serginio is terminaal ziek en
opgenomen in een hospice. In mei
werd hij 18 jaar en sinds dat moment
valt hij niet meer onder de verzeke-
ring van zijn moeder. Omdat Serginio
op korte termijn zal overlijden, wil
geen enkele uitvaartverzekering hem
aannemen. Om toch hem tóch een

mooie begrafenis te kunnen geven, is
Marjolein een doneeractie gestart.

Marjolein: 'Mijn neef Serginio is termi-
naal ziek en is sinds deze week opgeno-
men in een hospice. In mei is hij 18 jaar
geworden. Tot zijn 18e was hij via de
overlijdenspolis van zijn moeder verze-
kerd. Omdat hij op korte termijn zal over-
lijden, wil geen enkele uitvaartverzeke-
ring hem meer aannemen. Zijn moeder
heeft nog vier andere kinderen en het
geld niet voor een mooie uitvaart.
Serginio heeft al vanaf kleins af aan
geen makkelijk leven gehad, op jonge
leeftijd ontdekten de artsen een comple-
xe vorm van autisme bij hem, op zes-
jarige leeftijd werd er ook een kwaadaar-
dige hersentumor ontdekt. Toen al ga-
ven de artsen hem niet heel lang meer
te leven. Een wonder voltrok zich echter,
de tumor raakte ingekapseld en stopte
met groeien. Hierdoor heeft hij nog een
aantal mooie jaren met zijn familie ge-
had. Wel veel ziekenhuis in en uit omdat
door de tumor veel heftige aanvallen
van epilepsie uitgelokt werden die hem
enorm uitputten en elke keer een beetje
meer van zijn lichaam vroegen, waar-
door hij steeds meer is verzwakt. Helaas
is de tumor nu toch weer gaan groeien
en gaat Serginio snel achteruit. Ik wil
proberen een bedrag op te halen om
hem een mooie begrafenis te geven.'

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

Augustus 2007
Jarenlang werd in Jutphaas een
wekelijkse (jeugd)wielerronde
georganiseerd. Een evenement dat
deelnemers van alle leeftijden kans
gaf zich te tonen. Op dikke banden,
als junior, als (semi)prof, als
veteraan. Een waarlijk jaarlijks
feest! En aan toeschouwers was
ook geen gebrek. Jammer dat dit
evenement verloren is gegaan...
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Met plezier
langer samen fietsen

Voor alle zestigplussers die graag
fietsen, organiseert gemeente Nieu-
wegein weer gratis fietsdagen vol tips
voor langer fietsplezier. Kom op 3 of
21 september ook naar deze dag die
in het teken staat van prettiger, veili-
ger en comfortabeler samen blijven
fietsen. De activiteiten zijn zoveel mo-
gelijk buiten, rekening houdend met
1,5 meter afstand en met een beperkt
aantal deelnemers.

Hoe ziet de dag eruit?
’s Ochtends praat u in en rond het
Stadshuis samen met de andere deel-
nemers en fietsdocenten over fietsen,
wordt u FietsFit, kunt u uw fiets laten
checken en fietst u met de groep het
eerste deel van de Nieuwe Hollandse
Waterlinieroute (20km).
Onderweg krijgt u handige
fietstips. ’s Middags stopt u
op de Museumwerf voor de
lunch en kunt u op de
Gemeentewerf een fiets-
parcours afleggen en fiet-
sen uitproberen. Het ver-
volg van de fietstocht leidt
u terug naar het Stadshuis
waar we de dag afsluiten.
Op 21 september kunt u
het fietsmiddagprogramma
ook inwisselen voor deel-
name aan Route 55 van de
Nationale Sportweek.

Coronaproof
Tijdens de fietsdag houden
we ons aan de RIVM richt-
lijnen. Dat betekent dat u
thuisblijft bij klachten en dat
we anderhalve meter af-
stand houden. U hoort ook
hoe u zo Coronaproof mo-

gelijk samen kunt fietsen. Waar mogelijk
vinden de activiteiten buiten plaats en
we houden de groep klein. Bij veel be-
langstelling plannen we een derde dag
in.

Aanmelden
De fietsdagen zijn op donderdag 3 en
maandag 21 september, van 10.00 tot
16.00 uur op diverse locaties. Meld u
aan via fietsersbond.nl/senioren of via
fietsdocent Frans Lueb: 0642278990,
f.lueb@fietsersbond.nl. U kunt zich op-
geven voor de hele fietsdag, maar ook
voor alleen het ochtend- of middagpro-
gramma.

De gemeente Nieuwegein biedt u deze
fietsdag gratis aan in samenwerking met
de Fietsersbond, Nieuwegein fietst! en
Doortrappen. Kijk voor meer informatie
op deze website.

____________________________________________________________________________________
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: 'Het uitgeven van je eigen strip is een groot feest. En wie jarig is, trakteert! Nu ben ik niet jarig, maar
trakteren doe ik wel! Dankzij www.pen.nl kan ik een setje van mijn stripboeken weggeven. Ik ga ze ook
signeren en er een kleine tekening in maken. Wat je er voor moet doen? Je hoeft alleen maar 4 vragen te
beantwoorden! Zet hem op! Wie mag ik blij maken?'

9

https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsschool/fietsinformatiedagen-voor-senioren/
0642278990
mailto:f.lueb@fietsersbond.nl
https://nieuwegeinfietst.nl/senioren/fietsdagen
http://www.keep-in-mind.nl)


10

Zo lang mogelijk thuis blijven
wonen in Nieuwegein

Nieuwegein is langzaam aan het ver-
grijzen. Tussen 2018 en 2020 zijn er
720 65-plusser bijgekomen. Het totale
aantal inwoners van 65 jaar of ouder
komt daarmee op 20,2%. De verwach-
ting is dan ook dat dit percentage de
komende jaren nog flink zal groeien.
Hier zal ook de vraag naar geschikte
woningen voor ouderen toenemen.

Begin dit jaar keurde de gemeenteraad
de plannen van woningcorporatie Mitros
om 40 seniorenappartementen te bou-
wen goed. Maar, dit aantal is niet vol-
doende om het tekort op te lossen. De
beste optie voor senioren is dan ook het
aanpassen van de huidige woning.

Een veilige trap
De trap is vaak een van de grootste ob-
stakels in een woning. Vaak bevinden
de slaap- en badkamer zich op de
eerste verdieping. Niet elke woning is
geschikt genoeg om deze ruimtes te ver-
plaatsen naar de benedenverdieping.
Een goede, en vooral heel veilige, optie
is dan de aanschaf van een traplift. Hier-
mee zijn de boven en benedenverdiepin-
gen weer makkelijk toegankelijk. Een
traplift is binnen een paar uur geïnstal-
leerd. Wilt u besparen op de aankoop?

Dan kunt u een tweedehands traplift
kiezen. Deze is net zo veilig als een
nieuwe traplift, maar prijsvoordeliger.

Een toegankelijke badkamer
Een andere belangrijke ruimte om aan te
passen, is de badkamer. Evenwichts-
problemen en stijve en pijnlijke gewricht-
en kunnen ervoor zorgen dat vooral het
bad of een hoge douchebak een grote
hindernis worden. Het vervangen van
het bad of de douchecabine voor een in-
loopdouche zijn de meest voor de hand
liggende keuzes. Denk ook aan het aan-
brengen van een antislipvloer, om uitglij-
den te voorkomen. Ook bestaan er ver-
schillende hulpmiddelen: zoals een
douchestoel en een toiletverhoger. Een
toiletverhoger zorgt ervoor dat de knieën
niet heel ver gebogen hoeven te worden
en dat opstaan een stuk makkelijker
wordt.

Een veilige woning
Naast de trap en de badkamer, zijn er
natuurlijk meer ruimtes in de woning die
aangepast kunnen worden. De drempels
tussen de verschillende kamers kunnen
letterlijk en figuurlijk een struikelblok zijn.
Makkelijke oplossingen zijn drempelver-
vangers of drempelhulpen. Bij het op-

stapje bij de voordeur, in de gang en in
de badkamer kunnen wandbeugels voor
dat beetje extra steun zorgen.

Zo lang mogelijk thuis wonen
Een groot deel van de 55-plussers geeft
aan het liefst in de eigen woning te blij-
ven wonen. Veel huizen zijn met kleine
aanpassingen makkelijk geschikt te ma-
ken om ook op hoge leeftijd in te blijven
wonen. Om de kosten te spreiden en er-
voor te zorgen dat er niet in één keer
heel veel aanpassingen gedaan hoeven
te worden, is het belangrijk om de wo-
ning op tijd aan te passen. Wacht daar-
om niet totdat het echt niet meer gaat,
maar bekijk tijdig wat de mogelijkheden
zijn. Zo kunt u zo lang mogelijk prettig
blijven wonen in Nieuwegein.

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: 'Slakken zijn op grote voet
levende, kleffe slijmers. De
grootste gaan naakt en won-
ingloos door het leven en die wel
behuisd zijn nemen voor alle
zekerheid hun woning altijd mee
op hun rug als zij op die ene
grote voet door de tuin glibberen.
Voor de grootste tuinslak mèt
huis moet dat een hele sjouw zi-
jn, dat schiet ook niet op maar ze
hebben in elk geval een ruime
woning, helemaal voor zichzelf.
Ze worden Segrijnslak ge-
noemd.'

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Het kraken van een woning is langzamerhand bij de meeste
mensen in de vergetelheid geraakt, maar er worden nog steeds
woningen gekraakt. Dat is ook het geval bij de huisjesslakken,
vooral bij die welke geen opvallende kleur hebben: Krák! en de
niet geziene woning is met bewoner en al een glibberige massa
geworden met de functie van een weggeworpen bananenschil.
Pas dus op voor de Segrijnslak, hij kan zich echt niet snel uit
de voeten maken als u er aan komt...

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.kosterschoenmode.nl


Jacopo uit Italië zoekt
een gastgezin in Nieuwegein,
maar waar kan hij terecht?

Over twee weken staan ze al op de
stoep: jongeren uit alle werelddelen
komen naar Nederland om hier een
periode naar de middelbare school te
gaan. Naar Nieuwegein komt de Ita-
liaanse Jacopo (17). Hij zal onderwijs
volgen op een middelbare school en
onze Nederlandse cultuur leren ken-
nen. Om dit mogelijk te maken, zoekt
hij met spoed een tijdelijk thuis.

Moeilijk jaar door corona
Dorine van de uitwisselingsorganisatie
Travel Active geeft toe dat zij dit jaar
meer moeite hebben om gastgezinnen
te vinden voor de studenten. 'Mensen
vinden het heel spannend om het bui-
tenland in huis te halen. We hopen ge-
woon dat alle studenten kunnen komen.
We lopen ten opzichte van andere jaren

achter met de plaatsingen. We merken
dat mensen zich niet graag vastleggen.'
De achterstand is opgelopen door coro-
na, met name in de maanden april en
mei. Travel Active had moeite om gast-
gezinnen te vinden. 'Mensen vonden het
heel spannend om een buitenlandse
student in huis te nemen, maar het
wordt beter. Het gaat allemaal steeds
een beetje soepeler. We gaan er vanuit
dat het uiteindelijk goed komt', vertelt
Dorine.
'We blijven de richtlijnen volgen en als
een situatie in een land verslechtert,
zullen wij onze verantwoordelijkheid
nemen. We werken met partnerorga-
nisaties in het buitenland die de verant-
woordelijkheid met ons delen.'

Jacopo
Jacopo (17 jaar) komt een schooljaar
naar Nederland. Hij is ontzettend spor-
tief: in Italië traint hij zes keer per week
voor triatlons. Later wil hij chirurg wor-
den. ‘Een jaar in het buitenland zal een
sprong in het diepe worden, maar ik wil
graag uit mijn comfortzone stappen, een
nieuwe uitdaging aangaan, want ik weet
dat het goed is. Ik kijk er naar uit jullie te
ontmoeten.’

Gastgezin worden in Nieuwegein
Dorine geeft aan dat de meeste gast-
gezinnen iemand hosten, omdat zij de

student hun uitwisseling gunnen. 'Het
gastgezin laat de droom van de buiten-
landse student uitkomen. De studenten
zijn het gastgezin altijd erg dankbaar.'
Een andere motivatie is om te leren over
de eigen Nederlandse cultuur en over
de cultuur van de student. 'Wanneer je
dit avontuur aangaat, zul je je verbazen
over onze culturele gewoonten. De stu-
dent wijst je op dingen die voor ons van-
zelfsprekend zijn, zoals een verjaar-
dagskalender op het toilet, dat wij altijd
de gordijnen open hebben en dat Neder-
landse wegen zo georganiseerd zijn.
Vaak wil de student ook wat van zijn ei-
gen cultuur delen, bijvoorbeeld gerech-
ten of hun eigen taal.'

Iemand in huis nemen is op vrijwillige
basis. Het gastgezin zorgt voor kost en
inwoning, de overige kosten komen voor
rekening van de student of organisatie.
Travel Active organiseert diverse activi-
teiten en zorgt voor een fiets voor de
student. In de regio is een local coordi-
nator actief bij wie het gastgezin terecht
kan.

Ook gastgezin worden voor één van
deze buitenlandse studenten? Neem
voor informatie contact op met het team
van High School Holland: highschoolhol-
land@travelactive.org of 0852224810, of
bezoek hun website.
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NIEUWEGEIN(ER),
WAAROM?

De hoofdredacteur van
pen.nl zag op FaceBook
een foto die zijn aandacht
trok. De maker van de foto,
paperbacktothefuture
@pbttf, schrijft daarbij:
'Fiets over Reijnesteijnse-
weg @Gem_Nieuwegein
een #ASO heeft zijn frituur-
pan gedumpt. Onderhouds-
wagen van gemeente stopt
er vlak voor, maar rijd na
10 minuten weer weg.
Pan staat er nog.'

Tja, verkeerde afdeling?
Of is dit een PD, plaats
delict, en blijft het delict
onaangeroerd ter plekke
in afwachting van politie,
recherche en forensisten?

mailto:highschoolholland@travelactive.org
mailto:highschoolholland@travelactive.org
0852224810


AHN Zomerfestival 2020
met Mel@nie

Op zaterdag 22 augustus is er voor
de inwoners van Nieuwegein weer
gelegenheid om elkaar te ontmoeten
tijdens het AHN Zomerfestival 2020.
Deze keer samen met Mel@nie. Deze
singer-songwriter heeft vorig jaar de
gasten een heerlijke middag bezorgd.
De organisatie hoopt dus weer op
een spetterend optreden.

Met haar liefde voor Countrypop wist
Mel@nie vele harten te veroveren. In-
middels timmert zij behoorlijk aan de
weg en ook op tv en talentenshows is zij
zeer populair en is men onder de indruk
van haar stem. Kortom: van harte aan-
bevolen om hierbij aanwezig te zijn.

De middag begint om 13.30 uur en duurt
tot 16.00 uur. De Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN) zorgt voor een hapje
en een drankje.

De middag wordt gehouden in het
Petanque Centrum Nieuwegein aan de
Galecopperzoom 1 (Galecop). Aanmel-
den is vanwege de Coronapandemie
wel verplicht. Aanmelden kan via
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of
telefonisch via 0306067409, op werkda-
gen 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.

Bijzondere prijsvraag
voor onze Pen-i fans!

Pen-i is al jaren een graag geziene
gast op De Digitale Stad Nieuwegein.
De strip, getekend door kunstenares
Kim Houtzager, wordt wekelijks op
ons nieuwsplatform geplaatst. Het
wel en wee in Nieuwegein wordt hier-
door met alle lezers op bijzondere
wijze gedeeld. Kim heeft de eerste
zes jaar in twee albums verwerkt. En
wij geven deze weg met de nieuwe
prijsvraag.

Wil jij deze twee stripboeken winnen?
Geef dan het antwoord op deze vragen!
De winnaar krijgt zowel Pen-i deel 1 áls

deel 2, beiden gesigneerd door onze
artieste Kim Houtzager. Mocht je niet
winnen, dan zijn de twee delen ook te
bestellen bij Kim Houtzager.

Meedoen met de prijsvraag kan tot 5
september aanstaande. De vragen
staan hier. Heb je het ingevuld? Dan
gewoon afwachten want de winnaar
wordt op deze plek bekend gemaakt.
De hoofdredacteur van De Digitale Stad
Nieuwegein trekt een winnaar uit alle
inzendingen. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
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Gevaarlijke situatie
snel opgelost
door de gemeente Nieuwegein

Met het warme weer van de afgelopen
tijd zag je veel jeugd het water op-
zoeken. Zo ook in Vreeswijk nabij de
Museumwerf. Maar het gevaar ligt
soms op de loer. Zo stak een gevaar-
lijke ijzeren buis aan de oppervlakte
in de Vaartse Rijn bij de Museumwerf.

Buurtbewoners hadden de pijp al ge-
markeerd maar vonden de situatie zo
gevaarlijk dat zij de hulp van de ge-
meente inriepen. Aanvankelijk zou de
klacht op 13 augustus behandeld wor-
den, maar gelet op de gevaarlijke situ-
atie besloot de gemeente toch de pijp
eerder uit het water te halen. De bewo-
ners waren zeer blij met deze snelle ac-
tie. Want, aldus een bewoner: ‘je zult in
al het vertier, maar op de buis springen,
dat wil je niet meemaken.’

Vrijdagmorgen (7 augustus) heeft de
gemeente de pijp, die maar liefst zes
meter lang is en rechtop in het water
stond, met een auto en een stuk touw uit
het water getrokken. ‘Toch nog een
snelle actie dus …chapeau, zo kan het
dus ook! Veel zwemplezier allemaal’ al-
dus de ouders van de kinderen die het
vertier zoeken in het koele water van de
Vaartse Rijn.

Het is onbekend hoe de buis in het wa-
ter terecht is gekomen.

Rijkswaterstaat
start aanleg
zonnepanelenpark
Prinses Beatrixsluis

In opdracht van Rijkswaterstaat start
aanneemcombinatie Sas van Vrees-
wijk met de aanleg van een zonne-
panelenpark op het complex van de
Prinses Beatrixsluizen. De energie
die de sluizen in Nieuwegein nodig
hebben, wordt dan volledig opgewekt
door de nieuwe zonnepanelen.

De aanleg start op 17 augustus en duurt
naar verwachting tot 3 november. De
aannemer monteert 800 zonnepanelen
in een verdiepte bak ten oosten van de
nieuwe 3e sluiskolk. Het cultuurhisto-
rische aanzicht van de sluis blijft be-
houden want door de verdiepte ligging
vallen de panelen niet op in de omge-
ving.

Energieneutraal
De zonnepanelen voorzien het sluizen-
complex van alle benodigde stroom,
330.000 kWh per jaar, waardoor de
sluizen geheel energieneutraal worden.
Zo dragen ze bij aan de duurzaamheids-
ambities van Rijkswaterstaat, dat in
2030 energieneutraal wil werken.
Duurzaamheid speelt voor Rijkswater-
staat een belangrijke rol in haar projec-
ten, ook bij de aanleg van de 3e kolk
van de Prinses Beatrixsluis zijn duur-
zame keuzes gemaakt.

Geen hinder
Sas van Vreeswijk graaft de verdiepte
bak voor de zonnepanelen af en ver-
voert het vrijgekomen zand via de weg.

Dit geldt ook voor het aanvoeren van de
betonnen elementen en de zonnepane-
len. Dit gebeurt zoveel mogelijk buiten
de spits, waardoor de verkeershinder
voor de omgeving minimaal is. Omdat
alle werkzaamheden op het land plaats-
vinden heeft de scheepvaart geen hin-
der van de aanleg.

De gekozen werkwijze, afgraven en het
gebruik van prefab elementen, voorkomt
geluidsoverlast voor de omgeving. Er
worden geen damwanden getrild.
Bovendien wordt er alleen van 7.00 tot
17.00 uur gewerkt.

Coronamaatregelen
De coronamaatregelen hebben impact,
ook op het werk van Rijkswaterstaat. In
nauwe samenwerking met de marktpar-
tijen zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat be-
heer en onderhoud, vervanging en reno-
vatie, aanleg en wegen- en waterman-
agement, zoveel als verantwoord mo-
gelijk door kunnen: 'Daarbij houden we
ons aan de geldende coronamaatrege-
len zoals extra schoonmaken en het zo-
veel mogelijk onderling afstand bewa-
ren.'
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Kortsluiting zet auto in de fik
aan de Weverstede

In de nacht van zaterdag op zondag
9 augustus schrok de bestuurder
van een Audi zich een hoedje toen
hij vlammen onder de motorkap
vandaan zag komen. De bestuurder
reed rond 01.20 uur met zijn auto op
de Weverstede in de binnenstad van
Nieuwegein toen het gebeurde. De
auto haperde en schokte.

De bestuurder zette direct zijn auto
aan de kant en belde de brandweer.
Deze was snel ter plaatse, maar kon
niet voorkomen dat de auto geheel uit-
brandde en als verloren moest worden

beschouwd. Er raakte niemand ge-
wond. De bestuurder en zijn medepas-
sagier kwamen met de schrik vrij.

De auto is door een berger afgesleept.
Wat er precies voor technisch manke-
ment was, is onduidelijk. Maar kort-
sluiting wordt niet uitgesloten.

https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Aangemelde evenementen

Petanque,
15 augustus, 13:30 uur.

Zomerfair,
(zie advertentie hiernaast)
16 augustus, 13:00 uur.

Het Zingende Lustrum,
16 augustus, 15:00 uur.

Zomervakantie Games,
20 augustus.

Superjam,
21 augustus, 20:30 uur.

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

Het Zingende Lustrum,
23 augustus, 15:00 uur.

De Buurtcamping,
24-29 augustus.

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.

Zomervakantie Games,
27 augustus.

Straatvoetbaltoernooi,
(zie advertentie hiernaast),
28 augustus.

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

Zomer op het Fort,
30 augustus.

Het Zingende Lustrum,
30 augustus, 15:00 uur.

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/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
http://www.sportidnieuwegein.nl/activiteiten-kalender
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2020
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
https://www.slagerijwimkastelein.nl
mailto:e.jansen@merwestein.nl


Beachvolleyballer
Robert Meeuwsen
uit Nieuwegein
in de lappenmand

Beachvolleyballer Robert Meeuwsen
kampt met een blessure. De beach-
volleyballer uit Nieuwegein heeft een
scheurtje in een ribspier en staat
daardoor eventjes aan de kant.

Meeuwsen in de media: 'Ik heb die bles-
sure vorige week opgelopen tijdens een
training. Daarna ben ik meteen gestopt.
Rust houden is een van de dingen om
het te helen, maar ik moet ook dagelijks
bezig blijven en vooral niet de grens op-
zoeken.'

Zonder wedstrijdritme richting het NK
De blessure kwam op een ongelukkig
moment, enkele dagen voor het koppel
Brouwer-Meeuwsen de eerste officiële

wedstrijden van het uitgestelde seizoen
zouden spelen. Het Eredivisie-toernooi
in Almelo van afgelopen weekend werd
overgeslagen en ook komend weekend
in Zaandam is het duo niet te zien.

'Het gaat wel de goede kant op, maar de
blessure heeft tijd nodig. Daarom is het
NK het doel', vertelt Meeuwsen. Dat
Nederlands kampioenschap staat ge-
pland van 21-23 augustus in Schevenin-
gen. De Nieuwegeiner heeft dus nog an-
derhalve week om zich voor te bereiden,
maar mist dan wel wedstrijdritme.

'De fysio zegt dat het haalbaar is, maar
het is te vroeg om daar nu al iets over te
zeggen. Kijkend naar de lijn die ik afge-
lopen week heb gemaakt, moet het
lukken', zegt Meeuwsen optimistisch.

King of the Court in Utrecht
en EK in Letland
Vanwege het coronavirus is ook het
seizoen voor de beachvolleyballers an-
ders dan normaal. Toch hebben Brou-
wer en Meeuwsen, naast het NK, hun
doelen voor ogen. 'Het EK beach is van
16-20 september (in Letland, red.) een
groot doel voor ons, en de week daar-
voor is er nog King of the Court op het
Jaarbeursplein in Utrecht. Dat is echt
een toptoernooi met ook internationale
topteams', kijkt hij blij vooruit.

Meeuwsen verwacht niet dat het niveau,
nu er een lange zomerstop is geweest,
anders zal zijn dan andere jaren. 'Ook
wij zijn al drie maanden in training. We
staan er goed voor en zijn gretig', zegt
hij. 'Waar mogelijk spelen we de ko-
mende weken zoveel mogelijk toer-
nooien, ook in de Eredivisie. Dan moet
ik wel fit zijn tegen die tijd.'
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Portret van de Week

Het Portret van déze Week is
raadslid voor de Verenigde
Senioren Partij in Nieuwegein
en wordt op 28 augustus 80
jaar. Een perfecte gelegenheid
om haar in het zonnetje te
zetten middels de rubriek het
Portret van deze Week op
pen.nl èn in De Digitale
Nieuwegeiner.
Helaas, vanwege corona is het
voor mij niet mogelijk zèlf op
pad te gaan om (portret)foto’s
te maken en daarom maakte
pen-hoofdredacteur Martin
Reijmerink een portretfoto-
afspraak met Ann, zij is het
Portret. Op de afgesproken
plek, Buurtplein Batau, stond
Ann Martin voor de dichte deur
op te wachten: beiden verga-
ten een bezoekafspraak voor
het Buurtplein te maken...

Maak, op basis van de ant-
woorden die Ann de Wolf geeft
op de vijf (altijd dezelfde) vra-
gen, kennis met haar, haar
bezigheden èn lees waarom
Ann graag in Buurthuis Batau
geportretteerd wilde worden.

https://www.gall.nl
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-is-daar-bijna-80-jaar-en-nog-steeds-raadslid-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-is-daar-bijna-80-jaar-en-nog-steeds-raadslid-in-nieuwegein
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In St. Antonius
mondkapje
in wachtruimtes poli's
en onderzoekafdelingen
verplicht

Vanaf maandag 17 augustus vragen
we patiënten en hun eventuele bege-
leider een mond-neusmasker te dra-
gen in de wachtruimtes van onze
poli's en onderzoekafdelingen (o.a.
Radiologie, Bloedprikken, Endo-
scopie en Spoedeisende Hulp).
Dit geldt voor al onze locaties, dus
ook de buitenpoli's in Overvecht,
Houten en Mijdrecht. Patiënten mo-
gen hun eigen mond-neusmasker
dragen. Als ze zelf geen masker bij
zich hebben, krijgen ze er één uit-
gereikt bij de balie van de polikliniek/
afdeling. De mond-neusmaskers
gelden voor iedereen vanaf 12 jaar.

Waarom deze extra maatregel?
'In het St. Antonius Ziekenhuis willen we
zoveel mogelijk patiënten de zorg bie-
den die zij nodig hebben. Veel patiënten
waarvan de zorg moest worden uitge-
steld hebben we inmiddels weer kunnen
helpen. Maar nog niet iedereen. We wil-
len graag meer doen, maar dat kan al-
leen als we dat op een veilige en verant-
woorde manier kunnen doen. Al hebben
we onze ziekenhuislocaties zo veel als
mogelijk ingericht op de 1,5 metermaat-
regel, toch zijn er grenzen aan de
fysieke mogelijkheden in ons zieken-
huis. Nu we de zorg steeds verder aan
het hervatten zijn, verwachten we op
sommige poli's die 1,5 meter niet meer
altijd te kunnen waarborgen. Daarom is
besloten om vanaf 17 augustus patiën-
ten en hun eventuele begeleiders te vra-
gen een mond-neusmasker te dragen in
de wachtruimte van een poli of onder-
zoeksafdeling op al onze locaties.'

Verder geldt:
• Ook met mond-neusmasker moet
zoveel mogelijk de 1,5 meter in acht
worden genomen.
• In de spreekkamers op de poli's mag
het masker af want hier kan de 1,5 me-
ter gehanteerd kan worden.
• In de gangen hoeft geen masker ge-
dragen te worden, omdat het vluchtig
elkaar passeren een zeer beperkt risico
geeft.
• Op verpleegafdelingen hoeven be-
zoekers geen masker te dragen, omdat
hier de 1,5 meter gewaarborgd kan wor-
den.
• Patiënten wordt gevraagd om zoveel

mogelijk alleen naar het ziekenhuis te
komen. Soms zijn er uitzonderingen mo-
gelijk. In dat geval draagt de begeleider
ook een mond-neusmasker.
• Polimedewerkers hoeven geen mond-
neusmasker te dragen, omdat zij niet
tussen de patiënten in de wachtruimte
zitten.
• Naast de landelijke basishygiëneregels

blijven alle andere maatregelen in het
ziekenhuis ongewijzigd van kracht. Lees
op onze website alle actuele informatie.

Het ziekenhuis blijft uiteraard de landelij-
ke ontwikkelingen op het gebied van
mond-neusmaskers volgen en past haar
beleid daarop aan als daar aanleiding
toe is.

Boze Galecopper Simon
strijdt tegen gevaarlijke
voetgangerssituatie

Het voetpad van de Galecopperdijk
naar het winkelcentrum Galecop
wordt veelvuldig misbruikt door
(bezorg)scooters en fietsers. Gale-
copper Simon is het zat en onder-
neemt actie daar waar de gemeente
het laat afweten.

Simon: 'De strijd tegen de hufterscoo-
ters en fietsers is begonnen. Van de
gemeentelijke verkeersdeskundige

mogen er eerst ongelukken gebeuren.
Men is niet van plan iets te doen. Ik moet
mijn afzetting weghalen maar dat doe ik
enkel in aanwezigheid van de wijkwet-
houder, mevrouw Eggengoor. De buurt-
coördinator heeft dit in goede wil aange-
kaart bij de verkeersdeskundige. Die
weet in almachtige arrogantie te melden
dat een verkeersbelemmerende maat-
regel niet werkt. Hij komt niet eens kij-
ken... Terwijl wij hier nu zien dat het wel
werkt. De oplossing van Nieuwegein is
dus niets doen. En als er straks
slachtoffers vallen, dan allemaal grote
ogen opzetten in het stadhuis'.
(Wordt ongetwijfeld vervolgd)
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