
Aangemelde evenementen

Nationale Sportweek,
18 t/m 27 september.

Nederlandse Loterij NK Weg Para-
cycling,
19 september.

Dag van de Minibieb,
19 september, 10:30 uur.

Kookworkshop voor 25-40 jarigen,
19 september, 10:30 uur.

Manga voor intermediate,
19 september, 13:00 uur.

Mini Foodtruck Beweegfestijn,
20 september, 13:00 uur.

Met plezier langer samen fietsen,
21 september, 10:00 uur.

Route 55,
21 september.

KidsPlein KookClub,
21 september, 14:30 uur.

Informatieavond MeeleefGezin,
22 september, 19:30 uur.

Kennismaken bij De Vleugel,
24 september.

Alzheimer Café,
24 september, 19:30 uur

Jut & Zo Maakt Het!
26 september, 11:00 uur

Chibi voor beginners,
26 sepember, 13:00 uur.

AHN Soosmiddag,
26 september, 13:30 uur.

Klaverjasmarathon,
26 september.

Kawaii voor beginners,
27 september, 13:00 uur.

KidsPlein KookClub,
28 september, 14:30 uur.

Workshop wandklok maken,
29 september, 13:00 uur.

Manga voor beginners,
3 oktober, 13:00 uur.

3D-knippen Manga-afbeelding,
4 oktober, 13:00 uur.

KidsPlein KookClub,
5 oktober 14:30 uur.

Manga voor intermediate,
11 oktober, 13:00 uur.

KidsPlein KookClub,
12 oktober, 14:30 uur.

Superjam,
16 oktober, 20:30 uur.

Kawaii voor beginners,
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Prullie de Prullenbak wint!
LandelijkeOpeningNationaleSportweek inNieuwegein • Bloeiend
Nieuwegein • PAS OP: Afspraak maken bij Gemeente áltijd Gratis
• ZorgomnieuweVormenCriminaliteit • Relatief veel Scheidingen
in Nieuwegein • DE KOM en Kunstcombinatie tekenen Convenant
• Schaapherder zoekt Hulp • Geinoord Bekert verder • Een heel
Bijzonder Beestje • Verantwoord Stijldansen • Vrijheid door E-
bike Training • Overdracht Voorhavendijken • Roy Helmerhorst:
Aardrijkskundeleraar 2020 • Nachtelijke Testritten Nieuwe Trams
• KOEK • VTV start met Regiokraker • Ina van den Velde 100 Jaar

• AHN Soosmiddag • MORGEN: World Cleanup Day •

https://www.pen.nl/artikel/doe-mee-met-de-nocnsf-nationale-sportweek-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/nederlandse-loterij-nk-weg-para-cycling-op-de-nederlandse-berg-bij-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/nederlandse-loterij-nk-weg-para-cycling-op-de-nederlandse-berg-bij-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/tinimini-viert-dag-van-de-minibieb
https://www.pen.nl/artikel/kookworkshop-speciaal-voor-25-tot-en-met-40-jarigen
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/fietsen-en-voeding-tijdens-de-nationale-sportweek-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/fietsdag-met-plezier-langer-samen-fietsen
https://www.pen.nl/artikel/fietsen-en-voeding-tijdens-de-nationale-sportweek-in-nieuwegein
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
https://www.pen.nl/artikel/meeleefgezinnen-gezocht-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/kennismaken-bij-de-vleugel
https://www.pen.nl/artikel/alzheimer-cafe-nieuwegein-over-gedrag-en-dementie
https://www.facebook.com/search/top/?q=jut%20&%20zo&epa=SEARCH_BOX
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/klaverjassen-bij-de-spnn-6
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
https://www.pen.nl/artikel/wandklok-maken-bij-kunstgein-podium
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
http://www.keep-in-mind.nl


Kinderen Margrietschool bezoeken de Voedselbank

Enkele kinderen van de Margrietschool aan de Aardbeigaarde in Batau Zuid
brachten onlangs een bezoek aan de voedselbank. Ze kregen daar een
rondleiding, na het uitreiken van een cheque. Voor de zomervakantie werd,
samen met de Jumbo ‘De Gaarde’, een statiegeldactie gehouden. Dit leverde
een mooi bedrag van € 200,– op. Dhr. Staal van de voedselbank vertelde wat
de vrijwilligers doen voor mensen die te weinig geld hebben om zelf bood-
schappen doen. Voor de kinderen een leerzame ervaring.

Iedere periode wordt op de Margrietschool aandacht besteed aan ‘Samen
sparen voor een ander’. Kinderen van de leerlingenraad kiezen een goed doel.
De komende weken wordt geld ingezameld voor ‘Stichting wensambulance
Utrecht.’

Koken met pen.nl
Huisgemaakte gnocchi

Huisgemaakte gnocchi, dus verse
pasta!
Eric Dekker: 'Een geweldig pasta
gerecht, vrij makkelijk zelf vers te mak-
en. Ik noem dit therapeutisch koken,
gewoon iets maken dat altijd lukt en met
elke begeleiding heerlijk is.'

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 Jacob van Lennephove
in Galecop.
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COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

SV Geinoord bekert verder

Na een sensationele tweede helft
heeft SV Geinoord zich voor de vol-
gende bekerronde geplaatst. Tegen
Pancratius werd zaterdag een 0-2
achterstand alsnog omgezet in een
nipte zege, na 96 enerverende mi-
nuten stond er 3-2 op het scorebord
van Parkhout.

Via treffers van Magdy Ibrahim en
Gianni Oosterhoff kwamen de gasten
uit Badhoeverdorp simpel op 0-2 maar
de formatie van Gerrit Plomp toonde
na rust volop karakter en vocht zich
terug in de wedstrijd.
Via Robin Jansen en twee keer Sem
van Zwieten werd het bekerduel op

zijn kop gezet. De laatste mocht eerst
een penalty benutten nadat Jarryl
Adamson onderuit was geschoffeld.
Daarna legde de matchwinnaar van
vorige week weer zijn stempel op het
verloop: Sem scoorde met een fraaie
trap weer de winnende.

Een goede opsteker voor de competi-
tiestart over een week uit tegen
Benschop!

https://www.pen.nl/destraat/index482.html
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/galecop
https://www.cityplaza.nl
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl


Roy Helmerhorst
is aardrijkskundeleraar
van het jaar 2020

Vloggend gaat hij door het leven,
Roy Helmerhorst. In posts, stories en
vlogs laat hij zien wat hij het liefste
doet: aardrijkskunde geven op het
Anna van Rijn College in Nieuwegein.
Hij wint de KNAG Onderwijsprijs en is
daarmee aardrijkskundeleraar van het
jaar 2020.

Roy Helmerhorst is druk bezig met les-
geven als ineens twee juryleden van het
KNAG binnen lopen. Zij verrassen hem
met de KNAG Onderwijsprijs. In het bij-
zijn van zijn leerlingen ontvangt Helmer-
horst de prijs uit handen van juryvoorzit-
ter Roeland van Westerop.

Van Westerop: ‘Les krijgen van Roy is
een ervaring die zijn leerlingen niet snel
zullen vergeten. Hij werkt zeer vernieu-
wend en zijn zelfgemaakte filmpjes via
het account Aardrijkskunde Kennisclips
op zowel YouTube als Instagram vrij toe-
gankelijk voor iedereen. Leerlingen uit
het hele land kunnen hem bijvoorbeeld
tijdens Q&A’s vragen stellen. Daarnaast
maakt hij maakt vlogs over lesgeven,
wat weer andere (beginnende) leraren
inspireert. Hij laat zien op welke cre-
atieve manier hij lesgeeft. Hij is echt een
boegbeeld voor het vak aardrijkskunde.’

Passie
Dat hij wilde lesgeven, wist hij altijd al.
Het onderwijs zit hem in het bloed. De
passie voor aardrijkskunde begon Hel-
merhorst toen hij zelf op de middelbare
school zat en een docent had die super-
enthousiast was over het vak. In zijn
werk gebruikt hij sociale media om zijn
bereik te vergroten. Een nieuw item van
Helmerhorst op Instagram is ‘donder-
dag begrippendag’, waarbij hij elke
week in minder dan twee minuten een
begrip onder de loep neemt. Helder en
toegankelijk. Zo bereikt hij ook leerlingen
buiten zijn eigen klassen. Helmerhorst
wil alle niveaus en leerjaren aanspreken:
van 1 vmbo tot en met 6 vwo.

Helmerhorst: ‘Bizar, dit is echt heel bizar.
Ik ben hier echt ontzettend blij mee! On-
derwijs is voor iedereen. Ik wil het vak
aardrijkskunde zo beeldend en erva-
ringsgericht mogelijk overbrengen. De
diversiteit van het vak spreekt me enorm
aan. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen:
Alles is aardrijkskunde. Roep maar eens
iets en ik maak er aardrijkskunde van. Er
is nog geen enkele leerling geweest die
met iets is gekomen waarbij dat niet
gelukt is.’

Beste aardrijkskundeleraar
De zoektocht naar de beste aardrijks-
kundeleraar begon in eind april. Scholie-
ren, directies en collega’s konden een
leraar voordragen. De jury onder leiding
van juryvoorzitter Roeland van Westerop
bestudeerde alle aanmeldingen en bij-
geleverde documentatie. Belangrijkste
uitgangspunt was hierbij dat de winnaar
andere docenten inspireert, vernieuwend
werkt en de kracht van aardrijkskunde
laat zien in de dagelijkse (les)praktijk. Uit
de vele voorgedragen docenten koos de
jury Helmerhorst als winnaar.

Onderwijsprijs
De KNAG Onderwijsprijs wordt tweejaar-
lijks uitgereikt door het Koninklijk Neder-
lands Aardrijkskundig Genootschap
(KNAG) aan een geograaf en/of docent
die zicht bijzonder inzet voor het aard-
rijkskundeonderwijs en het vak aard-
rijkskunde in het algemeen. De winnaar
mag zich aardrijkskundeleraar van het
jaar noemen.

Nachtelijke testritten
met nieuwe tram
tot eind september

Volgende week staan de laatste nach-
telijke testritten met de nieuwe CAF
tram gepland. In de nacht van 22 op
23 september gaat de testrit naar het
eindpunt van de lijn in IJsselstein-
Zuid. Met de tram wordt daar de be-
veiliging en aansturing van de wissels
in het spoor getest. Tijdens de nacht
daarop wordt een vergelijkbare test uit-
gevoerd met het berijden van de wissels
bij de halte Jaarbeursplein in Utrecht.

Hinder
Om hinder voor de directe omgeving zo
beperkt mogelijk te houden, worden tij-
dens de testritten alle bellen uitgezet van
de slagboominstallaties en verkeerslich-
ten op de kruisingen van de trambaan.
De verkeersregelaars die de tram bege-
leiden, maken bovendien om geluids-
overlast te voorkomen niet of nauwelijks
gebruik van de portofoon.
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Kledingbank voor Nieuwegein
tijdelijk gesloten

Vanaf maandag 14 september is K4N
gesloten voor cliënten om zo de win-
kel weer gereed te maken voor het
winterseizoen.

Alle zomerkleding uit onze de krijgt een
mooie bestemming via Zending over
Grenzen. Zo krijgt de kleding die gedo-
neerd wordt aan ons weer een tweede
kans en belandt het niet op de afvalberg.

Vanaf 29 september zijn de cliënten van
K4N weer welkom om winterkleding uit
te zoeken.

Wil je kleding (heel en schoon) done-
ren?? Dit kan in de inzamelcontainer aan
de Vredebestlaan 23 of tijdens ope-
ningstijden: dinsdag en vrijdag tussen 9
en 12 uur.

http://www.moenmakelaars.nl
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


Vrijheid door e-bike trainingen
De Prinsjesdagwens van
de Nieuwegeinse Henriëtte

De Nieuwegeinse Henriëtte Janssen
speelt de hoofdrol in een filmpje
waarmee het Ministerie van Financiën
hun beleid in het kader van Prinsjes-
dag illustreert. Het filmpje is vandaag
gepost op de social media van de
overheid en heet: De Prinsjesdag van
Henriëtte: ‘veilig blijven fietsen.’

Ze hebben gefilmd tijdens de fietsdagen
voor senioren die gemeente Nieuwegein
als Doortrappen gemeente jaarlijks or-
ganiseert om senioren te helpen langer
veiliger door te blijven fietsen. Maandag
21 september is de volgende fietsdag.

Fietsdagen en fietsclubs
De drukbezochte fietsdagen voor senio-
ren zijn al een paar jaar een begrip in
Nieuwegein. Daarnaast hebben wijken
hun eigen fietsclub waarmee de deelne-
mers samen mooie fietstochten ma-ken.
'Met alle beschikbare Doortrappen-mid-
delen en materialen kunnen we onze
fietsende senioren nog beter in het za-
del houden. Zo was er laatst een train-
ing voor zorg- en welzijnsprofessionals
die werken met senioren. Ook kunnen
we via Doortrappen onze ervaringen de-
len met andere gemeenten. Daarom
sluiten wij graag aan als Doortrappen
gemeente,' aldus wethouder Ellie
Eggengoor.

Fietsen houdt je fit
Nieuwegein telt relatief veel inwoners
ouder dan vijfenzestig. De gemeente zet
zich op diverse manieren in om senioren
langer gezond, actief en zelfstandig te
houden. 'Senioren stimuleren om langer
op een veilige manier te blijven doorfiet-
sen, past bij onze doelstellingen. Fietsen
is ook op oudere leeftijd een prettige,
goedkope en laagdrempelige manier om
zelfstandig en in beweging te blijven,' al-
dus wethouder Ellie Eggengoor.

Zelf doen
Linda Blankenstein is de drijvende
kracht achter de Nieuwegeinse Door-
trappen activiteiten en Nieuwegein
fietst! 'Samen met lokale partners doen
we er alles aan om Nieuwegeinse se-
nioren lekker door te laten trappen. We
helpen de senioren om daar zelf regie
op te houden. Deze fietsdagen zijn daar
een mooi voorbeeld van net als de
fietsclubs en onze oudere fietsambas-
sadeurs,' aldus Blankenstein.

Het landelijke programma Doortrappen,
ontwikkeld door het Ministerie van I&W,
heeft tot doel ouderen zo lang mogelijk
veilig door te laten fietsen. Om dat te
bereiken, worden in al meer dan vijftig
gemeenten Doortrappen activiteiten ge-
organiseerd. De provincie helpt hierin
mee.
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KOEK in Wijkersloot/Jutphaas

Op een heerlijke nazomerse dag was
het woensdagmiddag 16 september
goed toeven bij de Pipowagen van
‘Klimmen Op Eigen Kracht’ (KOEK).
De Pipowagen had zijn plekje gevon-
den aan de Mendes da Costalaan in
de wijk Wijkersloot/Juphaas. Er was
ruimte voor een praatje en het leggen
van nieuwe contacten, dit onder het
genot van een kopje koffie of thee.

Mirjam van KOEK: ‘Veel buurtgenoten
weten de weg naar de Pipowagen te vin-
den en vinden het prettig om elkaar op
een laagdrempelige manier te kunnen
ontmoeten. Vooral in deze rare Corona-
tijd is het juist heel belangrijk om even bij
te kunnen praten in een veilige omge-
ving. Er wordt lief en leed gedeeld en
nieuwe vriendschappen ontstaan.’

De nieuwe contacten die ontstaan zor-
gen ervoor dat er allerlei activiteiten in de
wijk worden georganiseerd, die het on-
derlinge contact nog meer versterken.
KOEK nodigt mensen uit en stimuleert
ze om hun passie en talenten in te zet-
ten, voor zichzelf én de buurt. KOEK fa-
ciliteert de Pipowagen, maar is ook actief
bij de anderhalve-meterbankjes in de
wijk.

KOEK nodigt mensen uit en stimuleert
bewoners. Misschien heb je die vrolijke
bankjes al eens gezien in de wijk. Regel-
matig kun je bij de bankjes terecht voor
een bakkie en een babbel. Je kunt na-
tuurlijk ook samen met je buur genieten
op één van de inmiddels elf bankjes in
de wijk.

https://dzcn.nl/zonnepanelen/
https://dzcn.nl/zonnepanelen/
https://www.pen.nl/artikel/vrijheid-door-e-bike-trainingen-de-prinsjesdagwens-van-de-nieuwegeinse-henriette
https://filmscanning.nl


Vergunningsblunder
van provincie
Tram naar Nieuwegein
en IJsselstein
nog maanden buiten gebruik

De tram van Utrecht naar Nieuwegein
en IJsselstein kan de komende maan-
den nog niet rijden, zo laat de redac-
tie van RTV Utrecht onze redactie
weten. De reden is een grote blunder
van de provincie Utrecht met de ver-
gunningsaanvraag. Daardoor geeft de
Inspectie van Leefomgeving en
Transport (ILT) geen groen licht om
de tram te gebruiken zodra de reno-
vatie van deze zomer is afgerond.

Volgens gedeputeerde Arne Schaddelee
is de vergunningaanvraag zwaar onder-
schat en zijn de gevolgen desastreus.
'Aan het eind van deze maand ligt er
een traject dat er grotendeels spic en
span bij ligt, maar we mogen er niet
overheen rijden met reizigers.'Wanneer

er wel gereden kan worden en of er ex-
tra budget moet komen, kan de gedepu-
teerde niet zeggen.

Het probleem gaat om het aanvragen
van de vergunning voor veiligheid en de
renovatie. Volgens de inspectie zijn de
papieren niet op orde. Zo is er een reno-
vatievergunning aangevraagd, terwijl de
werkzaamheden zo groot waren dat het
om een nieuwbouwvergunning moest
gaan. En toen de veiligheidspapieren
op tafel moesten komen bleken deze
papieren er niet te zijn.

De opknapbeurt van de tramlijn kent
veel tegenslagen. Al eerder werd dui-
delijk dat er miljoenen meer nodig zijn
voor de aanleg van de tram. De inge-
bruikname van het traject werd ook al
eerder verzet naar eind deze maand.
Voor reizigers uit IJsselstein was de da-
tum verschoven naar medio oktober.

Kritiek
Statenleden reageren in een commis-
sievergadering verbolgen op de mede-
deling van de provincie. De politici leg-
gen in een eerste reactie een verband
met de blunders die werden gemaakt bij
de aanleg van de Uithoflijn. De provincie

benadrukte in het verleden meerdere
keren geleerd te hebben van deze fou-
ten, maar volgens partijen als de PVV
en de SGP voelt dit als een stap terug in
de tijd. De SP 'heeft er geen woorden
voor'.

Ook vanuit de coalitie klinkt soortgelijke
kritiek. Het CDA vraagt zich of de pro-
vincie wel in staat is grote infraprojecten
als dit te kunnen managen.

Schaddelee gaat nu werken aan een uit-
gebreide Statenbrief waarin meer duide-
lijkheid over de opgelopen vertraging zit.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK

Naast het nieuws vind je op
De Digitale Stad Nieuwegein en
in De Digitale Nieuwegeiner 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 Prent-
briefkaart van de Week. Deze
week de Nicolaaskerk gezien
vanaf de Nedereindseweg in
Jutphaas rond 1902.
De kaart komt uit ongeveer
1902 en is uitgegeven door
Vivat uit Amsterdam. De drukker
is onbekend, maar gedrukt in
zwart/wit.

Het belang van de prentbrief-
kaart is lange tijd door de ar-
chief beherende instanties on-
derschat. Toch zijn het de prent-
briefkaarten, die ons een aardig
beeld geven van de veranderin-
gen in onze samenleving.

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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Sport doet iets met je. Sport en bewe-
gen bepaalt mede wie we zijn, wat we
doen, waar en wanneer. En vooral ook,
met wie we dat doen. Deelnemen aan
sport en bewegen betekent vaak deel-
nemen aan de maatschappij. Sportclubs
en verenigingen spelen daarbij een cru-
ciale rol en zijn een ontmoetingsplek
voor allerlei mensen. Samen sporten en
bewegen draagt bij aan onze gezond-
heid en juist nu is dit cruciaal! Sportbon-
den, clubs, scholen, sportfederaties en
gemeenten maken dit mede mogelijk.
Met de NOC*NSF Nationale Sportweek
willen we zo veel mogelijk mensen in-
spireren om een leven lang te genieten
van plezier in sport en bewegen. We
gaan tijdens deze week (die voldoet aan
de Corona maatregelen) dus lekker met
zijn allen sporten en bewegen. Van 18
tot en met 27 september zetten dit jaar
honderden clubs, bonden, gemeenten
en andere organisaties hun deuren
open. Zo ook in Gemeente Nieuwegein,
Host City van de Nationale Sportweek.
Ben jij benieuwd wat er allemaal te
doen is? Verbindion Nieuwegein en
SportID Nieuwegein hebben samen
prachtig programma georganiseerd!
Check www.sportidnieuwegein.nl
voor het hele programma en doe mee!

Klaverjasmarathon
in het Pétanque Centrum

De SPNN organiseert dit seizoen
weer een klaverjasmarathon en wel
op zaterdag 26 september in het Pét-
anque Centrum Nieuwegein aan de
Galecopperzoom 1. De marathon be-
gint om 10.00 uur (zaal open vanaf
09.00 uur) en de eindtijd wordt rond
de klok van 17.30 uur verwacht. Er
worden negen ronden gespeeld.

De kosten voor deelname aan de kla-
verjasmarathon bedragen 13,- euro, in-
clusief een kopje koffie/thee/lunch/
drankje. Er zijn mooie geldprijzen te win-
nen in de klaverjascompetitie en in de
loterij.
Vanwege de Corona houden we natuur-
lijk afstand van elkaar en moet je je van
tevoren aanmelden als je komt op tele-
foonnummer 0622414051.

Dames VTV
beginnen de eredivisie
met een regiokraker

Zondag 20 september kunnen de
liefhebbers weer genieten van een
heerlijk potje tafeltennis. Dan begin-
nen de dames van VTV Nieuwegein
hun eerste eredivisie wedstrijd tegen
regiogenoot SKF uit Veenendaal. De
wedstrijd begint om 14.00 uur en
wordt gespeeld in de sportzaal aan
het Helmkruid 9 in Nieuwgein Zuid.

Bij SKF spelen de welbekende Brenda
Vonk, Carla Nouwen, Melanie Bier-
drager, Jacintha de Hoop en Xijin
Zheng. VTV begint het seizoen met
coach Dong Li, Sanne de Hoop, Emine
Ernst, Chana van der Venne en Vera
van Boheemen.

Wil je deze wedstrijd als toeschouwer
bezoeken? Hou dan rekening met ons
Corona-beleid. Meldt je via mail aan bij
hjcvscha@zonnet.nl. In de sportzaal zijn
12 zitplaatsen gereserveerd voor toe-
schouwers. Alleen toeschouwers met
een reserveringsbevestiging hebben

toegang. De wedstrijd zal ook te volgen
zijn op de Youtube kanaal Live Stream
VTV Nieuwegein.

Veel dingen veranderen, sommige din-
gen blijven hetzelfde. In de pauze is er
een gratis warme hap, speciaal voor
deze gelegenheid verzorgd door VTV’s
Keurslager Richard Stekelenburg.

http://www.sportidnieuwegein.nl
0622414051
mailto:hjcvscha@zonnet.nl
https://www.youtube.com/channel/UCnwMN4dyIdruHNoTA6-l53A
https://www.youtube.com/channel/UCnwMN4dyIdruHNoTA6-l53A


Circulaire schuttingen
in Fokkesteeg

In de wijk Fokkesteeg Schansen-Zuid
wordt vanuit het programma Betere
Buurten gewerkt aan een verbetering
van de leefomgeving, dit in samen-
werking met de bewoners van de
wijk. De hele openbare ruimte wordt
opgeknapt, waarbij er veel ruimte is
voor ideeën en initiatieven uit de
buurt.

In de gesprekken met de buurt kwam
naar voren dat men zich stoorde aan de
vervallen schuttingen bij de entree aan
de Hattermerschans. Doordat de schut-
tingen hier direct aan de straat grenzen,

is dit erg bepalend voor het straatbeeld.
De gemeente, Mitros en de bewoners
van het Orvelterdek hebben gezorgd
voor een verbetering van de situatie.

Circulaire schutting
Bewoners hebben een circulaire schut-
ting aangeboden gekregen. Hierbij kon-
den de bewoners kiezen uit een groen-
scherm met klimplanten, een schutting
met plantenbakken of een dichte schut-
ting. De schuttingen zijn gemaakt van
hout dat nog een tweede leven kan krij-
gen, dus erg duurzaam.

De Buurjongens
Het bedrijfje De Buurjongens heeft af-
gelopen weken de schuttingen ge-
plaatst, waarbij de bewoners een handje
hebben geholpen. Tegen de schuttingen
zijn aan de straatzijde klimplanten aan-
geplant, zodat er een groene uitstraling
zal ontstaan. Deze circulaire schuttingen
zijn uniek en nog niet eerder in Neder-
land gebouwd.

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

September 2011
In Vreeswijk komen de 'oude'
voertuigen die deelnemen aan de
Authentieke Dag na hun rondrit
door Nieuwegein binnenrijden. Een,
in principe jaarlijks, spektakel. In
principe, want dit jaar is Corona ook
hier spelbreker.
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Ina van den Velde 100 jaar!

Hiep hiep hoera! Mevrouw Ina van
den Velde uit Nieuwegein is vandaag
100 jaar geworden! Loco burgemees-
ter Ellie Eggengoor bracht woensdag-
middag 16 september een bezoek aan
de jarige met een mooie boeket.

‘Het was een fantastisch drukke dag. Ik
heb ontzettend veel bloemen gekregen,
het hele huis staat vol. Prachtig!’, aldus
mevrouw van den Velde. Sinds woens-
dagmorgen kreeg mevrouw al bezoek.
Alles was strak gepland in verband met
de Coronamaatregelen. Ieder half uur
kreeg mevrouw visite. Dit vond ze ont-
zettend leuk, zelfs haar klein- en achter-
kleinkinderen kwamen op bezoek. ‘Ik
vond het allemaal geweldig. Ik heb zelfs
een brief van de Koning en Koningin
gekregen!’
‘We wensen mevrouw van den Velde
nog een mooie dag én vele gezonde
jaren toe!’ aldus de loco burgemeester.

https://www.slagerijwimkastelein.nl


Landelijke opening
Nationale Sportweek
in Nieuwegein

Nieuwegein is tot en met zondag 27
september gaststad voor de NOC
NSF Nationale Sportweek. Tien dagen
lang worden er leuke en sportieve ac-
tiviteiten georganiseerd waar jong en
oud aan mee kan doen.

Wethouder John van Engelen van Sport:
‘We gaan sport en bewegen vieren. De
Nationale Sportweek is een mooi evene-
ment om sport en bewegen extra onder
de aandacht te brengen en mensen het
plezier ervan te laten ervaren. Het is te-
gelijkertijd ook een uitnodiging om ken-
nis te maken met andere of minder be-
kende sporten.’ Elke dag is er een the-
ma waar de dag om draait. Met een uit-
gebreid activiteitenprogramma is er voor
iedereen van jong tot oud, met en zon-
der beperking iets te doen tijdens deze
tien dagen. Het zijn in coronatijd zowel
activiteiten online als fysiek rekening
houdend met de geldende coronarichtlij-
nen.

Zo kunnen bewoners vandaag, op de
openingsdag, om 10 uur meedoen aan
‘Heel Nieuwegein plankt’ waarbij ie-
dereen op een eigen locatie op een
sportieve manier de Nationale Sport-
week opent. Dit is ook te volgen via een
livestream op het YouTube kanaal van
Verbindion waar, met een openings-
woord en de aftrap door wereldkam-

pioen kickboksen Rico Verhoeven en
singer/songwrtier Gerson Main, samen
de nationale sportweek op gang wordt
gebracht.

Meer weten
over de combinatie eten en bewegen?
Daarvoor is er het mini foodtruck festival
om zelf te ervaren dat gezond eten ook
echt heel lekker is. Kinderen en jonge-
ren tussen de 8 en 15 jaar kunnen zater-
dag 26 september meedoen met toffe
Glow in the Dark activiteiten tijdens Be-
Active Night.

18 september, 09:30 uur, landelijke
opening Nationale Sportweek in
Nieuwegein met de wethouder sport en
kickbokser Rico Verhoeven, Basisschool
de Veldrakker, Heemraadsweide 5-7.

8 september, 11:00 uur, lancering en
uitreiking eerste Nationale Sportweek
magazine met de burgemeester en
wethouder sport en kickbokser Rico Ver-
hoeven, Sportpark Galecop, Sportpark
Galecop 1.

20 september, 13:00 uur, Mini
Foodtruck en beweeg festival met
wethouder Jan Kuiper, kickbokser Rico
Verhoeven, shorttrackster Yara van
Kerkhof, met judoka Roy Meijer en
singer/songwriter Rob Dekay, plein voor
Sport- en Evenementencomplex Mer-
westein, Merweplein 1.

23 september, 09:30 uur, aftrap/start
eerste MQ scan Nieuwegein en 10@10
challenge met bekende NOC*NSF sport-
promotor, speciaal onderwijs De Eve-
naar, Dasseweide 1.

27 september, 14:00 uur, opening be-
weegplein Batau met de wethouder
sport, naast Sporthal De Waterlelie,
Heemraadsweide 13.

Vanwege de geldende coronamaat-
regelen is het vereist om je vooraf
voor activiteiten aan te melden via de
website van SportID Nieuwegein.

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: 'De scholen zijn begonnen en zo ook weer de zwemlessen. Wat heerlijk dat we weer (op gepaste afstand) kunnen sporten.
Maar hoeveel er ook veranderd is... veel dingen zijn ook gewoon hetzelfde gebleven. Zoals kinderen die denken dat je heel,
heel oud bent... omdat je een computerspelletje kent.'
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https://www.sportidnieuwegein.nl
http://www.keep-in-mind.nl


Een
heel bijzonder beestje

'Geachte redactie,
Vanavond vloog er ineens een heel bij-
zonder beestje rond mijn geraniums op
mn balkon 3e etage Batau-noord. Blijkt
een kolibrivlinder te zijn. Heb deze kort
gefilmd en foto van gemaakt.
Misschien iets voor jullie digitale krant?
Hartelijke groeten,
Rieta van Ginkel'

Geweldig Rieta! Leuk dat je ons allen
mee laat genieten met je foto van dit bij-
zondere beestje! Dank je wel!

Onveranderd maar
verantwoord stijldansen
in de tijd
van het Corona Virus
kan bij Dansschool De Rijk

We merken het allemaal; het leven
wordt steeds ingewikkelder. Tijd sa-
men is vaak moeilijk te realiseren:
werk, kinderen, vrienden en kennis-
sen, het neemt allemaal tijd in beslag.
En dan ook nog rekeninghouden met
het Coranavirus.

Hoe combineert je dit met een gezellige
avond uit met uw partner? Door het vol-
gen van een stijldanscursus kun je sa-
men even ontsnappen aan de drukte
van de dag. Samen één keer in de week
een gezellig avondje weg! Het kan én
mag in een dansschool.

’t Veerhuis, de locatie waar Dansschool
De Rijk vijf avonden per week dansles-
sen verzorgt, bied je een mooie zaal met
een goede dansvloer, gratis parkeren en
goed te bereiken met het openbaar ver-
voer. Er wordt dansles gegeven volgens
het protocol van de danssector met alle
huidige maatregelen en adviezen van
het RIVM.

Wil je eens kennis komen maken met
stijldansen of de draad weer oppakken?
Deze maand begint er weer een begin-
nerscursus. Of kom langs op één van de
gratis kennismakingslessen en ervaar
de eigentijdse manier van lesgeven die
voor iedereen toegankelijk is!

Op dinsdag 22 en woensdag 23 septem-
ber zijn er weer kennismakingslessen.
Kijk voor de overige data en meer infor-
matie hierover op de website van Dans-
school De Rijk.
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'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Arge gracilicornis is een donkerblauwe bladwesp die in postuur
min of meer doet denken aan een antilope (of een geit). Het is
een echt zomers insect dat pas opvalt als ze op de witte
bloemschermen van de gewone berenklauw verschijnen.

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: Dit jaar waren er nogal wat
arge bladwespen te zien, vooral
op de gewone berenklauw.
Arge bladwespen mogen geen
echte bladwespen genoemd
worden. Je herkent ze meestal
aan de sprieten, die ze vaak in
een boogje naar boven houden.
Bij deze: Arge gracilicornis.

https://www.dansschoolderijk.nl/home.php%23gsc.tab=0
https://www.gall.nl
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


Man die wapens leverde
in o.a. Nieuwegein
blijft langer vastzitten

Met de aanhouding van een 35-jarige
Chris S. uit Werkhoven lijkt het Open-
baar Ministerie een spil in de crimine-
le wapenhandel in Midden-Nederland
in handen te hebben. De man werd op
27 mei opgepakt in Amersfoort in het
bezit van een revolver en 500 stuks
munitie. Tijdens een inleidende zitting
in de Utrechtse rechtbank donderdag-
middag 11 september bleek dat dit
slechts het topje van de ijsberg is.

Volgens het OM handelde de man onder
meer in zware, automatische wapens en
munitie. De overdracht van wapens ge-
beurde volgens het OM meestal in
Amersfoort en Nieuwegein, maar ook in
Lelystad en Arnhem. Het ging om auto-
matische wapens als Uzi’s en Scorpio’s
en om CZ pistolen. In Nieuwegein wis-
selde een zware AK-47 met 200 7.62
millimeter patronen van eigenaar.

De wapens worden door criminelen ge-
bruikt bij ernstige misdrijven. Ook zou
Chris S. zeker 20 gaspistolen hebben in-
gevoerd en omgebouwd tot echte vuur-
wapens.

Op de tenlastelegging staat een lange
reeks momenten waarop hij één of
meerdere wapens en honderden stuks
munitie overdroeg aan klanten tussen
1 december vorig jaar en eind mei van
dit jaar.

Meer verdachten opgepakt
De officier van justitie maakte bekend
dat inmiddels al meerdere mensen in
verband met deze zaak zijn aangehou-
den. Daar komen waarschijnlijk nog
meer verdachten bij, want politie en OM
willen naast de wapenhandelaar ook zijn
leveranciers, financiers en klanten voor
de rechter brengen.

Het OM denkt nog twee maanden nodig
te hebben voor het onderzoek. Bij de
volgende zitting zouden in ieder geval
nog twee andere verdachten samen met
de man uit Werkhoven voor de rechter
staan.

Chris S. blijft in elk geval in voorarrest
tot de volgende zitting. Die zal binnen
drie maanden plaatsvinden.
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FOTO
VAN DE WEEK

Het weer nodigt ons nog
steeds uit om een lekker
stuk te gaan fietsen. Een
'Rondje Nieuwegein' is
dan een tochtje van zo'n
20 kilometer, waarbij we
onder meer over het Tuin-
kerspad komen.
We waren vrolijk verbaasd
een kleurrijk aangebracht
mozaïek op het asfalt aan
te treffen. Leuk!
Máár, wat is het verhaal
achter deze vrolijke ver-
rassing?

Ook iets leuks, iets raars
of anderszins opvallend
gezien en gefotografeerd?
Stuur de foto met begelei-
dend tekstje naar
redactie@pen.nl en wie
weet!

Schaapherder
kan wel wat hulp gebruiken

Alweer verschillende jaren trekt
schaapherder John Sterrenburg
met zijn schaapskuddes door
Nieuwegein. Op die manier wordt
op meerdere plekken van onze stad
het gras op natuurlijke wijze kort
gehouden en meteen voorzien van
de juiste voedingsstoffen.

FOTO: AREND BLOEMINK

Sinds enige tijd wordt John in zijn
werkzaamheden bijgestaan door een
vrijwilliger. En daar is John heel blij
mee! Onlangs echter gaf deze vrij-
williger aan met zijn werk te willen
stoppen en daarom is John nu alvast
aan het zoeken naar nieuwe hulp.

Heb je interesse? Neem dan contact
op met John via 0610327881 of via
info@dekornseboezem.nl.

mailto:redactie@pen.nl
0610327881
mailto:info@dekornseboezem.nl
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Innovatiefonds
‘Samen voor biodiversiteit’
draagt bij aan
‘Bloeiend Nieuwegein’

Dinsdag 8 september hebben acht
vernieuwende projecten voor struc-
tureel biodiversiteitsherstel in Neder-
land een financiële bijdrage gekregen
uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ In-
novatiefonds van de Stichting Delta-
plan Biodiversiteitsherstel. In de pro-
jecten werken burgers en andere
grondgebruikers zoals boeren, ter-
reinbeherende organisaties en (loka-
le) overheden samen om de biodiver-
siteit gebiedsgericht te versterken.
Ook Nieuwegein viel in de prijzen met
het initiatief ‘Bloeiend Nieuwegein.’
Dit maakt het inzaaien van meer dan
3500 m2 bloemen mogelijk.

‘Bloeiend Nieuwegein’ wil biodiversiteit
verhogen in de buurt en jeugd betrekken
bij de natuur. Dit wordt gedaan door het
omzetten van gras en verharding naar
zaaibedden voor wilde bloemen bij
scholen en in wijken van Nieuwegein.

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innova-
tiefonds stimuleert samenwerkingen
tussen burgers en andere grondgebrui-
kers zoals boeren, terrein beherende or-
ganisaties en (lokale) overheden om de
biodiversiteit te versterken. Met maar
één doel: een rijker Nederland. Een
Nederland waar de biodiversiteit floreert.

Het doel van ‘Bloeiend Nieuwegein’ is
verhoging van de biodiversiteit in de
buurt en betrekken van jeugd bij de na-
tuur. Wat betekent deze subsidie voor

Bloeiend Nieuwegein. Initiatiefneemster
en bewoner van Nieuwegein, Josien van
Harten licht toe: ‘Bloeiend Nieuwegein’
kan hiermee een aantal concrete initia-
tieven gaan realiseren bij scholen en
buurten. Deze subsidie is echt een posi-
tieve impuls voor de biodiversiteit in
Nieuwegein’.

Door verhoging van het bloemenaanbod
binnen de gemeente Nieuwegein wordt
zo meer leefruimte voor bijen en insec-
ten gecreëerd. Dit gebeurt door omzet-
ten van grasstroken naar zaaibedden,
die worden ingezaaid met zaad voor
wilde bloemen. Deze natuurgerichte
aanpak combineert Bloeiend Nieuwe-
gein met het educatieve doel om de
jeugd te betrekken bij de natuur.

Groen doet Nieuwegein Goed
Om dit educatieve doel te bereiken
werkt ‘Bloeiend Nieuwegein’ samen met
Groen doet Nieuwegein Goed. Laura
van der Pol, Beleidsadviseur Natuur-
kwartier vertelt enthousiast: ‘Met deze
subsidie kunnen kinderen van betrokken
scholen en buurten een prachtige na-
tuurbeleving krijgen.’

De kinderen worden betrokken bij de
realisatie van de bloemenweides als on-
derdeel van een lespakket. Als de weide
in bloei staat, zijn er doe-kaarten die de
scholen of buurten kunnen gebruiken.
Dit lesmateriaal is momenteel in ont-
wikkeling, zodat kinderen een leuke,
leerzame en lekker gezonde natuur-
beleving krijgen. ‘Dit doen we samen
voor ‘blije’ bijen en kinderen!’ aldus van
der Pol.

Waarschuwing
Afspraak bij de gemeente
is altijd gratis

De gemeente Nieuwegein waarschuwt
voor websites die aanbieden om te-
gen betaling een afspraak in te plan-
nen bij de gemeente. ‘Als je een af-
spraak wilt maken bij de gemeente
kost dat geen geld. We hebben be-
grepen dat er bedrijven zijn die tegen
betaling een afspraak voor jou bij de
gemeente kunnen maken. We willen
je erop wijzen dat je hier geen gebruik
van hoeft te maken. Je kunt zelf bij de
gemeente GRATIS een afspraak maken.
Je kunt ons bereiken via het gratis tele-
foonnummer 14030 of via de website
van de gemeente Nieuwegein.’

Via de frauduleuze websites kunnen
slachtoffers persoonsgegevens, zoals
burgerservicenummer en geboorteda-
tum, invullen. Vervolgens vraagt de
commerciële website toestemming om
gegevens te gebruiken en kosten in
rekening te brengen.

‘Let erop bij het maken van een afspraak
dat je dit niet doet via een commerciële
partij die dit tegen betaling regelt. Wij
werken niet samen met dit soort web-
sites. Een afspraak maken is altijd
gratis.’

Neem contact op bij twijfel
Mensen die twijfelen over een gemaakte
afspraak, of mensen die weten welke
website onterecht kosten in rekening
brengt, neem dan contact op met de
gemeente. ‘We maken melding van ver-
dachte zaken bij ‘Autoriteit Consument &
Markt’.’

PvdA Nieuwegein onthutst over blunder provincie

De PvdA-fractie van Nieuwegein heeft met ongeloof kennis genomen
van het bericht dat de ingebruikname van de nieuwe tramlijn Utrecht -
Nieuwegein/IJsselstein opnieuw wordt uitgesteld door een blunder bij
de Provincie. Daarover stelde de PvdA Nieuwegein gisterenavond
meerdere vragen in de Raad.
Nu blijkt dat de provincie Utrecht een verkeerde vergunning heeft aange-
vraagd om de tram na de (vertraagde) renovatie in gebruik te nemen. Het
lijkt erop dat de vergunningaanvraag zwaar is onderschat met desastreuse
gevolgen. De PvdA-fractie vraagt o.m. voor om de vervanging van de halte
Stadscentrum naar voren te halen om tramuitval volgend jaar te voorkomen.

14030
https://www.nieuwegein.nl/afspraak
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.sportidnieuwegein.nl/de-nocnsf-nationale-sportweek-in-nieuwegein/
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
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Woninginbraak
en autokraak gedaald,
zorg om nieuwe vormen
van criminaliteit

Het gaat beter met de veiligheid en
leefbaarheid in Nieuwegein. De totale
geregistreerde criminaliteit is met 16
procent afgenomen ten opzichte van
2015. Woninginbraak en autokraak
komen in Nieuwegein steeds minder
voor. Het Nieuwegeinse college van
B&W is trots op de resultaten die op
het gebied van veiligheid de afgelo-
pen jaren samen met partners zijn
bereikt. Maar er zijn ook zorgen om
nieuwe vormen van criminaliteit.

Dat blijkt uit het Integraal Veiligheidsplan
(IVP) '2020 - 2024 Samen slagvaardig
voor een veilig Nieuwegein' dat het
college van B&W naar de gemeenteraad
heeft gestuurd. Vanuit deze visie werken
de gemeente met al haar veiligheids- en
zorgpartners, ondernemers en inwoners
aan het verbeteren van de veiligheid en
leefbaarheid van Nieuwegein. Daarmee
benadrukt de gemeente dat we alleen
met elkaar de stad veilig kunnen hou-
den. De gemeenteraad stelt het IVP op
15 oktober vast. Het plan wordt vervol-
gens ieder jaar in een uitvoeringsplan
uitgewerkt.

Jongeren
In het IVP is er speciale aandacht voor
jongeren. Hoewel het met de meeste
Nieuwegeins jongeren goed gaat, loopt
een deel het risico in de criminaliteit te-
recht te komen. Het voorkomen hiervan
is daarom een belangrijk speerpunt in
het IVP. Ook hierbij geldt dat de ge-
meente dit alleen maar succesvol kan
doen in samenwerking met politie, jon-
gerenwerk, onderwijs, jeugdhulp, HALT
en meer. De gemeente gaat deze sa-
menwerking nog meer intensiveren. Een
preventieve aanpak is een van de pijlers
van het IVP.

Onzichtbare criminaliteit
Er is een verplaatsing van traditionele
criminaliteit naar meer onzichtbare crimi-
naliteit zoals ondermijning en cybercri-
me. De gemeente legt de komende ja-
ren prioriteit bij de aanpak van deze ver-
borgen en ondermijnende criminaliteit.
Juist omdat deze criminaliteit zo onzicht-
baar is, is een gezamenlijke aanpak met
partners nodig.

Ondertekening convenant
DE KOM
en De Kunstkombinatie

Na een succesvol Open Huis op
5 september ondertekenden Ariane
Kop, directeur van DE KOM en Elsie
Reiziger, voorzitter van de Kunstkom-
binatie, een nieuw convenant voor de
samenwerking tussen DE KOM en de
Kunstkombinatie voor de komende
5 jaar.

In 2014 is de samenwerking tussen DE
KOM en de Kunstkombinatie gestart. De

Kunstkombinatie geeft kunstlessen voor
leerlingen boven de 21 in het kunsten-
centrum van DE KOM. De afgelopen 6
jaar is het een vruchtbare samenwerking
gebleken.

Naast de reguliere lessen werden
‘Stormy Monday’ (met jamsessies en
masterclasses), de jaarlijks terugkeren-
de ‘fluitdag’ en diverse andere work-
shops en concerten opgezet, zoals met
de band Gallowstreet. Ariane Kop en
Elsie Reiziger geloven heel erg in deze
samenwerking en de voortzetting hier-
van.

Open Dag en mini-braderie
bij Jut & Zo

Op zaterdag 26 september houdt Jut
& Zo een sfeervolle braderie en te-
vens een Open Dag in het honk aan
de Wenckebachplantsoen 85A. Tij-
dens deze Open Dag, die plaatsvindt
van 11.00 tot 14.30 uur, zullen buurt-
bewoners diverse handgemaakte ar-
tikelen laten zien die zij gemaakt heb-
ben tijdens een van de diverse bij-
eenkomsten.

Ook zo’n fan van handgemaakte artike-
len? Handwerken is weer hip en heeft
het stoffige imago allang van zich af ge-
punnikt. Bij Jut & Zo zijn elke week di-
verse activiteiten. Haken, breien, macra-

meën, kleuren, tekenen, schilderen,
speksteen bewerken, om er maar een
paar te noemen. Tijdens het samen
knutselen en handwerken zijn echte tal-
enten ontplooid.

Tijdens de middagen wordt ervaring en
bewondering met elkaar gedeeld. Het
levert prachtig handwerk op, met liefde
gemaakt, zoals zachte babyknuffels,
leuke cadeau potjes, prachtige macramé
hangers, levendige schilderijtjes van
acryl maar ook van bijenwas, en nog
veel meer! Jut & Zo maakt het met en
voor jou!

Zaterdag 26 september kunnen al deze
zelfgemaakte artikelen gekocht worden
tijdens de mini-braderie. De toegang is
gratis. ‘Kom sfeer proeven, een bakkie
doen, ontmoet nieuwe mensen, laat de
kinderen lekker rennen in de speeltuin
en bezoek de sfeervolle mini-braderie.
Wie weet wil je na de open dag als vrij-
williger aansluiten of een activiteit star-
ten bij Jut & Zo’ aldus Inge Visser van
Jut & Zo. Meer informatie is te verkrijgen
door haar een e-mailtje te sturen.

https://www.pen.nl/pdffiles/ipv20202024.pdf
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com


Alzheimer Café Nieuwegein
over ‘Gedrag en dementie’

Veel mensen die aan dementie lijden
krijgen te maken met gedragsveran-
deringen. Waar komen deze gedrags-
veranderingen vandaan en hoe ga je
daar als mantelzorger of als zorgver-
lener mee om? Dit zijn enkele vragen
die behandeld zullen worden tijdens
het Alzheimer Café van donderdag 24
september aanstaande. De locatie is
deze keer gewijzigd. De avond vindt
plaats van 19.30 tot 21.00 uur in de
Emmauskerk aan het Merelplein 2. Dit in
verband met Corona.

Na het ontsmetten van je handen en het
bijhouden van de presentielijst word je
ontvangen met een kopje koffie. Het
programma begint met een interview

met de gastspreker. Daarna is er gele-
genheid voor het stellen van vragen en
het delen van eigen ervaringen. Er wordt
geen pauze gehouden. Het Alzheimer
Café eindigt om 21.00 uur.

Na een periode waarin geen bijeenkom-
sten plaats konden vinden, ziet de or-
ganisatie er naar uit je weer te ontvan-
gen in het Alzheimer Café. Vooraf aan-
melden is verplicht. Dit kan via email:
a.stock@santepartners.nl, telefoon of
whatsapp: 0610459638 (Annette Stock).
Je kunt je tot en met maandag 21 sep-
tember aanmelden. Laat je weten met
hoeveel personen je komt?
Tot 20.00 uur is er betaald parkeren op
het Merelplein.

Aantal gescheiden mensen
in Nieuwegein
relatief hoog met 8,5%

In de provincie Utrecht is het aantal
gescheiden inwoners dit jaar toege-
nomen tot 7% (was 6,3% in 2010).
Eemnes spant de kroon: met een per-
centage van 9% heeft de gemeente
het hoogste percentage gescheiden
inwoners. Dit blijkt uit een analyse
van Independer op basis van data van
het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek. In het kader van de Dag van de
Scheiding bracht Independer scheid-
ingscijfers in kaart en vergeleek deze
met tien jaar geleden.

Grote provinciale verschillen
Het aandeel gescheiden inwoners ligt
landelijk op 7,8%. Wel zijn er verschillen
per provincie te ontdekken. Zo zijn
Utrechters met een scheidingspercent-
age van 7% ondergemiddeld vaak ge-
scheiden. Limburg heeft het grootste
aandeel gescheiden inwoners met een
percentage van 8,7%. Overijssel kent
juist het kleinste aandeel gescheiden in-
woners (6,7%).

Aandeel gescheiden inwoners
stijgt bijna overal in Utrecht
Opvallend genoeg nam het aantal ge-
scheiden inwoners de afgelopen tien
jaar in bijna alle Utrechtse gemeenten
toe. De gemiddelde stijging komt hier
neer op 0,7%. Wel zijn er gemeentelijke
verschillen binnen de provincie. De
grootste stijging is te zien in Eemnes
(+1,9%), gevolgd door IJsselstein
(+1,6%) en Montfoort (+1,5%). Een
lichte daling vond de afgelopen tien jaar
plaats in de provinciale hoofdstad
Utrecht (-0,1%).

Opvallende gemeenten
binnen provincie Utrecht

Binnen Utrecht wonen, relatief gezien,
de meeste gescheiden mensen in
Eemnes. In de gemeente is namelijk 9%
van de inwoners gescheiden. Ook in
Baarn (8,9%) en Nieuwegein (8,5%) is
het percentage gescheiden inwoners
relatief hoog. Van alle Utrechtse
gemeenten is het percentage het laagst
in Bunschoten: 4,5%.
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De ‘Corona Shopper’
van Nils van Went

Aan de Galecopperzoom, aan de rand
van Nieuwegein met Utrecht tegen de
A12 aan, kun je van veraf al de wer-
ken zien van Nils van Went. De in
Rotterdam geboren autonoom kun-
stenaar, maakt beelden en installaties
van oud staal; Scrap Design.

Naast Scrap Designer geeft Nils van
Went ook lasworkshops. Dat doet hij in
de grote loods aan de Galecopperzoom.
Dat doet ‘ie in Nieuwegein vanaf begin
2019. Onze fotograaf Arend Bloemink
bezocht hem al een keer voor het
‘Portret van de Week.’

Nils, nu 38 jaar, is al zo’n 15 jaar bezig
met het vervaardigen van metalen
kunstwerken. Dat doet hij veel voor
evenementen en festivals. Zijn carrière
begon bij Robodock 2005. Daar kwam
de kunstenaar in aanraking met kunst-
zinnige metaalbewerking.

Veel van zijn werken zijn te zien op zijn
website Scrap Design. Maar ook op de
Galecopperzoom komt u enkele van zijn
werken tegen, sommige meters hoog!
Zoals de ‘Corona Shopper.’

mailto:a.stock@santepartners.nl
0610459638
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-zwoegt-en-creeert-daar-met-ijzer-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/de-corona-shopper-van-nils-van-went
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https://www.albeka.nl


18

Stacy uit Nieuwegein
met ‘Prullie de Prullenbak’
winnaar
zwerfafvalmascottewedstrijd

‘Prullie de Prullenbak’ is gekozen tot
zwerfafvalmascotte van de Nieuwe-
geinse zwerfafvalcampagne. Het ont-
werp van Stacy uit groep 7 van KBS
De Vroonestein kreeg de meerderheid
van de ruim 2.000 ingediende stem-
men tijdens de zwerfafvalmascotte-
wedstrijd. De winnaar kwam vandaag
op het Recylingstation aan de
Utrechthaven in Nieuwegein oog in
oog te staan met haar eigen ontwor-
pen creatie. Onze videograaf Jos van
Vogelpoel was aanwezig en maakte
een heerlijk videoverslag.

Wethouder Marieke Schouten (Duur-
zaamheid) van de gemeente prees
Stacy en ook de andere finalisten.
'Het is mooi om te zien hoe goed de
campagne aanslaat. Het mag duidelijk
zijn dat we erg trots zijn op Stacy. Ik wil
benadrukken dat de ontwerpen van de
andere finalisten ook grote indruk op
ons hebben gemaakt. Alle deelnemers
van de wedstrijd zijn ambassadeurs
geworden van een schoon, heel en
veilig Nieuwegein.'

Als winnende mascotte is Prullie op ver-
schillende evenementen aanwezig. Prul-
lie vertelt over het effect van zwerfafval
op het milieu en wat bewoners kunnen
doen om zwerfafval te voorkomen.

Drie finalisten
Nieuwegein kon afgelopen voorjaar
stemmen op één van de drie ontwerpen:
Lia Groen, Prullie de Prullenbak of The
Green Man. Stacy uit groep 7 van KBS
De Vroonestein bedacht het winnende
mascotte-ontwerp: 'Ik ben supertrots dat
Prullie tot leven is gekomen. Prullie kan
heel veel afval opruimen door zijn grote
lijf. Met zijn lange en soepele armen kan
hij in elk hoekje komen. Prullie heeft
lieve, grote ogen. Dat heb ik expres ge-
daan. Ik denk dat we op een positieve
manier moeten vertellen dat iedereen
zijn rommel netjes opruimt. Een vrien-
delijke uitstraling helpt hierbij een hand-
je.'

Prullie de Prullenbak won uiteindelijk
van The Green Man van het 10-jarige
duo Liza en Jesse uit groep 7 van ba-
sisschool Lucas Galecop. The Green
Man is een intelligente robot met an-
tennes en sensoren. De twee vrienden

maakten zelfs een prototype, waarmee
zij de straat op gingen. Ook vergaarde
Prullie meer stemmen dan Lia Groen,
bedacht door de 8-jarige Noëlle uit
groep 4 van De Toonladder Galecop.
Lia is een prinses die van schoonmaken
houdt. Ze draagt een prachtige bezem-
jurk.

Over de campagne
Als onderdeel van de zwerfafvalcam-
pagne werden begin dit jaar 3000
Nieuwegeinse scholieren in de leeftijd
van 5 tot en met 12 jaar gevraagd om
een mascotte tegen zwerfafval te be-
denken en te ontwerpen. De wedstrijd is
georganiseerd door Stichting de Schone
Stad in opdracht van de gemeente
Nieuwegein. De jeugd werd via scholen
opgeroepen om een ontwerp in te sturen
voor de perfecte Zwerfafvalmascotte.
Eind juni werden de drie mascottefinalis-
ten levensgroot met stoepkrijt door een
kunstenaar op het Stadsplein in Nieu-
wegein gepresenteerd en kon er via de
campagnewebsite gestemd worden.

Sjaak Veeken van Stichting de Schone
Stad wil iedereen die bij de totstandko-
ming van de mascotte betrokken was
bedanken: 'Dankzij de medewerking en
inzet van alle basisscholen in de ge-
meente en de betrokkenheid van de
scholieren komt het belang van een
schone leefomgeving bij alle inwoners
van Nieuwegein weer fris op het net-
vlies'.

AHN Soosmiddag

Op zaterdag 26 september organi-
seert de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein op Buurtplein Batau
(Dukatenburg 1) een gezellige bingo-
soosmiddag. Er is gelegenheid om el-
kaar te ontmoeten onder het genot van
een drankje en om met elkaar Bingo te
spelen. Er zijn weer leuke prijsjes te win-
nen en je bent van harte uitgenodigd om
mee te doen.
In verband met de corona-veiligheids-
maatregelen zijn er echter maar een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
dus vooraf aanmelden is verplicht.

De bingo-soosmiddag begint om 13:30
uur en duurt tot 16.00 uur.
Aanmelden vooraf verplicht bij
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of
telefonisch op werkdagen tussen 10:00
en 12:30 uur op 0306067409. Mocht het
vervoer een probleem zijn, dan kun je dit
(tijdig) aangeven via ons telefoonnum-
mer en dan kijken we samen naar een
oplossing.

https://filmscanning.nl
mailto:begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
0306067409
0306067409
0306067409
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World Cleanup Day
met
gratis opruimgereedschap

Morgen trekken weer veel burgers,
bedrijven en vereniging de omgeving
in om zwerfafval op te ruimen tijdens
de World Cleanup Day. Nieuwegei-
ners kunnen zich nog aanmelden om
hun steentje bij te dragen. In samen-
werking met Stichting De Schone
Stad ondersteunt gemeente Nieuwe-
gein groepen bij het helpen opruimen
van zwerfafval. Iedereen die in
groepsverband de handen uit de
mouwen gaat steken om hun buurt of
omgeving te ontdoen van zwerfafval,
komt voor het lenen van materialen in
aanmerking.

Het collectieve opruiminitiatief zou aan-
vankelijk op 21 maart van dit jaar plaats-
vinden tijdens de Landelijke Opschoon-
dag maar werd vanwege de uitbraak
van de coronacrisis in Nederland uit-
gesteld.

Groepen van drie personen of meer
kunnen materialen te leen vragen bij de
gemeente via samen-
doen@nieuwegein.nl. De materialen
bestaan uit onder andere afvalgrijpers
en vuilniszakken.

Steeds meer inwoners, wijken, scholen
en bedrijven nemen deel aan de jaar-
lijkse World Cleanup Day, ziet ook Sjaak
Veeken van Stichting De Schone Stad:
‘Ons doel is om inwoners enthousiast te
maken om samen te zorgen voor een
schone leefomgeving. De laatste jaren
zien wij daarin steeds meer beweging.
Meedoen aan de World Cleanup Day is
niet alleen een laagdrempelige manier
om aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen te doen, maar het verstrekt

ook de band tussen inwoners, mede-
werkers of klanten. Steeds meer groe-
pen organiseren daarom zelf een
schoonmaakactie of ondersteunen
lokale schoonmaakactiviteiten.’

Coronamaatregelen
Naast de algemene regels van het RIVM
om niet naar buiten gaan met ziektever-
schijnselen en 1,5 meter afstand hou-
den, hanteert de World Cleanup Day
enkele extra voorzorgsmaatregelen. Bij
het opruimen van zwerfafval moeten
deelnemers rubber of latex handschoe-
nen dragen. De door de gemeente be-
schikbaar gestelde grijpers mogen niet
door meerdere mensen gebruikt worden

of onderling worden uitgewisseld. Verza-
meld zwerfafval moet direct worden
weggegooid in een afvalbak. Wanneer
een deelnemer zwerfafval ‘niet ver-
trouwt’, raadt de organisatie aan het te
laten liggen. Deelnemers wordt ge-
vraagd alleen of in kleine groepjes te
komen, bij voorkeur in gezinsverband.

World Cleanup Day
De organisatie van de World Cleanup
Day in Nederland wordt verzorgd door
Plastic Soup Foundation en Nederland
Schoon. Naar verwachting doen wereld-
wijd 20 miljoen mensen mee aan het ini-
tiatief. In Nederland zijn tot nu toe bijna
400 acties aangemeld met ruim 3.000
deelnemers. In Nederland deden vorig
jaar een recordaantal van 200.000 vrij-
willigers mee om hun buurt zwerfvuilvrij
te maken. Verdeeld over 4300 acties
gingen buurtbewoners, verenigingen en
gemeenten aan de slag. De organisatie
doet een oproep om initiatieven vooraf
aan te melden via www.supportervan-
schoon.nl/kaart/actie-aanmaken.

Overdracht voorhavendijken
Prinses Irene- en Beatrixsluis
en Koninginnensluis
van Rijkswaterstaat
naar De Stichtse Rijnlanden

Michèle Blom, directeur-generaal van
Rijkswaterstaat, heeft op 15 septem-
ber het beheer van zes voorhaven-
dijken tijdens een digitale bijeen-
komst overgedragen aan dijkgraaf
(voorzitter van het algemeen bestuur
en het dagelijks bestuur, vergelijk-
baar met de burgemeester van een
gemeente) Jeroen Haan van Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlan-
den.

Het gaat om het beheer van de voorha-
vendijken (de dijkgedeelten tussen sluis
en Lek) bij de Prinses Irenesluis in Wijk
bij Duurstede en de Prinses Beatrixsluis
en Koninginnensluis in Nieuwegein.
In alle gevallen betreft het zowel de
oostelijke als westelijke zijde

Gelijksoortige infrastructuur
bij één beheerder
De overdracht gebeurt op basis van af-
spraken uit het Bestuursakkoord Water
uit 2011. Hierin zijn tussen onder andere
Rijkswaterstaat en waterschappen af-
spraken gemaakt over de overdracht
van primaire waterkeringen, zodat deze
dijktrajecten in beheer zijn (of komen) bij
de waterschappen. Zo komt gelijksoor-
tige infrastructuur bij één beheerder. Dit
maakt het waterbeheer (het totaal aan
activiteiten die tot doel hebben om het
grond- en oppervlaktewater zo goed mo-
gelijk te beheren) doelmatiger met hel-
dere verantwoordelijkheden.

Versterking voorhavendijken
in project Sterke Lekdijk
Een groot voordeel van de overdracht is,
dat de versterking van de gehele Lekdijk
tussen Amerongen tot Schoonhoven nu
in één hand is. Jeroen Haan hierover:
'De overdracht is goed getimed. De
verkenningsfasen van het dijkverster-
kingsproject Sterke Lekdijk zijn inmid-
dels gestart voor de deeltrajecten waarin
deze voorhavendijken liggen.'

Michèle Blom beaamt dit: 'Het is
inderdaad een groot voordeel dat het
versterken van de Lekdijk nu als
totaalpakket kan worden uitgevoerd.'

De bewoners-schoonmaakploeg van de Basaltoever in 2012 ready for take off.
Ook toen al een en al enthousiasme.

FOTO: AREND BLOEMINK

mailto:samendoen@nieuwegein.nl
mailto:samendoen@nieuwegein.nl
http://www.supportervanschoon.nl/kaart/actie-aanmaken
http://www.supportervanschoon.nl/kaart/actie-aanmaken
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