
Aangemelde evenementen

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.

Opening Beweegplein Batau,
27 september.

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

Soep & Cultuur,
27 september, 16:00 uur.

KidsPlein KookClub,
28 september, 14:30 uur.

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

Gezondheidspelin: Technologie en
gezondheid.
1 oktober, 16:00 uur.

PLUS café: Néé zeggen. Over
mentale weerbaarheid.
1 oktober, 16:00 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.

Onine talkshow over aardwarmte,
6 oktober, 19:00 uur.

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

KidsPlein KookClub,
12 oktober, 14:30 uur.

Gezondheidspelin: Wel of niet
prikken?
1 oktober, 16:00 uur.

Superjam,
16 oktober, 20:30 uur.

Kawaii voor beginners,
17 oktober, 13:00 uur.

Chibi voor beginners,
18 oktober, 13:00 uur.

KidsPlein KookClub,
19 oktober 14:30 uur.

Introductieavond cursussen
zeilmaken en knopen & splitsen,
19 oktober, 19:30 uur.

Manga voor beginners,
22 oktober, 13:00 uur.
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Nieuwegeinse peuterdans-juf
brengt samen met rockster

album uit voor de allerkleinsten

Mark Snoeren (VVD) in de Tweede Kamer
Moria Slaapzakken Actie Oosterlicht
Bloeiend Nieuwegein bij Mauritsschool
Prijswinnaars in de Boot Genomen
Wie Ontvangt Donorregister Brief
Slim Omgaan met Water in City
Trots op Cum Laude Studenten
De Tram: Kracht van Herhaling?
Start Bouw Make Center
Doe Mee met 'Kern Met Pit'
Praat mee over Aardwarmte
Apart Inzamelen PMD Stopt
Boostlessen in Merwestein
Kinderboekenweek
Video: Minuutje Planken
Beweegplein Batau

Nodig Prullie uit
Mondriaanmusem
bij Montessorischool
De Vleugel
Schaapherder zoekt hulp
Kletskousen

En, Willeke komt Terug!

Nieuwegeinse peuterdans-juf
brengt samen met rockster

album uit voor de allerkleinsten
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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
https://www.pen.nl/artikel/wijkbewoners-in-batau-krijgen-een-eigen-beweegplein
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/soep-cultuur-in-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
https://www.pen.nl/artikel/wandklok-maken-bij-kunstgein-podium
https://www.pen.nl/artikel/kom-naar-het-gezondheidsplein-in-de-bibliotheek
https://www.pen.nl/artikel/kom-naar-het-gezondheidsplein-in-de-bibliotheek
https://www.pen.nl/artikel/kom-naar-het-gezondheidsplein-in-de-bibliotheek
https://www.pen.nl/artikel/kom-naar-het-gezondheidsplein-in-de-bibliotheek
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
https://www.pen.nl/artikel/praat-mee-tijdens-de-online-talkshow-over-aardwarmte
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
https://www.pen.nl/artikel/kom-naar-het-gezondheidsplein-in-de-bibliotheek
https://www.pen.nl/artikel/kom-naar-het-gezondheidsplein-in-de-bibliotheek
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
https://www.pen.nl/artikel/museumwerf-organiseert-cursussen-zeilmaken-en-knopen-splitsen
https://www.pen.nl/artikel/museumwerf-organiseert-cursussen-zeilmaken-en-knopen-splitsen
http://www.keep-in-mind.nl


Nieuwegeiner Mark Snoeren lid van de Tweede Kamer

Dinsdag 22 september, is de fractievoorzitter van de Nieuwegeinse VVD,
Mark Snoeren beëdigd tot lid van de Tweede Kamer. Hij volgt daarmee Anne
Mulder op die tot wet-houder in Den Haag is benoemd. Mark Snoeren zit
sinds april 2010 in de gemeenteraad van Nieuwegein. Hij is sinds 2014

fractievoorzitter van de Nieuwegeinse VVD. De positie van fractievoorzitter
neemt Henk Jan Schat per 24 september over. Snoeren werd al eerder

voorgedragen als lid van de Tweede Kamer.

Nog precies 6 maanden tot aan de Tweede Kamer Verkiezingen. Een korte
periode, maar ondanks dat denkt Mark Snoeren nog nuttig werk te kunnen doen.
De portefeuille waar hij woordvoerder op wordt is Binnenlandse Zaken en dan
met name waar het raakvlakken heeft met gemeenten. 'Momenteel speelt er veel
bij gemeenten. Ze hebben het financieel zwaar door het Coronavirus en de de-
centralisaties welke de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Ik zie het als mijn taak
om te zorgen dat we samen als één overheid deze uitdaging te lijf gaan. Dus rijk
en gemeenten samen moeten kijken hoe we sterker uit de crisis komen en zor-

gen voor een financieel duurzaam evenwicht' aldus Mark.

Mark Snoeren is sinds april 2010 gemeenteraadslid en vanaf maart 2014 fractie-
voorzitter van de Nieuwegeinse VVD. Alle keren werd hij gekozen met voorkeurs-
stemmen. Hij heeft in zowel 2014 als 2018 de coalitieonderhandelingen geleid.
Mark Snoeren blijft vooralsnog in de gemeenteraad van Nieuwegein. 'We zijn
en-thousiast dat Mark als Nieuwegeiner in de Tweede Kamer komt', aldus Henk
van Vliet Voorzitter van het Lokale VVD netwerk Nieuwegein. 'Met hem in de

Tweede Kamer hebben we meer verbinding met de landelijke politiek. Dat is ook
goed voor onze stad.'

Koken met pen.nl
Spruitjes
en tamme kastanjes

Deze week maakt onze ‘kookgek’ Eric
Dekker wel een heel erg lekker herfstig
gerecht met spruitjes en tamme kastan-
jes. Lekker met rijst.
Naar het recept.

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 Lensveltlaan in Jutphaas/
Wijkersloot0.
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COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

https://www.pen.nl/artikel/herfstig-recept-week-koken-pen
https://www.pen.nl/destraat/index483.html
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/jutphaaswijkersloot
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/jutphaaswijkersloot
https://www.cityplaza.nl
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl


Sporten, bewegen & voeding
tijdens de
NOC*NSF Nationale Sportweek

Zondagmiddag konden inwoners uit
Nieuwegein weer lekker sporten, be-
wegen en proeven tijdens het Mini
Foodtruck Beweegfestival. Van 13.00
uur tot 17.00 uur waren er allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd op het Mer-
weplein bij Merwestein tijdens de
NOC*NSF Nationale Sportweek. Onze
fotograaf Jordi Jupijn nam daar een
kijkje en maakte een mooie foto-im-
pressie die je hier helemaal kunt zien.

Tijdens de middag waren wethouder Jan
Kuiper, kickbokser Rico Verhoeven,
shorttrackster Yara van Kerkhof, Judoka
Roy Meijer en singer en songwriter Rob
Dekay aanwezig. De laatste vier zijn am-
bassadeur van het landelijke sporteven-
ement, waarvan Nieuwegein voor de
tweede maal op rij ‘Host City’ is.

Deelnemers konden Spinning fietsen
van De Mix, Duo fietsen met de Algeme-
ne Hulpdienst Nieuwegein, Koersballen
met MOvactor, levensgroot schaken met
Schaakvereniging de Lekstroom, mee-
doen met een bootcamp van De Mix en
Airtrack/Freerunnen met ‘Spelen is
Leren.’ Uiteraard was het festivalterrein
Coronaproof.

Tijdens de Nationale Sportweek was
Stichting de Schone Stad ook met de
kersverse Zwerfafvalmascotte van de
gemeente Nieuwegein aanwezig om op
ludieke wijze het belang van een schone
sportomgeving te benadrukken.

FOTO'S: JORDI JUPIJN
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https://www.pen.nl/artikel/sporten-bewegen-voeding-tijdens-de-nocnsf-nationale-sportweek
http://www.moenmakelaars.nl
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


23.800 Nieuwegeiners
ontvangen brief
voor invullen keuze
Donorregister

Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente
Nieuwegein die nog geen keuze heeft
ingevuld in het Donorregister, ont-
vangt uiterlijk 30 oktober een brief
met de vraag dat alsnog te doen. Het
ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport verstuurt brieven
naar ongeveer 23.800 Nieuwegeiners.
Voor vragen over de nieuwe donor-
wet en hulp bij het invullen van je
keuze in het Donorregister, kun je
terecht bij veel bibliotheken.

Sinds 1 juli 2020 geldt in Nederland de
nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18
jaar die in een Nederlandse gemeente
staat ingeschreven, komt in het Donor-
register. Vanwege het coronavirus krij-
gen zij extra tijd om hun keuze in te
vullen.

Brieven van het Donorregister
Inwoners van gemeente Nieuwegein die
nog geen keuze hebben ingevuld op
donorregister.nl, ontvangen de eerste
brief rond 30 oktober. Bij de brieven zit
het formulier waarop zij hun keuze kun-
nen invullen. Wie zes weken na ont-
vangst van de brief geen keuze invult,
krijgt een tweede brief. Onderneem je
daarna ook geen actie? Dan kom je met
‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in
het Donorregister. Hier ontvang je een
bevestigingsbrief van. ‘Geen bezwaar
tegen orgaandonatie’ betekent dat je or-
ganen en weefsels na je overlijden naar
een patiënt kunnen gaan. De arts be-
spreekt dit met de partner of familie. Wie
zijn keuze over orgaandonatie heeft ge--

maakt, kan deze direct invullen op
donorregister.nl. Wachten op de brief is
niet nodig.

Voorlichting en invulhulp
bij bibliotheken
Tal van bibliotheken geven voorlichting
over het Donorregister. Ook kan ieder-
een die hulp nodig heeft bij het invullen
van zijn keuze in het Donorregister, bin-
nenlopen bij de bibliotheek. Bijvoorbeeld
ouderen, minder digitaal vaardigen en
mensen die geen of beperkt Nederlands
spreken. Naast de Nederlandse folder
van het Donorregister, hebben veel bi-
bliotheken ook folders in andere talen,
zoals Engels, Turks of Arabisch.

Ingevulde keuzes Nieuwegeiners
Tot 28 juni 2020 vulde 53,8% van de
Nieuwegeiners vanaf 18 jaar hun keuze
over orgaan- en weefseldonatie in. Van
de ingevulde keuzes van Nieuwegeiners
gaat het bij 48,4% om toestemming voor
orgaandonatie na overlijden. 40,5% wil
geen orgaandonor worden en 11,1%
laat deze keuze over aan de partner,
familie of iemand anders.

Verhalen van keuzemakers
Welke keuze je maakt over het doneren
van organen en weefsels, bepaal je zelf.
Ook kun je je keuze altijd veranderen in
het Donorregister. Vind je het lastig om
een keuze te maken? Dan kan het hel-
pen om de verhalen van mensen die al
een keuze maakten te lezen.

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar
donorregister.nl. Ook kun je kijken op
hoewerktorgaandonatie.nl. Daar krijg je
stap voor stap uitleg over hoe orgaando-
natie werkt.
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Meeuwsen uitgeschakeld
op EK beachvolleybal

Robert Meeuwsen uit Nieuwegein en
zijn vaste maat Alexander Brouwer
zijn in de eerste knock-outronde van
het EK beachvolleybal in Letland uit-
geschakeld. De wereldkampioenen
van 2013 verloren in drie sets van het
Oostenrijkse koppel Huber/Dressler.

Meeuwsen en Brouwer, die op de spe-
len van Rio in 2016 brons wonnen, pak-
ten in de hal van Jurmula wel de eerste
set met 21-16. De tweede set ging met
21-17 naar de als 32e geplaatste
Oostenrijkers. Die wonnen vervolgens
ook de derde set, met 15-12.

Meeuwsen en Brouwer waren op het EK
als zesde geplaatst.

Nieuwegeiner Klaiber
helpt FC Utrecht aan een punt

In de openingswedstrijd van het
nieuwe voetbalseizoen heeft Nieuwe-
geiner Sean Klaiber een belangrijke
rol gespeeld. In de 58e minuut van
het uitduel tegen VVV tikte hij de bal
achter de Venlose doelman Kirsch-
baum waardoor de 1-1 op het score-
bord kwam. Al in de beginfase had
Hupperts de thuisclub op voorsprong
gezet. ‘We hadden hier moeten win-
nen,’ zo verklaarde Klaiber na afloop.

‘Voor rust gunden we de tegenstander
te veel ruimte, in de tweede helft kwam
VVV er bijna niet meer aan te pas. In die
fase hadden we met meerdere goals be-
halve die van mij moeten toeslaan. Alles
bij elkaar een teleurstellend resultaat bij
de start van het seizoen,’ aldus de
doelpuntenmaker na afloop. Toevallig
was dezelfde Klaiber ook de maker van
het laatste doelpunt van FC Utrecht in
de thuiswedstrijd tegen Sparta. Dat was
al weer 154 dagen geleden, een op-
merkelijke periode!

http://donorregister.nl
http://donorregister.nl
http://donorregister.nl
http://hoewerktorgaandonatie.nl
https://dzcn.nl/zonnepanelen/
https://dzcn.nl/zonnepanelen/


Bloeiend Nieuwegein bij de
Mauritsschool

De groenstrook bij de Mauritsschool
in Zandveld verandert in een wilde
bloemen weide! Het burgerinitiatief
Bloeiend Nieuwegein van Josien van
Harten heeft als doel verhoging van
biodiversiteit ofwel ‘Maak plaats voor
wilde bloemen’ en hierbij betrekken
van jeugd en buurt.

In Nieuwegein wordt in samenwerking
met Groen Doet Goed en de gemeente
de tweede bloemenweide op 23 septem-
ber realiteit. De wilde bloemen weide
biedt les materiaal voor de leerlingen, di-
rect naast de Mauritsschool: welke bloe-
men groeien er, is er verschil tussen de
bloemen in zon en schaduw? De
gemeente neemt deze strook op in het
onderhoud programma.

De kleuters gaan zorgen voor de bloe-
menweide met gietertjes water geven.
Om de markering van de weide duidelijk
te maken worden van wilgentenen boog-
jes geplaatst door groep 7. In het najaar
gaat de school aan de slag met leuke
Groen doet Goed activiteiten, de offi-
ciële opening is gepland op 6 november.

Bloeiend Nieuwegein wordt mogelijk
door een bijdrage uit het ‘Samen voor
Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de
stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel
en het KF Heinfonds. De educatieve in-
vulling van Groen doet Nieuwegein
Goed is mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Nieuwegein en provincie
Utrecht.
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De kinderboekenweek
(30 september t/m 10 oktober)
gaat weer beginnen!
Het thema dit jaar is En toen...

Opening Kinderboekenweek
En toen... toen nam Museum Warsenhoeck
contact op met de bibliotheek, omdat ze een
deel van een brief en een plattegrond had-
den gevonden. Dit stond er in de brief:
‘Ik ben bang. Ik word opgejaagd, omdat ik
anders ben. Mensen zeggen dat ik het boze
oog heb en willen me daarom doden. Ik
moet me stilhouden.
Ik ben Avenier en ik leef in 1470. Ik verberg
deze brief en plattegrond in de tuinen die
horen bij nonnenklooster Nazareth in Gein.
In jullie tijd heet dit het Natuurkwartier. Jullie
vinden die in 2020 als het zwaard der ver-
deling heerst.’

We vermoeden dat er meer delen van de
brief op het terrein begraven liggen. Kom je
samen met een échte archeoloog helpen
zoeken op woensdagmiddag 30 september
van 15.00 - 17.00 uur bij het Natuurkwar-
tier? We zijn erg benieuwd welke bood-
schap Avenier voor ons heeft achtergelaten.

Afsluiting Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek wordt afgesloten op
vrijdagavond 9 oktober van 19.00 - 21.00
uur. Hoe zal de vondst van de brief en de
plattegrond aflopen? Welke boodschap
heeft Avenier voor ons in 2020?
Tijdens het Kinderboekenweekfeest maken
we een reis door de geschiedenis. Je leert
zwaardvechten als een echte Romein,
schrijven als een monnik, een oud schilderij
uitbeelden, dansen in de silent disco als een
historisch personage, en nog veel meer...
Deze spetterende afsluiting van de Kinder-
boekenweek wil je niet missen.

Open Lab: En toen?
Nog niet uitgefeest? Kom dan op zaterdag
10 oktober van 14.00 - 16.00 uur naar het
Open Lab: En Toen... Dan duiken we in het
thema geschiedenis.
Kun je je voorstellen dat er een tijd was zon-
der mobieltjes? Toch is dat nog niet zo lang
geleden. Vroeger werd er voor veel dingen
een andere techniek gebruikt.
Wil je weten welke? Kom dan naar het
Open Lab op zaterdag 10 oktober.
Voor al deze activiteiten geldt dat ze gratis
zijn, alleen voor jeugdleden. Aanmelden:
activiteiten@detweedeverdieping.nu o.v.v.
de activiteit plus datum.
Bij het Kinderboekenweekfeest op 9 oktober

is ook aan de ouders gedacht. Wil je blijven
wachten tot het feest voorbij is? Neem dan
een lekker kopje koffie of thee in de lees-
zaal terwijl een minstreel voor muziek en
zang zorgt. Graag bij het aanmelden
doorgeven hoeveel ouders er in de leeszaal
blijven wachten in verband met de ruimte.

Als Avenier in het jaar 1470 zich een
beeld moet vormen van hoe Nieuwegein-
er eruitziet, dan zou dat wel eens deze
plattegrond kunnen worden. Jutphaas en
Vreeswijk zijn nog herkenbaar, maar wat
moet hij gedacht hebben van de gemech-
aniseerde paarden en vogels, zoals hij
dat noemt?

Schaapherder zoekt hulp

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.

https://www.bloeiendnieuwegein.nl
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:activiteiten@detweedeverdieping.nu
https://boeketten.nl
0610327881
mailto:info@dekornseboezem.nl
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In oktober
kun je weer meedoen
aan de Boostlessen!

Wat zijn boostlessen? Boostlessen
zijn zwemlessen van anderhalf uur
die in de schoolvakanties georgani-
seerd worden voor kinderen die
zwemmen voor het A-diploma. De
boostlessen zijn voor zwemmers in
niveau 2, 3 en 4 (deze vakantie ook
voor niveau 1). Er wordt in kleinere
groepjes geoefend en geleerd. De
naam zegt het eigenlijk al, door met
deze lessen mee te doen krijgen de
kinderen een extra boost in hun ont-
wikkeling. Hierdoor halen zij vaak
sneller het A-diploma. Deze boost-
lessen koop je in een pakket van 6
zwemlessen, 1 pakket van 6 boost-
lessen (elk 1,5 uur). Dit is een extra
pakket wat je als ouder(s) kunt afne-
men bovenop de reguliere zwem-
lessen. Hierdoor hoef je geen extra
pas te kopen wat het lekker
overzichtelijk maakt. Je kunt mee-
doen aan de boostlessen als je al bij
ons op zwemles zit, maar ook als je
ergens anders zwemles volgt. Wil je
meedoen aan de boostlessen? Kijk
hier.

NOC*NSF Nationale
Sportweek geopend

Vrijdagmorgen 18 september is de
Nationale Sportweek weer van start
gegaan. De feestelijke opening vond
dit jaar plaats op de basisschool De
Veldrakker aan de Heemraadsweide.
De kinderen begonnen de dag met
een gezond ontbijt. Hierna verzamel-
den de kinderen van groep 6 t/m 8
zich op het schoolplein om de Natio-
nale Sportweek gezamenlijk te ope-
nen met kickbokser Rico Verhoeven
en sportwethouder John van Enge-
len. Met zijn allen gingen zij 1 minuut
‘planken.’

Ton Bothoff, directeur-bestuurder van
Verbindion: ‘Met de NOC*NSF Nationa-
le Sportweek willen we zo veel mogelijk
mensen inspireren om een leven lang te

genieten van plezier in sport en bewe-
gen. We gaan tijdens deze week (die
voldoet aan de Corona maatregelen)
dus lekker met zijn allen sporten en be-
wegen.’

Nog tot en met 27 september zetten dit
jaar honderden clubs, bonden, gemeen-
ten en andere organisaties hun deuren
open. Zo ook in de gemeente Nieuwe-
gein, Host City van de Nationale Sport-
week.

Vanwege het Coronavirus moesten de
ouders van de kinderen van de school
het schoolplein verlaten. Zij konden op
een ‘livestream’ thuis meekijken. Onze
videograaf Bart van Rooijen was wel ter
plekke en maakte een videoverslag.

Coronabesmetting
bij vijf verpleegkundigen
St. Antonius Ziekenhuis

Vijf verpleegkundigen in het St. Anto-
niusziekenhuis, Nieuwegein zijn posi-
tief getest op het Coronavirus. Het
zijn medewerkers van de afdeling
vaatchirurgie, laat een woordvoerder
onze redactie weten. Uit voorzorg is
er een opnamestop ingesteld voor de
afdeling en alle medewerkers en pa-
tiënten van de afdeling vaatchirurgie
worden getest.

Voor zover bekend hebben de verpleeg-
kundigen niet gewerkt toen ze klachten
hadden, aldus het ziekenhuis. De be-
trokken medewerkers zitten nu thuis in
quarantaine en alle procedures, zoals
het bron- en contactonderzoek door de
GGD, zijn in gang gezet.
Sinds vrijdag 18 september worden de
andere aanwezigen op de bewuste af-
deling getest. De eerste uitslagen daar-
van zijn binnen, maar dat heeft nog niet
tot de ontdekking van nieuwe Corona-
gevallen geleid. Het ziekenhuis extra hy-
giënemaatregelen ingesteld.

https://www.merwestein.nl/zwemles/boostlessen/
https://www.pen.nl/camera-mensen
https://www.pen.nl/artikel/nocnsf-nationale-sportweek-geopend
https://www.pen.nl/artikel/nocnsf-nationale-sportweek-geopend


Slaapzakkenactie
Oosterlicht College voor Moria
succesvol!

Op dinsdag 8 september ontstond er
een brand in het vluchtelingenkamp
Moria op Lesbos (Griekenland). Twee
leraressen van het Oosterlicht Colle-
ge in Nieuwegein, Mariska Hogen-
doorn en Sacha Janatti, begonnen di-
rect een actie om geld in te zamelen
voor slaapzakken voor de vluchtelin-
gen. Ze begonnen met de hoop om
één gezin te kunnen voorzien van
slaapzakken, maar door het succes
van de inzamelingsactie kunnen nu
veel gezinnen worden voorzien van
een slaapzak.

De leraren in een reactie op de website
van de school: ‘Wij zijn ontroerd door de
hoeveelheid donaties en liefde van
iedereen uit school, van ouders en leer-
lingen tot aan collega’s, familie en vrien-

den. We hebben in totaal 2200 euro
opgehaald in slechts twee dagen tijd!
Daarvan zijn nieuwe slaapzakken ge-
kocht die samen met de ingezamelde
slaapzakken naar Griekenland zijn
gegaan.’

Deze actie heeft de school voor de or-
ganisatie ‘Because We Carry’ gedaan,
een organisatie die zich bezig houdt om
het verblijf van mensen op de vlucht iets
dragelijker te maken. Vooral moeders,
aanstaande moeders, baby’s en kinde-
ren helpt deze organisatie door middel
van het verspreiden van voedsel, baby-
spullen, kinderwagens, medicatie,
schoolspullen en nog veel meer.

‘Het organiseren van zo’n concrete actie
zorgt ervoor dat we weer hoop krijgen in
onze medemens, het gevoel dat we voor
elkaar klaar staan. En dat is een goed
gevoel’ aldus de leraressen.

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

September 2015
In City, zoals dat tegenwoordig
heet, vindt het Leefstyle Event
plaats. De dansdocente van De
Dansfabriek brengt de kids,
verzameld op de Markt, er toe met
haar mee te dansen.
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Politie zoekt man
met interesse
voor blote voeten

De politie in Nieuwegein is op zoek
naar een man met een interesse voor
voeten. Vorige week donderdag kreeg
de politie een melding over een man
die ongebruikelijke aandacht toonde
voor de voeten van een twaalfjarig
meisje. Het incident vond plaats op
de Symfonielaan.

Die donderdagmiddag, rond 17.00 uur,
werd het meisje aangesproken door een
nog onbekende man. Hij vroeg het meis-
je of zij haar ontblote voeten aan hem
wilde tonen. Nadat het meisje aan dit
ongebruikelijke verzoek had voldaan,
fietste de man weg over de Sweelinck-
laan, mogelijk in de richting van winkel-
centrum Cityplaza.

De man heeft een getinte huidskleur, is
rond de 18 jaar oud, heeft bruine krullen
en droeg een korte broek met wit t-shirt.

De politie wil graag de identiteit van de-
ze onbekende man achterhalen.
Eventuele getuigen en/of andere slacht-
offers wordt verzocht contact op te ne-
men met de politie via 09008844. U kunt
ook dit tipformulier invullen als u meer
weet over de zaak. Het onderzoek naar
de man met veel interesse voor voeten
is in volle gang.

https://www.slagerijwimkastelein.nl
09008844
https://www.politie.nl/nieuws/formulier/2020/september/23/03-politie-zoekt-man-met-interesse-voor-voeten.html?sid=6e1a50de-e43c-4efd-a73e-c98b65db4023


Sportief dagboek

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een gebo-
ren Vreeswijker en houdt van voet-
ballen, houdt van sport. Schreef jaren
lang voor het Utrechts Nieuwsblad.
Ieder weekend vindt u hem langs de
sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein.

Hans: ‘Geinoord heeft een valse start
gemaakt bij de aanvang van het nieuwe
seizoen. De streekderby tegen en in
Benschop leverde een 3-1-nederlaag
op, nadat de Nieuwegeinse formatie via
een door Daniel Kops verzilverde penal-
ty toch op voorsprong was gekomen.
Het breekpunt was waarschijnlijk de
tweede gele kaart die scheidsrechter
Martin Wateler uitdeelde aan Luc
Janssen Venneboer. Zodat Geinoord
voor de derde wedstrijd in successie met
rood werd geconfronteerd, een zorg-
wekkende sportieve ontwikkeling.’

‘Tegen tien man nam Benschop de
touwtjes energieker in handen en vooral
spits David Verweij deed zich gelden. Hij
wilde zijn verjaardag van de volgende
dag blijkbaar extra luister bijzetten en
scoorde een onvervalste hattrick zodat
bij het eindsignaal 3-1 voor de thuisclub
op het scorebord stond. Geinoord zal
zich in de komende thuiswedstrijd tegen
CSW moeten herpakken en vooral
moeten zorgen niet opnieuw met rood
geconfronteerd te worden!’

Prijswinnaars
KiKa Saté Sunday
‘in de boot genomen’

Afgelopen zaterdag 19 september en
zondag 20 september werden de ge-
lukkige prijswinnaars van de KiKa
Saté Sunday loterij actie meegeno-
men voor een bootreis door Team
KiKa Nieuwegein. In de boot van
Kaptein Tonie Smits, bootsman Eric
Martherus en lichtmatroos Tiny wer-
den de prijswinnaars in de boot
genomen voor een rondvaarttocht.

De rondvaart begon aan de Handels-
kade en ging richting de Wiersebrug.
Daarna langs de Vreeswijksestraatweg,
onder de Plettenburgerbaan door rich-
ting de Herenstraat. Even wachten voor
de Rijnhuizerbrug. Eric Martherus heeft
hier nog gewerkt als brugwachter eind
jaren 70. De Rijnhuizerbrug was vroeger
een groene draaibrug. Deze brug moest
met de hand rondgedraaid worden.
Wanneer de brug parallel aan het water
was, konden er aan beide kanten
scheepsvervoer plaats vinden. Daarna
onder de Blauwen Brug en de Zuider-
sluis door, rechtsaf het Amsterdam-
Rijnkanaal op. Om daarna vervolgens
via het Lekkanaal, de Prinses Beatrix-
sluis via de Lek aan te meren in het
haventje van Zeilvereniging De Lek.

Nieuwegein vanaf de waterkant bekijken
was weer eens iets anders en het is
groener dan menigeen denkt. Zo pnt-
dekte ook de heer en mevrouw Kee,

De winnaars van de KiKa Saté
prijsvraag geheel rechts.
Links Eric Martherus.

woonachtig in de passanten haven van
Zeilvereniging De Lek in Vreeswijk. On-
der het genot van een hapje en een
drankje bekeken deze KiKa prijswin-
naars Nieuwegein van een geheel an-
dere kant. ‘Prachtig vonden zij het en
dan ook nog door de Beatrixsluis varen.
Echt imponerend!’ aldus Eric Martherus.
Na deze rondvaart kregen de prijswin-
naars ook een diner voor twee aangebo-
den door restaurant The Good Food uit
Vreeswijk.

Wilt u ook eens in de boot genomen
worden door Team KiKa Nieuwegein?
Neem dan contact op met Jan The, de
eigenaar van restaurant The Good
Food! Hij weet er alles van!

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: 'Nieuwegein is goed bereikbaar. Je kan er vanuit alle hoeken komen en je kan naar allerlei gemeentes en steden toe. De
tram is de trots, de ader, onze pracht en praal! ...Maar hij rijdt niet. En hij zal voorlopig nog niet rijden ook. Een foutje met de
vergunning... en hard werken ligt straks maanden stil. Of kunnen ze dit misschien toch snel oplossen?'
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https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
https://www.zvdelek.nl
https://www.thefork.com/restaurant/the-good-food-r539905
https://www.thefork.com/restaurant/the-good-food-r539905
http://www.keep-in-mind.nl


Wijkbewoners in Batau
krijgen een eigen Beweegplein

In samenwerking met SportID
Nieuwegein realiseert Stichting de
Baten op dit moment Beweegplein
Batau nabij het Buurtplein en naast
sportzaal De Waterlelie. Het Beweeg-
plein wordt voornamelijk gerealiseerd
t.b.v. de bewoners van de wijken
Batau Noord en Batau Zuid.

Het Nieuwegein Fonds werkte mee aan
het werven van fondsen voor de realisa-
tie van het Beweegplein. Begin mei ont-
ving SportID Nieuwegein groen licht op
een aanvraag bij GeinsGeluk, waarmee
de dekking van de kosten compleet is
geworden.

Het Beweegplein aan de Heemraads-
weide zal worden opgenomen in de
routes van de diverse wandelclubs die
vanuit SportID Nieuwegein en Movactor
worden geïnitieerd. De nabijgelegen
scholen zullen het plein gaan promoten
en gebruiken om de kinderen (nog)
meer aan het bewegen te krijgen. Uiter-
aard is ook de individuele bewoner en
clubjes van buurtbewoners welkom om
te komen te bewegen. Het Beweegplein
is gewoon vrij toegankelijk.

Afgelopen vrijdag is de NOCNSF Natio-
nale Sportweek geopend door de leerlin-

gen van de Veldrakker, samen met kick-
bokser Rico Verhoeven en sportwethou-
der John van Engelen. De opening van
het Beweegplein zal op zondag 27
september door wethouder John van
Engelen en de voorzitter van Stichting
de Baten, Ron Koobs gedaan worden.
Hiermee wordt ook de NOCNSF Na-
tionale Sportweek afgesloten.

Over Stichting de Baten
Stichting de Baten is een ongesubsi-
dieerde welzijnsstichting voor de bewo-
ners van Nieuwegein-Noord. Stichting
de Baten organiseerde eerder dit jaar
een reeks ‘quarantaine concerten’ voor

met name oudere buurtbewoners en
voor de cliënten van een Reinaerde zor-
glocatie. Daarnaast initieerde de sticht-
ing de ‘BatenBus’, een mogelijkheid voor
de wijkbewoners om samen op stap te
gaan naar bijvoorbeeld weekmarkt, con-
cert, kookclub of bibliotheek. In verband
met corona staat de BatenBus op dit
moment helaas op een laag pitje.
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'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Krabspinnen zijn er in vrij veel soorten, en ze doen mij allemaal
aan de hulk denken. Er zijn zelfs groene, maar deze keer moet u
het met een kaneelkleurige boskrabspin stellen.

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: 'Zo tegen de herfst zie je in
het IJsselbos steeds meer
huisjesslakken en spinnen
verschijnen. Dat komt door hun
volwassen grootte, ze vallen
gewoon meer op.
Ook opvallend was deze
boskrabspin, die onbeweeglijk
afstak tegen het blad van een
dauwbraam. Een niet zo actieve
jachtspin, tòt er een prooi op dat
blad neerstrijkt...'

https://www.pen.nl/artikel/nocnsf-nationale-sportweek-geopend
https://www.pen.nl/artikel/nocnsf-nationale-sportweek-geopend
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


Kom
naar het Gezondheidsplein
in de bibliotheek

Wist je dat er op het Gezondheids-
plein in bibliotheek De tweede ver-
dieping wekelijks interessante bij-
eenkomsten worden georganiseerd
rondom gezondheid en leefstijl? Zo
zijn er in oktober drie interessante
bijeenkomsten. Op de agenda staan
de volgende onderwerpen.

Lucky Life
Technologie en gezondheid
Donderdag 1 oktober, 16.00 - 17.00 uur.
Welke technologie helpt ons gezonder,
langer en veiliger te leven? Tijdens deze
bijeenkomst komen studenten van de
Hogeschool Utrecht langs om verschil-
lende technologische ontwikkelingen te
laten zien en het gesprek aan te gaan
over wat je zelf praktisch kunt inzetten.

PLUS-café
NEE zeggen!
Over mentale weerbaarheid
Maandag 5 oktober, 14.30 - 15.30 uur.
Het is niet altijd even makkelijk om ‘ste-
vig’ in je schoenen te blijven staan: om
voor jezelf op te komen en ook eens
NEE te zeggen. Marsja Haanstra van
Studio Zin komt langs om enkele hand-
vatten te geven waarmee je de kracht in
jezelf kunt voelen en om kunt gaan met
lastige situaties. Ook geeft zij uitleg over
hoe je Tai Chi hiervoor in kunt zetten.
Het PLUS-café is voor 55-plussers uit
Nieuwegein.

Wel of niet prikken?
Maandag 12 oktober, 14.30 - 15.30 uur.
Laat je je wel of niet inenten tegen
pneumokokken? Wat zijn de voor- en
nadelen van vaccinatie? Wat doet het
met je gezondheid wanneer je je niet
laat inenten? Remedica geeft in op-
dracht van het ministerie van Volksge-
zondheid een voorlichtingsbijeenkomst
over pneumokokken.

Meer informatie en aanmelden
Vanwege de coronamaatregelen kunnen
er slechts 24 personen per bijeenkomst
deelnemen. Aanmelden is daarom ver-
plicht. Dit kan via actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. de bijeenkomst
waaraan je deel wilt nemen.

Brandweer
haalt pony uit sloot

De brandweer in Nieuwegein schoot
afgelopen zondagmiddag te hulp na-
dat een pony niet meer uit een sloot
kon komen. Het jonge dier liep te
dicht langs de waterkant bij het
Thomas Jeffersonpad en was vervol-
gens de sloot vol bagger in gegleden.

Het lukte verzorgers niet om de pony op
de kant te krijgen, waarop de hulp van
de brandweer werd ingeschakeld. Ook
de brandweer had heel wat mankracht
nodig om het dier uit het water te halen.

De pony is uitgeput, maar lijkt geen
grote verwondingen aan het avontuur te
hebben overgehouden.
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FOTO
VAN DE WEEK

Op het internet troffen
we naaststaande foto aan,
genomen aan de Rietput, een
prachtig gelegen viswater tussen
de bebouwing van de wijk
Hoog-Zandveld en de rand van
het Park Oudegein. De Rietput
is ontstaan als gevolg van een
dijkdoorbraak van de IJsseldijk
in de 13de eeuw, waarbij
'Viervoeter' de vraag stelt:
'Kunnen die recreatie #vissers
niet gewoon hun zooi opruimen?'.
Een terechte vraag...
maar gesteld aan de juiste
recreanten?

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!

mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:redactie@pen.nl
https://filmscanning.nl
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Start bouw
nieuwe praktijkhal
Make Center

Opleidingsbedrijf Metaal Midden
Nederland (OBM) en ROC Midden
Nederland (ROCMN) hebben eerder
dit jaar een samenwerkings-
overeenkomst getekend om te starten
met een publiek private samenwer-
king. Vandaag was de officiële start
van de bouw van het Make Center,
dat gebouwd wordt op het parkeerter-
rein van ROCMN aan de Harmonie-
laan in Nieuwegein. Onze videograaf
Bart van Rooijen was aanwezig. In
februari 2021 zal het Make Center
geopend worden.

'Een intensievere samenwerking tussen
bedrijfsleven en onderwijs is noodzake-
lijk om in de toekomst te beschikken
over voldoende en goed opgeleide vak-
mensen', melden de partners. 'Zeker in
regio’s waar veel maakbedrijven geves-
tigd zijn, zoals de regio Midden-Neder-
land.'

In Midden-Nederland zitten onder meer
bedrijven die terminal-trekkers maken
voor havens en industrie, machines voor
de aardappelverwerkende industrie en
verpakkingsmachines voor de levens-
middelenbranche.

Leren werken en ervaring opdoen
In het Make Center zullen de studenten
leren te werken met nieuwe machines
en zo ervaring op doen met technieken
van morgen. 'Zo sluiten de praktijklessen
die er worden gehouden en het werk bij
hun werkgever beter op elkaar aan.'

Meer samenwerking met bedrijfsleven
'ROCMN staat open voor meer samen-
werking met het bedrijfsleven', aldus
Johan Spronk, voorzitter College van
Bestuur van ROCMN. 'Onderwijs en
bedrijven moeten meer samen optrek-
ken om vakbekwaam personeel op te
leiden en in te spelen op de vraag vanuit
de markt.'

Leger des Heils
zoekt collectanten

Het Leger des Heils is op zoek naar
collectanten in Nieuwegein voor de
jaarlijkse collecteweek van 23 tot en
met 28 november. Alleen met de hulp
van vrijwilligers is het voor de orga-
nisatie mogelijk op buurtniveau ac-
tiviteiten te blijven organiseren om
sociale uitsluiting en eenzaamheid te
bestrijden.

In deze crisistijd is hulp voor veel men-
sen harder nodig dan ooit. Steeds meer
mensen zijn op zichzelf teruggeworpen
en niet iedereen redt het alleen. Het
Leger des Heils zet alles op alles om,
soms op creatieve manieren, zorg en
ondersteuning te kunnen blijven bieden.
Zo zijn er digitale 'koffie-uurtjes' ont-
staan. En bellen we onze bezoekers op:
hoe gaat het met ze, zorgen ze goed
voor zichzelf, kunnen we ze ergens bij
helpen? Want juist nu is de behoefte
aan contact en directe hulp enorm.

Het Leger des Heils heeft door heel
Nederland zo'n honderd buurthuis-
kamers die bedoeld zijn voor de directe
omgeving en toegankelijk voor iedereen.
Mensen kunnen er terecht voor een kop-
je koffie, een spelletje, een maaltijd, een
(pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of
bijvoorbeeld tweedehands kleding. In
steeds meer locaties wordt ook schuld-
hulp en huiswerkbegeleiding geboden,
aangevuld met lokale activiteiten.

Doel is om mensen uit een sociaal isole-
ment te halen of dit isolement te voor-
komen. Zeker voor mensen met minder
bestedingsruimte is zo'n locatie vaak
echt een vangnet. In deze buurthuis-
kamers kunnen buurtbewoners elkaar
bovendien leren kennen, waardoor ge-
werkt wordt aan hun sociale netwerk en
bovendien de buurt wordt versterkt.

Het overgrote deel van deze buurthuis-
kamers is niet gesubsidieerd, waardoor
het bestaan volledig afhankelijk is van
giften en donaties. Het Leger des Heils
organiseert daarom een landelijke col-
lecteweek, dit jaar van 23 tot en met 28
november. De hulp van vrijwilligers is
daarbij keihard nodig. Want samenleven
doe je dus niet alleen. Meld je aan via
www.legerdesheils.nl/collecte

Nieuwegein stopt
met het apart inzamelen
van PMD

Nieuwegein stopt met het apart inza-
melen van PMD (Plastic, Metaal/blik
en Drankenkartons). Nu verzamelen
nog veel inwoners het PMD, maar met
ingang van 1 januari 2021 hoeft het
niet meer. Vanaf die tijd gaat de com-
binatie van AVR en Attero het rest-
afval nascheiden op PMD-afval.

Na een proef blijkt dat het achteraf
scheiden beter is voor het milieu, omdat
op die manier meer plastic kan worden
teruggewonnen. Zo bleek dat er per in-
woner 20 kilo PMD-afval uit het vuilnis
werd gehaald, waar normaal 2 kilo per
inwoner uit het afval werd gehaald als zij
het zelf scheiden.

Ons restafval (de grijze container)
bestaat voor een kwart (25%) uit echt
restafval, driekwart (75%) bestaat uit
grondstoffen. Die grondstoffen wil Nieu-
wegein beschikbaar maken voor recy-
cling/hergebruik.

‘Er zit ook plastic in het restafval. Dat
scheiden we nu in Nieuwegein zelf.
Vanaf 2021 laten we het door machines
doen omdat dat momenteel door ver-
nieuwde technieken en nieuwe instal-
laties bij de afvalverwerkers goed kan.
Andere afvalstromen moeten nog wel
zelf gescheiden worden omdat dit ma-
chinaal niet lukt’ aldus de gemeente.

Met ingang van 1 januari zullen de zak-
ken met PMD-afval uit het straatbeeld
verdwijnen en kan het Plastic, Metaal/
blik en Drankenkarton weer gewoon in
de grijze container.

https://www.pen.nl/camera-mensen
http://www.legerdesheils.nl/collecte
https://www.pen.nl/artikel/start-bouw-nieuwe-praktijkhal-make-center-in-nieuwegein
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Rechtswinkel Nieuwegein
‘Wilt je weten wat je recht is?’

Heb je een vraag over ziek zijn bij je
werkgever of start je binnenkort juist
met een nieuwe baan? Wil je bezwaar
indienen tegen een besluit van het
UWV? Of heb je een andere vraag
over familiezaken zoals erfrecht of
alimentatie. Maak dan een afspraak
voor een kosteloos adviesgesprek bij de
Rechtswinkel Nieuwegein in Buurtplein
Batau aan het Oortjesburg.

De studenten bij de Rechtswinkel geven
mondeling advies over je rechten of
plichten. Zij volgen allemaal een rech-
tenstudie. Zij kunnen uitleg geven over
de wetten en advies geven over welke
stappen je kunt ondernemen.

De studenten worden op de achtergrond
ondersteunt door betrokken advocaten.
Zij kunnen je ook advies geven wat voor
een advocaat je nodig hebt. Je kunt con-
tact opnemen op woensdagavond tus-
sen 19.00 en 20.00 uur of stuur een e-
mail naar: rechtswinkel@sjs-
nieuwegein.nl. De Rechtswinkel is on-
derdeel van het Sociaal Juridisch Servi-
cepunt (SJS). Kijk voor meer informatie
op de website van het SJS.

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
mailto:rechtswinkel@sjsnieuwegein.nl
mailto:rechtswinkel@sjsnieuwegein.nl
https://sjsnieuwegein.nl
https://www.facebook.com/Gemeente.Nieuwegein/photos/a.472567489434072/3591495797541210/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.facebook.com/Wijknetwerk-Batau-Noord-1408392832800661/photos/pcb.2366097533696848/2366097137030221/
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3551268801562960/
https://www.dekom.nl/agenda/4615/Renee_van_Wegberg/Renee_Doet_De_Dames/


Vooruitstrevend onderzoek
naar slim omgaan met water
in City Nieuwegein

Donderdag 17 september was in
stadstheater De KOM de aftrap van
het project Water Circulair Nieuwe-
gein City. Een project onder leiding
van wateronderzoeksinstituut KWR
uit Nieuwegein, waarin wordt onder-
zocht hoe we in City West circulair
kunnen omgaan met water: hoe de
neerslagoverschotten benut kunnen
worden voor perioden van droogte.
Dit is belangrijk om City West leef-
baar in te richten en voorbereid te
zijn op de toekomst. Gemeente
Nieuwegein en KWR werken hierin
samen met Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, Provincie
Utrecht, projectontwikkelaars Fresh
Real Estate, Bridges Real Estate en
Mitros en watertechnologiebedrijven
Desah, Rieland, Field Factors en
Drain Product.

Voorbereid op de toekomst
Marieke Schouten, wethouder duurza-
amheid van gemeente Nieuwegein:
'Door klimaatverandering zullen ener-
zijds perioden met hevige buien vaker
voorkomen, anderzijds zijn er vooral in
de zomer perioden van droogte met ho-
ge temperaturen. Water is waardevol en
we willen zuiniger zijn op ons drinkwa-
ter. Bij de nieuwe inrichting van City
West willen we voorbereid zijn op mo-
gelijke watertekorten en extreme regen-
val. Dat betekent meer groen en anders
omgaan met ons afvalwater. Het toege-
paste onderzoek door KWR, de kennis

van de technische partners, de bereid-
heid van ontwikkelaars gaan ons daarbij
helpen.'

Groen en water, goede combi
Hans Adriani, wethouder wonen,
bouwen en ruimtelijke ordening: 'In City
maken we plannen zoveel mogelijk in
co-creatie, dus met alle betrokkenen.
Een veelgehoorde wens is om City
groener te maken. Denk bijvoorbeeld
aan binnentuinen en groene gevels bij
de te realiseren nieuwbouw en wadi’s
om water langer vast te houden. Groen
moet ook water hebben. Ik kijk uit naar
de uitkomsten van het onderzoek en
hoop dat we dan weer een stap kunnen
maken in onze ambitie om de meest
duurzame binnenstad van Nederland te
worden. Geweldig en heel bijzonder dat
twee overheden, toegepaste weten-
schap, technologiebedrijven en project-
ontwikkelaars samen deze innovatie
mogelijk maken. In Nieuwegein kan dat
gewoon!'

Tijdelijke opslag
Marcel Paalman, senior onderzoeker bij
KWR: 'In stedelijk gebied wordt het wa-
ter te snel afgevoerd via het riool, waar-
door er in perioden van droogte te wei-
nig water is. Het idee is om het teveel
aan water bij (piek)buien tijdelijk op te
slaan op daken en onder de straat,
waarna het water in de diepe onder-
grond in een zandlaag wordt geïnfilt-
reerd. In perioden van droogte komt dit
water weer beschikbaar voor het stede-
lijke groen, groene daken en draagt dan
in belangrijke mate bij aan de kwaliteit
van de leefomgeving.'

Hergebruik douchewater
Daarnaast wordt bekeken hoe we effi-
ciënter met drinkwater kunnen omgaan.
Van de 120 L drinkwater die dagelijks
per persoon wordt verbruikt, gaat ca.
50L naar het douchen. Dit is water van
een relatief goede kwaliteit en kan na
een eenvoudige zuivering weer benut
worden. Daarvoor moet het douchewa-
ter gescheiden worden van de rest van
het water. Omdat mensen (vaak) iedere
dag douchen, komt er ook in droge pe-
rioden water beschikbaar. Vooral in een
gebied als City West, waar veel mensen
gaan wonen, komt mogelijk relatief veel
bruikbaar water beschikbaar dat weer
een waarde heeft voor bijvoorbeeld het
groen in de omgeving. Het onderzoek
Water Circulair Nieuwegein City wordt
ook ondersteund vanuit het Nederlandse
Topsectorenbeleid.

Meest duurzame binnenstad
van Nederland
City, de binnenstad van Nieuwegein,
wordt de komende jaren verder ver-
nieuwd. Er komen meer dan 1.600
nieuwe woningen en een modern
knooppunt voor tram en bus met goede
loop- en fietsroutes. De ambities zijn
hoog. De gemeente wil van City de
meest duurzame binnenstad van Neder-
land maken. City West is een deel van
de Nieuwegeinse binnenstad dat hele-
maal wordt opgebouwd. Hier zijn kansen
om toekomstbestendig en duurzaam te
bouwen. Naast het project Water Circu-
lair wordt momenteel gewerkt aan een
integrale visie op duurzaamheid in City
West, genaamd City4D.
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Prullie op zoek
naar nieuwe en spontane
opruiminitiatieven

Afgelopen weekend bezocht Prullie
de Prullenbak, de kersverse zwerf-
afvalmascotte, diverse opruiminitia-
tieven tijdens World Cleanup Day in
Nieuwegein. Als een magneet trok ze
met haar aanwezigheid kinderen en
ouders aan en vroeg hen ook de han-
den uit de mouwen te steken in strijd
tegen zwerfafval. Zo bezocht Prullie
winkelcentrum Cityplaza en Sport- en
Evenementencomplex Merwestein. In
haar aanwezigheid verdween zwerfaf-
val als sneeuw voor de zon.

Prullie moedigde verschillende vrijwil-
ligers, waaronder een hardloopster uit
Nieuwegein aan, die haar sport combi-
neerde met het vinden en opruimen van
zwerfafval. Prullie heeft de smaak te
pakken en zoekt komend jaar nieuwe
zwerfafval opruiminitiatieven in Nieu-
wegein die ze kan bezoeken.

Sjaak Veeken van Stichting de Schone
Stad spreekt over een goede jaarlijkse
editie van de landelijke opschoondag en
maakt van de gelegenheid gebruik om
inwoners, verenigingen, bedrijven en
scholen binnen de gemeente op te roe-
pen om vaker dan eens per jaar de han-
den uit de mouwen te steken.

Veeken: 'De World Cleanup Day zorgt er
elk jaar voor dat het opruimen van

zwerfafval bij de inwoners op het net-
vlies komt. Toch zijn we er niet als we
zwerfafval opruimen beperken tot eens
per jaar. De vorige week gelanceerde
zwerfafvalmascotte Prullie, staat te trap-
pelen om het hele jaar door opruiminitia-
tieven in de gemeente te bezoeken en
de vrijwilligers aan te moedigen. Ik roep
dan ook op om Prullie de Prullenbak per
mail voor collectieve opruiminitiatieven
uit te nodigen via info@stichtingde-
schonestad.nl. De eerste 10 verzoeken
van sport- en buurtverenigingen, sc-
holen, en bedrijven komen hier gratis
voor in aanmerking”.

De organisatie van de World Cleanup
Day in Nederland wordt verzorgd door
Plastic Soup Foundation en Nederland
Schoon en wordt ondersteund door
Stichting de Schone Stad. Naar ver-
wachting doen wereldwijd 20 miljoen
mensen mee aan het initiatief. In Neder-
land waren ruim 400 acties aangemeld
met ruim 3.000 deelnemers. In Neder-
land deden vorig jaar een recordaantal
van 200.000 vrijwilligers mee om hun
buurt zwerfvuilvrij te maken. Verdeeld
over 4300 acties gingen buurtbewoners,
verenigingen en gemeenten aan de
slag.
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Soep & Cultuur
in Dorpshuis Fort Vreeswijk

Volgende week zondag 27 september
van 16.00 tot 17.00 uur is er weer het
eerste optreden van Soep & Cultuur
in Dorpshuis Fort Vreeswijk. De
Syrische pianist Kousay Alhelo komt
dan optreden met een divers scala
aan muziek. De entree voor een optre-
den bedraagt 2 euro en voor de
liefhebbers is er na afloop weer heer-
lijke huisgemaakte soep voor 2,50 per
kop.

Soep&Cultuur is maar wat blij u weer te
kunnen ontvangen na een periode van
stilte. ‘We zouden graag weer veel be-
zoekers ontvangen, maar gezien de
richtlijnen van de RIVM moeten we wel
even vragen of u wilt reserveren op het

nummer 0621664918. We kunnen maar
een beperkt aantal bezoekers toelaten.
Dus spontaan komen is een risico.’

Kousay Alhelo
Kousay Alhelo woont sinds 2014 met
zijn gezin in Nederland, heeft zichzelf
piano leren spelen en brengt een mix
van klassieke en Oosterse muziek ten
gehore. Eerder trad hij onder meer op bij
‘Gluren bij de Buren’, in de Partner en bij
een lunchpauzeconcert in DE KOM.

Kindercabaretvoorstelling
voor de hele familie!

Heb je zin in een leuke familievoor-
stelling vol humor, leuke liedjes en
gekke sketches? Kom dan naar
KLETSKOUSEN! In deze kindercabaret-
voorstelling komen Freek (slagwerk-
groep Percossa), Charlotte en Dookje
(Meiden van LOS) plotseling terecht in
een wereld zonder beeldschermen, tele-
foons en social media. Een uitdaging,
maar Klets Kindercabaret maakt er een
ouderwets groot feest van.
DE KOM, 22 oktober, 15:00 uur.

http://info@stichtingdeschonestad.nl
http://info@stichtingdeschonestad.nl
0621664918
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Een goed idee
voor jouw buurt?
Doe mee met de ‘Kern met Pit’

De aanmeldingsperiode voor de ‘Kern
met Pit’ gaat weer open, de prijs voor
initiatieven die een buurt zelf reali-
seert. Loop jij al enige tijd rond met
een idee voor jouw buurt en wil jij
daar werk van maken? Dan is het nu
tijd voor actie. Meld jouw idee gratis
aan bij ‘Kern met Pit’ en krijg 1.000,-
euro als het plan aan de eisen vol-
doet.

Kern met Pit is een initiatief van de
KNHM Foundation. Het afgelopen jaar
werd het project ‘Wereldkeuken’ van
Dorpshuis Vreeswijk tot winnaar uit-
geroepen in de provincie Utrecht. In de
finale grepen de initiatiefnemers net

naast de Gouden Pit en de daarbij be-
horend geldbedrag van 3.000,- euro.
Maar eerder deden al meerdere pro-
jecten mee uit Nieuwegein.

Wil jij bijvoorbeeld een speeltuin of een
pluktuin aanleggen of een toneelstuk
maken met jongeren uit jouw wijk? Kern
met Pit helpt je graag bij de realisatie
van jouw plan door advies te geven, je
netwerk uit te breiden of door de exper-
tise van deskundigen in te zetten. Daar
naast kun je gratis meedoen aan inte-
ressante workshops. Als het lukt om
jouw idee samen met buurtgenoten bin-
nen een jaar werkelijkheid te laten wor-
den, ontvang je het predicaat Kern met
Pit en € 1.000 voor het project.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: 'Kern
met Pit ondersteunt initiatieven die echt
vanuit de buurt zelf komen. Inwoners
werken gezamenlijk aan het succesvol
uitwerken van hun plan en Kern met Pit
geeft ze een belangrijk steuntje in de
rug. Het levert ontzettend waardevolle
projecten op die de leefbaarheid in dor-
pen ten goede komt en het brengt
buurtgenoten dichter bij elkaar.'

Aanmelden voor Kern met Pit kan via
deze website. Dit kan tot en met 31 ok-
tober 2020. Op de website vind je ook
meer informatie over de voorwaarden,
de workshops en diverse projecten.

Henk Jan Schat
nieuwe fractievoorzitter
Nieuwegeinse VVD

Dinsdag 22 september is Mark
Snoeren toegetreden tot de
2e Kamerfractie van de VVD. Het
fractievoorzitterschap en lid 2e kamer
laat zich echter slecht combineren.
De fractie van de Nieuwegeinse VVD
heeft unaniem Henk Jan Schat
benoemd als de nieuwe fractievoor-
zitter. Henk Jan was al de vice-
fractievoorzitter.

Henk Jan Schat (57) is sinds 2010 ge-
meenteraadslid voor de VVD. In deze
laatste raadsperiode is hij lid van het
presidium. Henk Jan werkt als contract-
manager voor het ingenieurs- en advies-
bureau Arcadis. Daarnaast is hij bijna 30
jaar actief als vrijwilliger bij de brand-
weer van Nieuwegein (VRU).

'Het is een mooie taak om als fractie-
voorzitter van de grootste fractie in de
Nieuwegeinse raad te mogen functio-
neren. Vooral in deze bijzondere tijden
is het belangrijk om als raad zichtbaar te
zijn voor onze inwoners. De gemeente
staat voor moeilijke beslissingen nu het
steeds moeilijker wordt om de begroting
van de gemeente sluitend te krijgen. De
financiële positie van de gemeente was
al verslechterd door de transformaties in
het sociaal domein. Nu komen daar de
kosten voor de Corona crises nog bij.
Het grootste deel zal door het rijk wor-
den gecompenseerd. Dit zullen alleen
de eenmalige kosten zijn. De meerjarige
effecten van de Coronacrisis zullen we
waarschijnlijk als gemeente zelf moeten
dragen. Als Nieuwegeinse VVD zullen
we ervoor waken dat onze voorzienin-
gen in stand blijven en dat de belastin-
gen niet onnodig stijgen. Als fractie-
voorzitter zal ik me daarvoor inzetten',
aldus Henk Jan Schat.

'We vinden dat de fractie een goede en
verstandige keuze heeft gemaakt' zegt
Henk van Vliet, voorzitter van het Lokale
VVD netwerk Nieuwegein. 'We wensen
hem veel succes in deze rol.'

Praat mee tijdens de online talkshow over aardwarmte

Ligt de energiebron van de toekomst diep onder onze voeten te wachten?
Wat kan aardwarmte betekenen voor de energietransitie? Waar liggen kan-
sen? Wat zijn de risico’s? En welke stappen moeten we nog met elkaar zetten
om van aardwarmte een veilig, verantwoord en gedragen alternatief te maken
voor aardgas?

Daarover gaat deze talkshow op dinsdag 6 oktober van 19.00 tot 20.15 uur tijdens
de Nieuwegeinse Warmteweken. De Nieuwegeinse Warmteweken duren van maan-
dag 28 september tot en met vrijdag 16 oktober 2020.

Tijdens de online talkshow over aardwarmte schuiven vijf interessante gasten aan
bij presentator Donatello Piras aan tafel voor een goed gesprek over aardwarmte.
Zo hebben we voor het eerst vertegenwoordigers van het Rijk, de gemeente, de ini-
tiatiefnemers en natuurlijk bewoners in Nieuwegein bij elkaar gebracht om het on-
derwerp vanuit verschillende invalshoeken te bespreken. En ook ú kunt meepraten!
Stel uw vragen tijdens het gesprek via de chat.

Hoe werkt het?
Heel simpel. Meld u aan via www.ikbennieuwegein.nl/warmteweken. Heeft u op
voorhand al vragen die u wilt stellen, dan kunt u die via het aanmeldformulier met
ons delen. Deze live uitzending vanuit Nieuwegein vindt plaats op dinsdag 6 oktober
van 19.00 tot 20.15 uur en is te volgen via een link die u via de mail ontvangt vooraf
aan de uitzending. Uiteraard moet u zich daarvoor wel even aanmelden. Dat kan op
www.ikbennieuwegein.nl/warmteweken.

https://www.pen.nl/artikel/wereldkeuken-van-dorpshuis-vreeswijk-beste-buurtinitiatief-in-de-provincie-utrecht
https://www.pen.nl/?s=Kern+met+pit
https://www.pen.nl/?s=Kern+met+pit
https://www.kernmetpit.nl/default.aspx
https://www.pen.nl/artikel/praat-mee-tijdens-de-online-talkshow-over-aardwarmte
http://www.ikbennieuwegein.nl/warmteweken
http://www.ikbennieuwegein.nl/warmteweken
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Peuterdans juf en rockster
brengen album uit
voor de allerkleinsten

Op zondag 4 oktober (Dierendag) ver-
schijnt het album ‘Beweeg je mee?’
door Bewegenboog. Het album is een
unieke samenwerking tussen de
Nieuwegeinse Mariska Joy Bogaerds
(peuterdans juf en kinderboeken-
schrijfster) en de bekende drummer
en componist Koen Herfst.

De twee hebben elkaar online leren ken-
nen en besloten afgelopen periode (met
weinig optredens en peuterlessen van-
wege Corona) om het succesvolle boek
‘Saartje wil een Taartje’ van de Nieuwe-
geinse te vertalen naar muziek. De 14
liedjes roepen, net als het boek, op tot
bewegen; van springen tot kruipen en
van rondjes draaien naar ‘vliegen als
een vogeltje.’

Mariska Joy Bogaerds
en de Bewegenboog
'Mijn missie is om het iedereen met een
voorbeeldfunctie voor peuters en kleu-
ters zo makkelijk mogelijk te maken om
beweging aan te bieden. Kinderen be-
wegen over het algemeen veel te wei-
nig. Beweging is juist zo goed voor ze.
Kinderen worden er blij en slim van' al-
dus Bogaerds.

Alle activiteiten van haar bedrijf Bewe-
genboog zijn dan ook gericht op het be-
wegen van (jonge) kinderen. Van op-
drachten in haar kinderboeken ‘Saartje

wil een Taartje’ en ‘Thijsje wil een Prijs-
je’ tot Peuterdanslessen en van speel-
goed gemaakt om mee te bewegen tot
nu dus ook heuse ‘beweegliedjes’.

Koen Herfst
'Mijn vier nichtjes zijn onwijs fan van de
boeken van Mariska en ik speelde al
langer met het idee om kinderliedjes te
schrijven, dus deze samenwerking was
een hele logische. Ik ben altijd in voor
nieuwe dingen en had natuurlijk ook
meer tijd omdat optreden door Corona
er even niet in zat' aldus Herfst.

Koen Herfst staat bekend als een van
de meest veelzijdige en heavy drum-
mers van Nederland en tourde o.a. met
Armin van Buuren de hele wereld over.
In het begin van dit jaar was hij nog in
de studio in Los Angeles met Vanden-
berg, een legendarische Nederlandse
rockband met Adje Vandenberg, waar-
mee een uitgebreide releasetour stond
gepland. Ook organiseert hij jaarlijks zijn
drumfestival ‘Herfstfest’ en schrijft hij
veel muziek, voor zijn onlangs uitge-
brachte solo-album ‘LEO’ bijvoorbeeld,
voor zijn bands Voodoo Chambers en
The Cards... en nu dus ook kinderlied-
jes!

Dit smaakt naar meer
'Werken met Koen gaat echt supermak-
kelijk. Ik laat hem vaak een opzetje

Mariska Joy Bogaerds

horen waarbij ik mezelf gefilmd heb op
gitaar en een paar uur later hebben we
vaak al het eindresultaat' aldus
Bogaerds.

'Als wij beginnen te schrijven lijkt het niet
op te houden en we ontvangen zoveel
enthousiaste reacties van ouders en
kinderen…dit smaakt zeker naar meer!'
aldus Herfst

Het album wordt nu gemixed door
Michiel Eilbracht (sound engineer bij o.a.
Armin van Buuren) en Koen Herfst en
komt op 4 oktober uit. In fysieke vorm
(CD met boekje en teksten) en als
download, eventueel later ook op
streamingsites.

Nieuwegein krijgt deel oude tram
in het Atrium van het Stadshuis

De provincie Utrecht heeft laten weten
over te gaan tot het schenken van het
oude trammaterieel. Met de schenking is
een bedrag gemoeid van ongeveer
50.000,- euro. Aanvankelijk was het de be-
doeling om de oude SIG-trams te verko-
pen aan een partij uit Indonesië, dat is
helaas niet gelukt.

Na 37 jaar dienst te hebben gedaan zijn de
SIG-trams vervangen door het nieuwe CAF-
trammaterieel. De nieuwe trams kunnen pas
over enkele maanden gaan rijden op het tra-
ject Utrecht - IJsselstein vanwege een blun-
der bij de provincie. De SIG-tram heeft vanaf
eind 1983 gereden in Utrecht, Nieuwegein en
IJsselstein en was een herkenbaar element

in het straatbeeld. Drie instanties krijgen een
schenking:
Stichting Nederlands Transport Museum
(NTM),
Stichting Transportmuseum Lelystad
(STL),
Gemeente Nieuwegein,
De gemeente Nieuwegein heeft interesse in
een kop van een SIG-tram. Mogelijk gaat de
gemeente Nieuwegein op termijn de kop een
plek geven in de hal van het Stadshuis ter
herinnering aan de karakteristieke trams. De
kop die naar Nieuwegein gaat, komt van de
SIG tram 5027. Deze staat nu nog bij het
sloopbedrijf.

De provincie: ‘Het inwilligen van de schen-

kingsverzoeken betekent dat de provincie
alle kosten dient te dragen die hiermee zijn
gemoeid. Schenken impliceert namelijk dat
er geen kosten zijn voor de ontvangende
partij. Dit betekent dus dat de drie geïnteres-
seerde partijen geen vergoeding mogen be-
talen voor het verkrijgen van het trammate-
rieel. De kosten van het schenken bestaan
onder meer uit het doorlopen van de proce-
dure voor de Asbestvrijverklaring, het reini-
gen van het trammaterieel en het vervoer
naar de partijen. De totale schenkingskosten
worden geraamd op afgerond € 50.000, -.’

Momenteel is aan het Trambedrijf Beheer en
Onderhoud toestemming gegeven om de ac-
tiviteiten ter voorbereiding op de schenkin-
gen te voltooien. Hierna zullen de schen-
kingsovereenkomsten ondertekend worden
en zullen de schenkingen conform de over-
eenkomsten geschieden.

https://www.bewegenboog.nl
https://www.bewegenboog.nl
https://www.pen.nl/artikel/reactie-provincie-utrecht-over-vertraging-ingebruikname-tram
https://www.pen.nl/artikel/reactie-provincie-utrecht-over-vertraging-ingebruikname-tram


20

Aantal Coronagevallen
loopt relatief snel op,
o.a. in Nieuwegein

Het RIVM kwam afgelopen dinsdag
weer met de wekelijke Coronacijfers.
Het instituut in Bilthoven meldt dan
hoe vaak het virus in de afgelopen
week is vastgesteld, hoeveel mensen
in een ziekenhuis zijn opgenomen en
hoeveel patiënten zijn overleden.

Dat het aantal besmettingen hard op-
loopt, staat vast. Waarschijnlijk zijn in de
afgelopen week meer dan 13.000 nieu-
we Coronagevallen vastgesteld. Vorige
week meldde het RIVM 8265 positieve
tests in de zeven dagen ervoor en de
week daarvoor waren er 5.427 besmet-
tingen geregistreerd.

Het aantal Coronagevallen breekt de af-
gelopen week record na record. Tussen
zondagochtend en maandagochtend
werden voor het eerst meer dan 2000
positieve tests geregistreerd. In de zes
dagen van dinsdag tot maandag steeg
het aantal besmettingen met 11.095.
Zeker honderd mensen zijn in een zie-
kenhuis opgenomen en minstens veer-
tien patiënten zijn overleden.

Utrecht
Amsterdam telt de vorige week de
meeste besmettingen. Tussen dinsdag
en maandag is het virus daar 1702 keer
vastgesteld. Daarna volgen Rotterdam

met 954 nieuwe gevallen en Den Haag
met 787 positieve tests. Andere ge-
meenten met veel nieuwe besmettingen
zijn Utrecht, Nijmegen, Groningen,
Leiden, Almere, Eindhoven en Haarlem-
mermeer. In Midden-Nederland loopt het
aantal Coronagevallen ook relatief snel
op in onder meer Lopik, Vijfheerenlan-
den, Stichtse Vecht, Nieuwegein en
Houten.

Amsterdam en Rotterdam hebben de
meeste ziekenhuisopnames geregi-
streerd. In Den Haag zijn vier mensen
overleden, het hoogste aantal van de
afgelopen week. Rotterdam en Venlo
tellen twee sterfgevallen.

Meer dan 100.000 besmettingen
Het officiële aantal besmettingen staat
nu op 95.995. Dat cijfer kan op woens-
dag of donderdag de grens van 100.000
doorbreken. In Amsterdam komt het to-
taal aantal besmettingen dinsdag waar-
schijnlijk boven de 10.000 uit. Op maan-
dag stond de teller daar op 9962.

Sinds het begin van de uitbraak zijn
12.435 mensen in Nederland in een
ziekenhuis opgenomen en 6281 aan het
Coronavirus overleden.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

Instagram-actie BN’ers
‘Onverantwoord, egoïstisch en
zo dom’

NU’91, de vakbond van ruim 40.000
verzorgenden en verpleegkundigen
uit Nieuwegein, noemt de actie #ik-
doenietmeermee van de BN’ers tegen
het Coronabeleid van de regering
‘schandalig en onverantwoord.’ Ook
Minister Ferd Grapperhaus noemt de
oproep van de artiesten ‘uiterst on-
verantwoord’. Minister de Jonge
noemt de kritische corona-actie van
de influencers zelfs ‘onverantwoord
en gevaarlijk.’

Onder meer Famke Louise, Tim Douw-
sma, Thomas Berge, Gers Pardoel,
Brace, Mental Theo en rapper Bizzey
deelden maandagavond om 18.00 uur
een video op hun eigen Instagram-ac-
counts, waarin ze zeiden: 'Alleen samen
krijgen we de overheid weer onder con-
trole, ik doe niet meer mee, free the
people.'

De zangeres en influencer Famke
Louise maakte in het voorjaar nog deel
uit van een betaalde campagne van de
rijksoverheid. De campagne was be-
doeld om jongeren erop te wijzen dat ze
zich aan de basisregels moeten houden.
Het bedrag dat zij voor haar deelname
aan de voorjaarscampagne heeft ont-
vangen, is niet bekendgemaakt. Het
gaat wel om duizenden euro’s. In Den
Haag gaan geluiden dat zij het verdien-
de bedrag moet terug betalen.

Woordvoerder Michel van Erp van
NU’91 zegt dat het vandaag weer alle
hens aan dek was op zo’n warme dag.
Hij noemt de actie van de BN’ers dan
ook 'schandalig en onverantwoord'.
'Deze actie valt absoluut heel fout en is
echt een klap in het gezicht voor men-
sen die zich dag in dag uit inzetten om
het virus te bestrijden. We hebben de
hulp van de hele samenleving nodig,
want het virus wordt niet minder', con-
cludeert Van Erp. 'Als deze BN’ers zorg
nodig hebben, kan een verpleegkundige
ook niet zeggen: ik doe even niet mee.'

https://filmscanning.nl
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Horeca & Toerisme College
trots op ‘cum laude’ studenten

Studeren in de huidige tijd met alle
Coronamaatregelen is anders dan an-
ders. Ondanks alle gebeurtenissen, is
het docenten van het Horeca & Toe-
risme College in Nieuwegein toch ge-
lukt om studenten Kok zonder studie-
vertraging een volwaardig mbo-diplo-
ma in ontvangst te laten nemen. Hele-
maal bijzonder is dat vier van hen,
volgens de officiële richtlijnen van het
Ministerie van OCW en de MBO Raad,
cum laude zijn geslaagd. Een top-
prestatie waar het College heel trots
op is.

Coronaproof diploma-uitreiking
Afgelopen week vond de diploma-uit-
reiking plaats in het verbouwde pand
van het Horeca & Toerisme College aan
de Newtonbaan in Nieuwegein. Helaas
konden de studenten niet met een groot
feest worden ontvangen. Maar in kleine
groepjes, volledig Coronaproof, kreeg
toch elke student de lof en eer die hij of
zij verdient.

‘Ik wil een bekende kok worden
in mijn stad’
De studenten die de vermelding cum
laude op hun diploma Kok hebben staan

zijn Jannine Groenendijk, Thien Dong,
Majd Sayegh en Bob-Jan Westermann.
'Dit had ik nooit verwacht', vertelt Jan-
nine. 'Studeren in Coronatijd was niet
prettig. Online lessen volgen vond ik
lastig. Dus ik ben extra trots'. Ook voor
Majd kwam zijn cum laude diploma on-
verwacht. 'Ik deed goed mijn best, want
mijn allergrootste passie is koken. Maar
cum laude? Die zag ik niet aankomen'.

De twee studenten hebben allebei grote
ambities. 'Ik houd van de gastvrijheid,
complimenten van de gasten en wil
nieuwe gerechten leren bereiden', zegt
Majd, die op dit moment werkzaam is in
de keuken van Bistro Madeleine in
Utrecht. 'Ik wil heel graag bekend wor-
den als kok in mijn stad'. Daarom
studeert hij verder aan de opleiding Zelf-
standig Werkend Kok niveau 3.

Jannine: 'Ik wil me verder ontwikkelen in
het vak. Ik werk nu bij Down Under in
Nieuwegein en wil na niveau 3 ook nog
graag de opleiding Patisserie niveau 4
gaan doen'. Zijn er zorgen over de toe-
komst? 'Nee, als Corona voorbij is, zitten
de restaurants weer vol en is er weer
meer dan genoeg werk'.

Grote premieverschillen tussen autoverzekeringen

Als je even de premies van verschillende autoverzekeringen naast elkaar legt,
kom je vast en zeker tot dezelfde conclusie als wij, namelijk dat hier grote ver-
schillen in te vinden zijn. In sommige gevallen kan het verschil zelfs enkele
honderden euro’s op jaarbasis bedragen.

Jongeren betalen meer
Jongeren die aan hun carrière als autobestuurder beginnen, betalen een hogere
premie voor hun autoverzekering dan oudere chauffeurs. De combinatie van weinig
ervaring en een flinke dosis jeugdig enthousiasme ligt hier aan de basis van. Voor
jongere is het daarom lastiger om de goedkoopste autoverzekering te vinden.
Verzekeringsmaatschappijen schatten de kans dat deze bestuurders in een ongeval
betrokken raken aanzienlijk hoger in en dus willen ze zichzelf veilige stellen. Tot je
de leeftijd van 25 jaar hebt bereikt, zul je even dieper in de portefeuille moeten tas-
ten om je auto te laten verzekeren. Geen nood, als je tijdens die jaren aantoont dat
je een goede en veilige chauffeur bent, zakt je premie nadien wel. Verder lezen

Hugo en Yara
ontvangen hun
HackShieldbattle certificaat
en badge

Zaterdag 19 september hebben Hugo
en Yara, die voor Nieuwegein de 2e en
3e plaats behaalde bij de HackShield-
battle, hun certificaat en badge in ont-
vangst mogen nemen. ‘Deze badge mo-
gen zij met trots dragen! Ook wij zijn
trots op jullie’ aldus de politie in Nieuwe-
gein.

Hugo en Yara uit Nieuwegein krijgen
hun certificaat met bijbehoren de
badge

Van 24 juni tot en met 8 juli hebben kin-
deren uit de gemeenten Vijfheerenlan-
den, Houten en Nieuwegein gestreden
om de beste Hack Shield Cyber Agent
van hun gemeente te worden. Het on-
line spel ‘HackShieldbattle’ is speciaal
ontwikkeld om kinderen van 8 tot 12 jaar
bewust te maken van de gevaren die er
online op de loer liggen. De burgemees-
ters en de deelnemers transformeerden
tijdens het spel in echte Cyber Agents.
Ze hebben belangrijke vaardigheden
opgedaan om online gevaar te herken-
nen en zich te beschermen.

Wil jij ook een mega goede Cyber Agent
worden? Ga dan naar www.joinhack-
shield.nl en speel de game. Wie weet
komt er volgend jaar weer een nieuwe
battle want de burgemeesters van Vijf-
heerenlanden, Houten en Nieuwegein
hebben elkaar weer uitgedaagd.

https://www.totaalbesparen.com/autoverzekering/goedkope-autoverzekering
https://www.pen.nl/artikel/grote-premieverschillen-tussen-autoverzekeringen
http://www.joinhackshield.nl
http://www.joinhackshield.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Mondriaan-museum bij
Montessorischool De Vleugel

Het is een heel chique museum, vindt
de 5-jarige Vera. De kleuters van
Montessorischool De Vleugel aan het
Mozartplantsoen maakten afgelopen
week reproducties van beroemde
schilderijen van Piet Mondriaan. Ze
maakten zijn werk na op de kralen-
plank, schilderden vlakken in primai-
re kleuren en tekenden er op los.
Deze werkjes zijn verzameld in een
heus Mondriaan-museum en Vera is
de gids.

In een overjas in Mondriaan-stijl leidt
Vera de bezoekers rond langs de kunst-
werken. Herkenbaar is Victory Boogie
Woogie, het kunstwerk dat Mondriaan
niet meer heeft kunnen afmaken voor hij
overleed. Vera vindt vooral de kleuren
erg mooi en weet te vertellen dat Mon-
driaan werkte met de kleuren rood, geel,
blauw en zwart. We zien niet alleen veel
schilderijen maar ook een vaas in Mon-
driaanstijl. Zelfs de overjas van Vera is
door de kleuters ingekleurd. Het mu-
seum ademt in alles Mondriaan uit.

Een week lang is het museum na
schooltijd open voor ouders en groot-
ouders, netjes op 1,5 meter afstand. Wie
het museum bezoekt komt eerst langs
de kassa. Daar wordt een vrijwillige bij-
drage gevraagd. Of er ook met credit-
card betaald kan worden vraagt een
vader. Ja hoor, geen probleem, ook die
wordt gescand met de speelgoed-scan-
ner. Met de opbrengst van het museum-
bezoek wil de klas graag een kunstboek
voor de bibliotheek kopen.

Het Mondriaan-museum in de school in
de wijk Zuilenstein is onderdeel van een
schoolbreed project. In elke groep van
De Vleugel staat een kunstenaar cen-
traal. Zo zijn er werken gemaakt in de
stijl van Keith Haring, Míro en Pablo Pi-
casso. Benieuwd naar deze kunstwer-
ken? Op de website van De Vleugel
staat een galerij met door de leerlingen
gemaakte kunstwerken.

Op de foto kijkt gids Vera aandachtig
toe

Museumwerf
organiseert cursussen
Zeilmaken
en Knopen & Splitsen

Komende winter gaat de Museumwerf
in Vreeswijk weer van start* met een
gezamenlijke cursus: één voor het
naaien van zeilen en één voor het
knopen en splitsen voor traditionele
schepen. Daarbij wordt gewerkt met
materialen zoals katoen, manilla, hen-
nep en staaldraad. De cursus Zeilma-
ken omvat het leren zeilnaaien met de
hand, het aanlijken en het repareren van
zeilen. De cursus Knopen & Splitsen
(schiemannen) omvat onder meer het
splitsen van touw- en staaldraad.

Introductie-avond
Op maandag 19 oktober om 19.30 uur is
er een introductie-avond waar geïnteres-

seerden nadere informatie krijgen over
het benodigde gereedschap, het mate-
riaal en het verloop van de cursussen.
Beide cursussen worden gezamenlijk
gehouden op de zolder van Museum-
werf Vreeswijk op de maandagavond
van 19.30 tot 22.30 uur.

Cursussen
De cursus Zeilmaken wordt gehouden
van begin november tot begin februari
2021 (12 lesavonden). De eerste les-
avond vind plaats op 2 november. Daar-
na op 9, 16, 23 en 30 november en op 7
en 14 december 2020, 11, 18, 25 januari
en 1 en 8 februari 2021. Opgeven voor
de cursus Zeilmaken kan bij Henk van
Schaik. Dat kan via het e-mailadres:
henkvanschaik1940@gmail.com of tele-
fonisch: 0346242086 of 0624249597.

De cursus Knopen & Splitsen wordt
gehouden van begin november tot eind
januari (8 lesavonden). De eerste les-
avond vind plaats op 16 november.
Daarna op: 23 en 30 november, 7, 14 en
21 december 2020 en 11, 18 en 25 ja-
nuari 2021. Opgeven voor de cursus
Knopen & Splitsen kan bij Hans van der
Haar. Dat kan via het e-mailadres:
hansvanderhaar49@gmail.com of tele-
fonisch: 0306066738 of 0628513533.

Locatie
De cursussen vinden plaats op locatie
van Museumwerf Vreeswijk aan de
Wierselaan 113 (Vreeswijk). Voor meer
informatie kunt u ook bellen naar
0306579581.

* Let op: Of de cursus doorgaat is
afhankelijk van de maatregelen die in
november gelden t.a.v. het Coronavirus.

http://www.devleugel.net
mailto:henkvanschaik1940@gmail.com
0346242086
0624249597
mailto:hansvanderhaar49@gmail.com
0306066738
0306066738
0306579581
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Willeke Stadtman
‘In tijden van Corona’

Op 17 juni 202 sloot onze columniste Willeke Stadtman
haar column ‘In tijden van Corona’ af met de woorden:
‘We willen terug naar het ‘Oude Normaal’. Toen we nog
gewoon met zijn allen uit ons dak konden gaan bij Ajax-
Feyenoord, op de kermis, op dancefestivals, op pleinen
en straten, en uit volle borst konden zingen in kerken en
koren. Wij zijn het zat. Maar dat geldt niet voor het virus.
Voorlopig is dit de laatste column van Willeke over dit
onderwerp. Hopelijk NIET tot de ‘tweede golf.’

Columnmatig ging Willeke Stadtman voorlopig maar even
in een lockdown, maar de tweede Coronagolf is er toch
gekomen. De hele provincie Utrecht en meer in het ‘rood.’
Willeke pakt haar column ‘In tijden van Corona’ weer op.
Om het geheugen op te frissen beginnen we met die laatste
van 17 juni jl. Die kun je hier nog eens lezen.
Gelijk ook maar even het kaartje over het verloop van het
virus in Nieuwegein.

Willeke columneerde indertijd als volgt:
Nu het Coronavirus met zomerreces is en de grootste hitte
van de crisis voorbij lijkt te zijn, ga ik columnmatig voorlopig
maar even in een lockdown.

Vanmiddag was ik op Cityplaza. De kinderen spetterden
als vanouds in de ‘bedriegertjes’ op het plein, ouders en
grootouders zaten er vergenoegd naar te kijken, de
terrassen waren goed gevuld en mensen liepen redelijk
argeloos langs elkaar heen. De 1,5 meter was een optie,
maar had niet meer de prioriteit van pakweg vijf weken
geleden, toen we elkaar als mogelijke virusverspreider nog
angstvallig uit de weg gingen.

Bij de meeste supermarkten is het desinfecteren van
karretjes inmiddels gedelegeerd aan de klanten. Bij AH staat
een bord met een bericht: de karretjes worden regelmatig
schoongemaakt door medewerkers, maar we mogen – als
we dat willen – natuurlijk zelf ook een stuk papier van de rol
afscheuren, dat besprenkelen met een spuitbus met
onbekende inhoud om vervolgens met dat papier ons eigen
karretje nog schoner te maken dan de medewerkers al
gedaan hebben (?). Be my guest!

In de krant lees ik dat er veel ophef is in Den Haag. Mag die
Coronawet, die raakt aan onze grondwettelijke vrijheden er
komen? Mogen we straks bij een eventuele tweede golf
IC-bedden toedelen op basis van leeftijd? Mag er geloot
worden tussen de koning en een dakloze als er een tekort is
aan IC-bedden? Moet er nu al een evaluatie komen naar het
managen van de crisis, terwijl we volgens Rutte nog midden
in die crisis zitten?

Den Haag is terug bij het ‘Oude Normaal’. Er is weer ruimte
om langs politieke lijnen te ruziën over van alles dat niet het
belang dient van de burger, maar van de partij die electoraal
wil scoren.

In de krant lees ik dat onderzoekers en wetenschappers over
de hele wereld zich in het zweet werken om een vaccin te
vinden, een medicijn, een cocktail van medicijnen, alles om
dat virus de kop in te drukken.

Nederland heeft samen met Frankrijk, Duitsland en Italië 300
miljoen doses besteld van het kansrijke Oxford vaccin,
waarvan nog niet duidelijk is of dat uiteindelijk een werkzaam
vaccin zal zijn, maar volgens Hugo de Jonge moeten we
voorkomen dat we achter in de rij staan. Het ‘Nieuwe
Normaal’ is Holland First.

We zijn aangeraakt door iets dat voorlopig groter is dan wij
zelf. Een minuscuul organisme dat alleen kan overleven in
de mens als gastheer. We zijn er wereldwijd aan ten prooi
gevallen. We zoeken een uitweg.

We willen terug naar het ‘Oude Normaal’. Toen we nog
gewoon met zijn allen uit ons dak konden gaan bij Ajax-
Feyenoord, op de kermis, op dancefestivals, op pleinen en
straten, en uit volle borst konden zingen in kerken en koren.
Wij zijn het zat. Maar dat geldt niet voor het virus.

Alle afleveringen vind je hier.

https://www.pen.nl/?s=Corona+Stadtman
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Toen: winter zonder Corona
Nu: zomer met Corona

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

