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Corona Uitbraak in het Sint Antonius • Maak Jij Je Sterk
voor Mij? • Woningmarktcijfers meer Positief • College
Investeert in Vitale Stad • Venster • Zie Je Zondag! •
Corona inNieuwegein • Voorstel voorBarrièreBuurthuis
De Boog • Openingsuren Supermarkt Kwetsbaren en
Ouderen • NieuwegeinenRundu • Willeke: 'NuRutteNog'
• CalsWintDriePrijzen • NieuweAppartementen inBatau
• BOA's met Bodycams • Geen Kermis Meer • Corona
Hotspots • MOvactor onder Druk • Mijn Mening Doet er
Wèl Toe, Lot! • Samenwerking Rabobank en DE KOM •

Veilig naar de Bieb • Cityplaza luistert echt wel

Gelet op de nieuwe corona maat-
regelen bestaat de kans dat een
evenement niet door kan gaan.
Neem bij twijfel contact op met de
organisatie.

Superjam,
16 oktober, 20:30 uur.

Kookworkshop voor jongeren,
17 oktober, 10:30 uur.

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

Paddestoelenwandeling,
18 oktober. 10:30 uur.

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

Zie je zondag,
18 oktober, 15:00 uur

KidsPlein KookClub,
19 oktober 14:30 uur.

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

Jonger Oranje Talentendagen,
20 en 21 oktober.

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

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

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

Ogaan met rouw, gespreksgroep,
2 november, 9:30 uur.

Superjam,
20 november, 20:30 uur.

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

Superjam,
18 december, 20:30 uur.

Koning en koningin
Ontvangen Burgemeester

https://www.pen.nl/artikel/video-wipwatermolen-krijgt-binnenkort-zijn-functie-terug
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
https://www.pen.nl/artikel/ahn-kookworkshop-voor-jongeren-25-tot-en-met-40-jaar-3
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/ivn-paddenstoelenwandeling-landgoed-oostbroek-3
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/zie-je-zondag-bij-de-partner
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
https://www.pen.nl/artikel/jonger-oranje-talentendagen-bij-sv-geinoord
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/artikel/gespreksgroep-omgaan-met-rouw-3
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
https://www.dekom.nl/agenda/4349/Huub_Stapel/Het_Huwelijk_reprise/
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk


Corona-uitbraak in St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

Op verpleegafdeling A2 (interne geneeskunde) van het St. Antonius Zieken-
huis in Nieuwegein zijn de afgelopen dagen meerdere medewerkers en
patiënten positief getest op Corona. Op basis van de huidige uitslagen (per
13 oktober ochtend) betreft het 11 medewerkers en 7 patiënten.

Uit voorzorg geldt voor een deel van deze afdeling een opnamestop. Dat
betekent dat er tijdelijk geen nieuwe patiënten worden opgenomen op deze
afde-ling. Vooralsnog is bezoek wel mogelijk (met chirurgisch mondneusmasker).
De dagbehandeling aan de voorzijde van de afdeling blijft open. Hier zijn geen
besmettingen. Alle maatregelen zijn in gang gezet om verdere verspreiding te
voorkomen.

Patiënten die momenteel op de afdeling verblijven zijn getest en alle patiënten die
in de periode tussen 5 en 11 oktober op de afdeling verbleven, maar inmiddels
zijn ontslagen, zijn gebeld en ontvangen een brief. Zij worden gevraagd om hun
gezondheid in de gaten te houden en zich bij klachten te laten testen.

Alle medewerkers die in de risicoperiode op deze afdeling zijn geweest worden
momenteel getest (van verpleegkundigen en arts-assistenten tot fysiotherapeuten
en schoonmakers). De afdeling ziet extra toe op de naleving van de maatregelen,
zoals het correct dragen van het chirurgisch mond-neusmasker en handhygiëne.
De medewerkers die positief zijn getest, zijn uiteraard thuis in quarantaine.

Deze situatie heeft geen gevolgen voor andere afdelingen of poli’s. Patiënten en
bezoekers kunnen veilig naar het ziekenhuis komen. De situatie wordt continu
zorgvuldig in de gaten gehouden en als dat nodig is, neemt het ziekenhuis
aanvullende maatregelen.

In september dit jaar zijn eerder zeven medewerkers en één patiënt positief
getest op het Coronavirus in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein.

Koken met pen.nl
Gewoon iets Turks,
lekker om te variëren

Op de Markt in Nieuwegein haal ik op
zaterdag bij de olijvenboer vaak een
Turks brood, gewoon als het gerecht
klaar is in de oven doen en klaar is ‘ie.
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 Lepelaar in de wijk
Doorslag.
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COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Beste KOM-bezoeker

Vanaf 14 oktober gelden aangescherpte maatregelen van de overheid en het
RIVM om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tot onze
grote spijt betekent dit dat ons programma in elk geval tot 28 oktober wordt
afgelast, en mogelijk ook tot 11 november. Dit is natuurlijk even slikken, maar
we houden moed en hopen u zo snel mogelijk weer te kunnen ontvangen.

Wij zijn nu druk aan het uitzoeken of de voorstellingen van de komende twee
weken verplaatst kunnen worden of dat deze definitief worden geannuleerd.
Dit kost even tijd, we laten zo snel mogelijk van ons horen. Iedereen die bij
ons kaarten heeft gekocht, ontvangt daarover persoonlijk bericht.

Houd onze website en sociale media in de gaten voor de actuele
ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Ariane Kop,
directeur DE KOM

https://www.pen.nl/artikel/zeven-medewerkers-en-een-patient-positief-getest-op-het-coronavirus-in-het-sint-antonius-ziekenhuis
https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-gewoon-iets-turks-lekker-om-varieren
https://www.pen.nl/destraat/index486.html
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/de-doorslag
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/de-doorslag
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.cityplaza.nl
0646139696
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/videoboodschap-burgemeester-frans-backhuijs-heb-aandacht-voor-elkaar


Speciale openingsuren
voor kwetsbaren en ouderen
vanwege Corona

Supermarkten die ruimte hebben voor
meer dan dertig klanten tegelijk, kre-
gen vanuit het kabinet tijdens de pers-
conferentie van maandag 28 septem-
ber de plicht om twee uur per week-
dag geopend te zijn voor de meest
kwetsbaren.

Sommige supermarkteigenaren kiezen
ervoor om deze twee uur achter elkaar
te doen, andere kiezen voor twee uur
verspreid over de dag. Hierbij een over-
zicht van de supermarkten met hun spe-
ciale uren:

• Albert Heijn Cityplaza, Passage,
07:00 - 09:00 uur.
• Albert Heijn Fokkesteeg, Rapenbur-
gerschans, 7.00 - 9.00 uur.
• Albert Heijn, Hoog Zandveld, ma -za,
07.00 - 09.00 uur.
• Albert Heijn Muntplein, ma - vrij,
7.00 - 9.00 uur.
• Boon’s Markt, Makadocenter,
7.30 - 8.30 en 19.00 - 20.00 uur.
• Dirk van de Broek Cityplaza,
07:00 - 08:00 en 19:00 - 20:00 uur.
• Jumbo Cityplaza, 07.00 - 08.00 uur.
• Jumbo Galecop, 7.00 - 9.00 uur.
• Jumbo Walnootgaarde,
ma - za, 07.00 - 09.00 uur.
• Lidl Kauwenhof en Waardijnburg,
ma - vrij 07.00 - 09.00 uur.
Daarnaast is kassa 1 op alle dagen
een voorrangskassa voor ouderen en
kwetsbaren.
• Nettorama Hildo Kropstraat,
7.00 - 8.00 uur.
• Plus Van Loon Nedereind,
7.00 - 8.00 en 19.00 - 20.00 uur.

Sinds 12 oktober
minder operaties
in het St. Antonius

Door de snelheid waarmee het aantal
coronapatiënten momenteel toe-
neemt, ziet het St. Antonius Zieken-
huis, in navolging van veel andere
ziekenhuizen, zich ook genoodzaakt
om reguliere zorg af te schalen. Vanaf
12 oktober wordt ongeveer 15% van
de geplande (niet acute) operaties per
week verplaatst naar een later mo-
ment.

Luc Demoulin

'Een heel vervelende maatregel die we
nu helaas toch noodgedwongen moeten
treffen', aldus voorzitter Raad van Be-
stuur, Luc Demoulin. 'We hebben zo
lang mogelijk geprobeerd om alle regu-
liere zorg gewoon te blijven verlenen,
ondanks de toename van coronazorg.
Niets is immers vervelender voor een
patiënt dan te horen dat je operatie moet
worden uitgesteld. Helaas zitten we nu
aan de grens van ons kunnen en nemen
we deze maatregel om de zorg die we
wél leveren goed en veilig te kunnen le-
veren.'

Langer wachten
Het betreft voorlopig een beperkt aantal
ingeplande niet-acute operaties dat af-

gezegd moet worden. Daarmee komt
OK-personeel vrij om coronazorg te ver-
lenen op de Intensive care. Ook kunnen
hierdoor meer coronapatiënten centraal
op een verpleegafdeling worden ver-
pleegd.
Naast het verplaatsen van een aantal in-
geplande operaties, worden de komende
tijd ook wat minder nieuwe operaties in-
gepland. Daarvoor hoeven dus geen
operaties afgezegd te worden, maar
moeten patiënten soms wel langer wach-
ten op hun ingreep.

Poli en spoed gaat door
Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld
of een ingreep kan worden uitgesteld.
Patiënten die spoedeisende hulp nodig
hebben kunnen altijd terecht. Anders
dan in het voorjaar, gaan de poli-af-
spraken wel door. Zo veel mogelijk als
het kan op afstand, dus via de telefoon
of videobellen. Behandelingen van pa-
tiënten met kanker, hartingrepen en psy-
chiatrische behandelingen gaan in prin-
cipe ook door.

Niet gebeld?
Dan gaat je operatie door
Patiënten van wie de ingreep moet wor-
den verplaatst worden gebeld. Samen
met patiënten wordt naar een andere da-
tum en eventueel een andere locatie ge-
zocht. Het ziekenhuis benadrukt dat als
je niet gebeld wordt, je operatie gewoon
door gaat.

Met elkaar
Demoulin: 'Wij kunnen dit als ziekenhuis
niet alleen en doen daarom een dringen-
de oproep aan iedereen: houd die 1,5
meter afstand en blijf thuis bij klachten.
Alleen dan kunnen we de toestroom van
coronapatiënten in het ziekenhuis aan
en ook nog zoveel mogelijk andere zorg
blijven bieden die zo hard nodig is.
Alleen met elkaar kunnen we voorkomen
dat de coronazorg weer de overhand
krijgt in ziekenhuizen.'
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http://www.moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/artikel/zomerprogramma-tegen-coronaverveling-voor-jongeren-in-nieuwegein
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737


Appartementen
in plaats van
leegstaande kantoorpanden

Aan de Dukatenburg in Batau-Noord
in Nieuwegein maken twee langdurig
leegstaande kantoorpanden plaats
voor de bouw van twee moderne
wooncomplexen. In totaal worden
hier 66 appartementen gerealiseerd.
Bridges Real Estate is de opdracht-
gever. Een deel van de appartemen-
ten is bestemd voor verzorgd wonen.

Het plan bestaat uit de realisatie van
twee gebouwen met 6 en 9 woonlagen.
Er komen 66 appartementen, waarvan
17 appartementen voor verzorgd wonen.
De appartementen variëren van 70 tot
90 m2 en zijn bestemd voor de vrije sec-
tor. Het ontwerp voor de wooncomplex-
en is afkomstig van architectenbureau
Studio in Motion. De gebouwen krijgen
een verfijnde detaillering en warme uit-
straling. Dit zorgt voor een positieve im-
puls voor de wijk Batau-Noord.

Ruimte voor alle generaties
Volgens Bridges Real Estate zijn de ap-
partementen voor starters op de woning-
markt een ideale plek om op eigen be-
nen te staan. En voor herontdekkers en
senioren is het nieuwbouwproject de
plek voor toekomstbestendig wonen.
Alles wat de toekomstige bewoners no-
dig hebben is dicht bij, met winkelcen-
trum Muntplein om de hoek.

De werkzaamheden zijn inmiddels ge-
start. Naar verwachting worden de ge-
bouwen eind 2021 opgeleverd.
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Cals College
wint drie prijzen
op het Nederlands
Film Festival
voor Scholieren

Het Nederlands Film Festival voor
Scholieren (NFFS) is dit jaar doorge-
gaan, maar de 16e editie was wel an-
ders, namelijk middels een live-
stream. Het Cals College deed ook dit
jaar weer mee en haalde maar liefst
drie prijzen weg van de 11 catego-
rieën. Helaas geen eerste prijs, maar
wel mooie tweede en derde prijzen.
De prijzen zijn verspreid over het land
gevallen.

Natuurlijk was er geen festivaldag geor-
ganiseerd met 500 scholieren uit het
hele land verzameld in Lelystad. Maar
op veel scholen waren ondanks alles
wel films gemaakt het afgelopen school-
jaar. Er waren voldoende scholen die
positief reageerden op de vraag of ze
toch mee wilden doen en al met al zijn
er 118 films ingezonden. Genoeg om
alle categorieën gevuld te krijgen. Deze
keer was er geen publieksprijs omdat,

vanwege het Coronavirus, geen publiek
in de zaal werd toegelaten.

De prijzen voor het Cals College
• 3e prijs 1 minuut OB – Bloody Mystery:
‘Twee tieners krijgen de schrik van hun
leven als ze iemand met een lijk zien

slepen. Ze gaan op onderzoek uit.’ Een
1 minuut thriller.
• 2e en 3e (gedeelde) prijs Fictie OB –
Mine Corona: ‘Drie jongens in Coronatijd
vervelen zich. Ze zoeken een manier op
toch bij elkaar te komen in hun Minecraft
wereld.’ Gemaakt tijdens Corona, alle-
drie los van elkaar thuis hun eigen
beelden gemaakt en 1 editor.
• 2e en 3e (gedeelde) prijs Fictie OB –
De Chloroformdief: ‘Een oplichter in
Coronatijd maakt misbruik van het tekort
aan mondkapjes. Komt hij hiermee weg
of niet…’ Gemaakt in Coronatijd na 1 AV
blok (online lessen)”

Directeur Dorée de Kruijk van het VFFS.
‘Het NFFS gaat door ondanks alles,
actief en enthousiast blijft het NFFS
scholen oproepen om films te maken en
in te zenden. Volgend jaar gewoon
weer!’

De meerwaarde
van zakelijk LED verlichting

Bij de keuze voor het aanschaffen
van LED verlichting, kunnen
meerdere redenen een rol spelen.
Aangezien de productie van de
gloeilamp, sinds 2018 niet meer is
toegestaan, wordt al langer geke-
ken naar gelijkwaardige andere
vormen van verlichting. De ouder-
wetse gloeilampen verspilden het
overgrote deel van hun energie
aan warmte, terwijl het creëren
van licht uiteraard het doel van
verlichting is.

De meerwaarde van LED verlichting
is terug te voeren op diverse voorde-
len. Door te investeren in zakelijke
LED verlichting, kan tot 90% worden

(verder lezen)

https://dzcn.nl/zonnepanelen/
https://www.pen.nl/artikel/cals-college-wint-drie-prijzen-op-het-nederlands-film-festival-voor-scholieren
https://www.pen.nl/artikel/de-meerwaarde-van-zakelijk-led-verlichting
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Inwoners Nieuwegein
armsten van de provincie
qua gemiddeld vermogen

Inwoners uit Nieuwegein zijn de arm-
ste van de provincie Utrecht. Dat
blijkt uit de cijfers die het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) van-
daag heeft vrijgegeven. Met een ge-
middeld vermogen van 142.300 euro
bungelen de inwoners onderaan de
lijst. Als het gaat het om het door-
snee vermogen (mediaan vermogen)
dan is Nieuwegein één-na-laatste met
54.200 euro ondanks een stijging met
40,4%.

Bunnik was vorig jaar opnieuw de rijkste
gemeente in de provincie Utrecht. Een
doorsnee huishouden daar bezat in
2019 230.500 euro, aanzienlijk hoger
dan een standaard Utrechts huishou-
den. In onze provincie beschikt de helft
van alle huishoudens over minimaal
71.100 euro.

Vermogen is volgens het CBS de optel-
som van bezittingen als bank- en spaar-
tegoeden en geld dat in een eigen wo-
ning of onderneming zit. Eventuele
schulden worden er vanaf getrokken.
Het bureau zette op een rij hoe hoog het
bedrag is waarover de helft van de huis-
houdens in een gemeente minimaal be-
schikt (het mediaan vermogen).

Bloemendaal (381.000 euro in 2019) is
al jaren de rijkste gemeente van Neder-
land. Bunnik staat in de landelijke
top-10. Het doorsnee vermogen van
Nederlandse huishoudens steeg met
12.000 euro tot 49.800 euro. Dat is
vooral te danken aan de stijging van de
waarde van huizen. Iets meer dan de
helft van de huishoudens had in 2019
een eigen woning.

De hoogte van het eigen vermogen is
zeer afhankelijk van iemands levens-
fase. Huishoudens met een hoofdkost-
winner tot 25 jaar hebben nauwelijks

vermogen en de hoogste vermogens
bevinden zich bij de 65-plussers. Zij
bezitten vaak een eigen woning en
hebben nauwelijks of geen hypo-
theekschuld.

De huishoudens met het laagste door-
snee vermogen bevinden zich vooral in
de grote steden. Rotterdam is het armst
met een doorsnee vermogen van ruim
6.000 euro. In Utrecht is dat 17.800 eu-
ro. In de grote steden wonen relatief
veel jongeren, uitkeringsontvangers en
personen met een niet-westerse migra-
tieachtergrond. Deze groepen hebben
vaak weinig vermogen.

Gemiddeld en mediaan vermogen
in de provincie Utrecht (2019)
In 2019 bezat de helft van de huis-
houdens in de provincie Utrecht mini-
maal 71.100 euro. Het gemiddelde ver-
mogen was 236.200 euro.

Eigen woning belangrijkste bezit
Er waren 7,8 miljoen huishoudens in
Nederland die samen 2400 miljard euro
aan bezittingen hadden. Daartegenover

stond 870 miljard aan schulden, waar-
door het totale vermogen in Nederland
uitkwam op 1540 miljard. Prijsstijgingen
en -dalingen van woningen hebben
grote invloed op het vermogen van
huishoudens. Bijna 6 op de 10 huis-
houdens hadden in 2019 een eigen
woning. De eigen woning vormde met
60 procent van de bezittingen het groot-
ste vermogensbestanddeel. Daarna vol-
gen bank- en spaartegoeden een aan-
merkelijk belang. De hypotheekschuld is
de grootste schuldenpost.

SV Geinoord uit de beker,
voorlopig geen derby
tegen JSV

SV Geinoord uit Nieuwegein heeft
dinsdagavond de bekerwedstrijd
tegen CJVV met 3-1 verloren. Na een
ruststand van 0-0 bleken de Amers-
foorters in de tweede helft te sterk
voor de formatie van Gerrit Plomp.

Door de gedeeltelijke lock-down was dit
voorlopig het laatste optreden van SV
Geinoord op competitieniveau, ook de
bekerwedstrijd tegen JSV die in oktober
op het rooster stond, zal voorlopig geen
doorgang vinden.

JSV werd gisteravond overigens ook uit-
geschakeld voor de beker, de ploeg ver-
loor thuis van Sporting ’70 uit Utrecht
met 2-3.

https://boeketten.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.

Sportief dagboek

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op De Digita-
le Stad Nieuwegein. Hans is een ge-
boren 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 van Echtelt: ‘Geinoord heeft op
overtuigende wijze de eerste winstpartij
veroverd. Tegen Nita kwam de thuisclub

op een regenachtig en geheel verlaten
Parkhout al binnen twee minuten op
achterstand via Dwayne Wondel. Maar
de ploeg richtte zich snel op en via top-
scorer Sem van Zwieten en Daniel Kops
stond binnen een kwartier de 2-1 al op
het scorebord.’

‘Nog voor rust stelde de formatie van
Gerrit Plomp orde op zaken. Weer Kops
en daarna Stijn Gerrits hielpen Geinoord
aan een comfortabele voorsprong van
4-1. Vooral de laatste treffer was memo

rabel want Stijn, de voormalige jeugd-
speler van NAC en Feijenoord, verraste
op grote afstand met een schitterende
boogbal Nita-doelman Stan de Wit.’

‘En daarmee was de doelpuntenregen –
wat was het nat op Parkhout – nog niet
voorbij want Eser Ozkilit zorgde voor
een mooi slotakkoord met de vijfde tref-
fer, voordat scheidrechter Peter de
Waard affloot. Door deze zege is Gein-
oord van de laatste plaats af en stoomt
nu richting middenmoot met vier punten
uit even zovele duels.’

Spelmoment uit het duel tussen Geinoord en Nita, Jardell Adamson werkt de bal weg

FOTO: GERARD VAN VLIET
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Geen kermis meer
in Nieuwegein per 2021

Elk voorjaar wordt er in Nieuwegein
een grote kermis georganiseerd. Bur-
gemeester en wethouders hebben af-
gelopen maandag in een brief aan de
gemeenteraad laten weten dat dit eve-
nement per 2021 helaas geen door-
gang meer zal vinden.

Wegvallen kermisterrein
en verkenning alternatieven
Het huidige kermisterrein (P-west in
City) is vanwege werkzaamheden inmid-
dels niet meer beschikbaar. Er is onder-
zocht of er binnen de gemeentegrenzen
een geschikt alternatief voorhanden is.
Dat blijkt niet het geval. Het Merweplein,
dat tot en met 2014 als kermisterrein
werd gebruikt, is slecht zichtbaar. De be-
zoekersaantallen en opbrengsten ston-
den als gevolg daarvan destijds al onder
druk en het werd steeds lastiger de ker-
mis op deze locatie rendabel te maken.
Bovendien was het moeilijk de kermis te
combineren met het reguliere gebruik
als parkeerplaats voor sport- en evene-
mentencentrum Merwestein.

Hetzelfde geldt voor andere parkeer-
plaatsen in de stad die qua omvang
geschikt zouden zijn voor een kermis
(Blokhoeve, Structuurbaan en sportpark
Galecop). Ook hierlangs zijn functies
gelegen waarvan de parkeerbehoefte

(bij momenten) fors is. Bovendien zijn
deze terreinen nog minder centraal gele-
gen dan het Merweplein.

Populariteit en inkomsten
voor gemeente
De kermis is in Nieuwegein de afgelo-
pen jaren steeds minder populair gewor-
den, een trend die in heel Nederland
zichtbaar is. De traditionele kermis sluit
niet goed meer aan bij de hoge eisen
die de consument vandaag de dag stelt
aan vermaak. Die gaat liever naar bij-
voorbeeld een festival of een pretpark,
waar het aanbod breder en aantrekke-
lijker is.

De inkomsten die de gemeente uit de
kermis haalde zijn de afgelopen jaren
fors teruggelopen, van ca. een ton aan
pachtinkomsten rond de eeuwwisseling
tot slechts € 4.000,- aan grondvergoed-
ing de laatste jaren. ‘Het wegvallen van
dit evenementen heeft daarmee mini-
male gevolgen voor de gemeentelijke
begroting’ aldus het college van B&W in
de brief aan de gemeenteraad.

Voortbestaan Stichting
MOvactor onder druk

Het college van B&W van de gemeen-
te Nieuwegein is al geruime tijd inten-
sief in gesprek met de Stichting
MOvactor over het perspectief van
deze organisatie in het brede wel-
zijnswerk. In 2018 hebben zij advies
gevraagd onderzoek uit te voeren
naar de visie op en uitvoering van het
welzijnswerk in Nieuwegein. De uit-
komsten van dit onderzoek zijn als
onderlegger gebruikt bij het uitwer-
ken van de Routekaart Welzijn
2020-2024, vastgesteld in de raads-
vergadering van 16 december 2019
en uitgewerkt in de Meerjarenopgave
welzijn (MJO-welzijn).

Het college laat in een brief aan de ge-
meenteraad weten dat hiermee een ste-
vige basis is gelegd voor een nieuw
toekomstperspectief voor het brede
welzijnswerk. Voor de uitvoering van de
MJO-welzijn is jaarlijks een bedrag van
€ 6.500.000 beschikbaar. Van dit bedrag
is in de begroting 2021, die nog formeel
door uw raad moet worden vastgesteld,
een bedrag van afgerond € 3.000.000,
inclusief 5 buurtpleinen, gereserveerd
voor MOvactor. ‘Dit bedrag is in lijn met
de hiervoor begrote budgetten van de
afgelopen jaren.’

(vervolg op pagina 22)

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

Oktober 2007
Het Nederlands Elftal Onder
Zeventien speelt op het JSV-veld in
Galecop een oefenwedstrijd tegen
Griekenland. Zoekt deze nummer
elf nu naar een oplossing of daagt
hij deze Griekse boys uit?
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Woningmarktcijfers
positiever dan verwacht

De woningmarkt heeft zich beter ont-
wikkeld dan verwacht. Volgens de
Woningmarktmonitor van oktober
2020, die vorige week werd gepresen-
teerd door het Economisch Bureau
van ABN AMRO, blijft het aantal wo-
ningverkopen toenemen en stijgt ook
de huizenprijs nog steeds. De econo-
men schrijven deze stijging voorna-
melijk toe aan de daling van de hypo-
theekrente.

Meer vraag naar leningen
met een lange rentevaste looptijd
De hypotheekrente is de afgelopen jaren
flink gedaald. Dit heeft ertoe geleid dat
een koophuis voor de gemiddelde Ne-
derlander beter betaalbaar werd. Sinds
december 2019 daalde de actuele hypo-
theekrente op leningen met een rente-
vastlooptijd van 10 jaar met 60 basis-
punten, waardoor deze uitkwam op 2
procent. Geld lenen werd hierdoor goed-
koper dan de jaren daarvoor, wat resul-
teerde in een stijgende vraag naar lenin-
gen met een lange rentevastlooptijd.

De rentedaling zorgde niet alleen voor
een stijgende vraag naar hypotheken
met een lange rentevastlooptijd, maar
ook voor meer oversluitingen.

In april, mei en juni sloot 40% van de to-
tale hypotheekproductie zijn hypotheek
over. De belangstelling om de hypo-
theek over te sluiten werd extra gevoed

door het vooruitzicht dat de rente zou
kunnen stijgen. Nu deze verwachting is
bijgesteld, neemt het enthousiasme af.
Het aantal hypotheekaanvragen over juli
en augustus wijzen op een matiging van
de vraag van oversluiters.

Prijsstijging
door krapte en overbieden
De huizenprijzen stegen in augustus van
dit jaar met liefst 8,2 procent, waardoor
de prijsstijging het hoogste niveau be-
haalde in het afgelopen anderhalf jaar.
De krapte op de woningmarkt speelt hier
een belangrijke rol in. Er staan weinig
woningen te koop en bovendien worden
de huizen die te koop staan, snel ver-
kocht. Huizen die in het tweede kwartaal
van dit jaar te koop stonden, werden vol-
gens makelaarsvereniging NVM gemid-
deld na 28 dagen verkocht en dat was
een record.

Als gevolg van de grote vraag en de
krapte werd de huizenprijs opgestuwd.
In de krappe markt is overbieden nog
steeds eerder regel dan uitzondering.
Door te bieden boven de vraagprijs,

stijgt het prijspeil. Hierdoor ligt de gemid-
delde koopsom inmiddels een stuk ho-
ger dan gebruikelijk. Volgens het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek (CBS)
werd er in augustus van dit jaar gemid-
deld 336.000 euro voor een koopwoning
betaald. In vergelijking met een jaar eer-
der is dit een stijging van 6,4 procent.

Woningmarkt koelt langzaam af
In tegenstelling tot de verwachtingen
laat het afkoelen van de woningmarkt
nog even op zich wachten. Philip
Bokeloh, econoom van Het Economisch
Bureau van ABN AMRO, laat weten dat
– hoewel het aantal woningaankopen
momenteel nog stijgt – zij er rekening
mee houden dat ze dit jaar stabiliseren.
Eerder gingen Het Economisch Bureau
nog uit van een afname van 5%.

Bokeloh: 'De verwachting voor het aan-
tal transacties in 2021 blijft onveranderd
-10%. De stijging van de huizenprijzen
zal dit jaar in de buurt liggen van 7% en
volgend jaar stabiliseren, ten opzichte
van de respectievelijk 6% en -2% die we
in juli nog hadden voorspeld.'

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: 'Als om half twaalf 's nachts je deurbel gaat, dan raast er van alles door je hoofd. Is er iets ergs gebeurd? Probeert iemand
in te breken? Voorzichtig kijk je via het raampje... "Hallo, mevrouw! Ik ben uw bezorger van [bedrijf]! Ik wilde u laten weten dat ik
een nieuwe baan heb, maar u was een hele fijne klant!" Phew, gelukkig niets ernstigs aan de hand! Succes met je nieuwe
baan!'
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Winkelcentrum Cityplaza
luistert (echt wel)…
‘Nieuw speelplein op verzoek!’

Je dagelijkse boodschappen doen én
quality time doorbrengen met je
kids? Vanaf nu kan het! Winkelcen-
trum Cityplaza heeft een speciaal
Play & Relax plein ontwikkeld, waar
kinderen kunnen spelen en ouders
kunnen ontspannen. Zo wordt shop-
pen met kids voor iedereen een
feestje.

Speelplein op verzoek
‘Regelmatig vragen we bezoekers hoe
we Cityplaza elke dag bijzonder en beter
kunnen maken. Deze wensen en be-
hoeften omtrent winkels, services en
ideeën voor evenementen, gebruiken
we graag om het centrum samen tot een
nog leukere plek te maken. Één van de
opmerkingen die we hebben ontvangen
was: ‘De fontein is leuk, maar een speel-
tuin zou nog leuker zijn.’ Met dit gloed-
nieuwe speelplein laten we zien dat
deze tips en ideeën niet zomaar in een
la belanden.’

Over het speelplein
Het plein is gelegen op Raadstede (bij
de Only for Men winkel en tegenover T-
Mobile) en is ingericht als een klim-bos,

ideaal voor kinderen van 2 t/m 12 jaar.
Kids kunnen klimmen, in de ringen han-
gen, hun evenwicht oefenen op de balk
en het balanceer-touw of hun energie
kwijt op de glijbaan. Zo hebben ouders
even hun handen vrij om een pauze te
nemen en te ontspannen. Ideaal voor
extra quality time met de kinderen tij-
dens het shoppen. Zo wordt een bezoek
aan het winkelcentrum ontspannen en
fun voor iedereen!

Over Cityplaza Nieuwegein
Met maar liefst 170 winkels en horeca-
gelegenheden, een centrale ligging en
7 miljoen bezoekers per jaar is Cityplaza
het meest complete en veelzijdige win-
kelcentrum in de regio Utrecht. Cityplaza
is het levendige stadscentrum van Nieu-
wegein, midden in het stadshart met
voorzieningen zoals het theater en het
Stadshuis. Cityplaza heeft een sterke re-
giofunctie en bedient naast Nieuwegein
ook de omliggende plaatsen.

Burgemeester
Frans Backhuijs bij de Koning
en Hare Majesteit Koningin
Máxima

Zijne Majesteit de Koning en Hare
Majesteit Koningin Máxima hebben don-
derdagmiddag 15 oktober op Paleis
Noordeinde in Den Haag enkele burge-
meesters ontvangen voor een gesprek
in het kader van kwetsbare wijken. On-
der de burgemeesters bevond zich ook

Frans Backhuijs van Nieuwegein. Het
gesprek ging over de veiligheid en leef-
baarheid van wijken, een belangrijk the-
ma in veel gemeenten.

Burgemeesters Hamming van Zaanstad,
Depla van Breda, Lamers van
Schiedam, Backhuijs van Nieuwegein,
Van Haersma Buma van Leeuwarden en
Jorritsma van Eindhoven spraken met
Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima over de situatie in wijken waar
diverse problemen zich concentreren en

elkaar versterken, zoals lage arbeidspar-
ticipatie, gebrek aan perspectief, schul-
den, onderwijsachterstanden, spannin-
gen ‘achter de voordeur’ en criminaliteit.
Ook spraken zij over de impact van de
uitbraak van het coronavirus op deze
wijken en over hoe de gemeenten sa-
men met anderen werken aan verbe-
teringen en oplossingen.

Het bezoek vond plaats met inachtne-
ming van de geldende richtlijnen ter be-
strijding van het coronavirus.
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Personeelscampagne
Maak jij je sterk voor mij?

Samen Veilig Midden-Nederland is be-
gonnen met de personeelscampagne
'Maak jij je sterk voor mij?' 'In een ar-
beidsmarkt, waar de vraag naar zorg-
personeel groter is dan het aanbod,
zoeken wij collega's, die de mens achter
probleemsituaties ziet', legt bestuurs-
voorzitter Krijnie Schotel de campagne
uit. 'Ons werk draait om mensen bij wie
het thuis even niet helemaal lekker
loopt tot mensen waar er een onveilige
situatie is achter de voordeur. Voor
onze cliënten doen wij iedere dag ons
uiterste best en zetten we ons optimaal
in. Daar zoeken we nieuwe collega's bij.'

'Werken voor Veilig Thuis Utrecht of bij
SAVE, de jeugdbescherming en jeugd-
reclassering van Samen Veilig Midden-
Nederland, is soms zwaar en vraagt veel
van je', vertelt Krijnie Schotel. 'Het is be-
langrijk dat je je realiseert welke invloed je
hebt op de privacy van mensen als je in
actie komt. Door te bellen, door op de
stoep te staan of door er opeens te zijn.
Het is heel heftig als je bij mensen, die je
niet kent, op de bank zit, met een moeilijke
boodschap. Dan stellen we soms hele in-
dringende vragen over huiselijke situaties
of de opvoedstijl. Het werken met cliënten
en gezinnen kan ook ingrijpend zijn voor
onze collega's. Met de campagne Maak jij
je sterk voor mij? willen we duidelijk maken
voor wie je het werk straks gaat doen. En
vooral ook, mét wie je straks gaat werken.'

Cliënt centraal
De cliënt staat altijd centraal en dat houdt
in dat je met hen samenwerkt om de on-
veilige situaties te herstellen. 'Dat is niet al-
tijd even makkelijk. Het is aan ons de taak
om ervoor te zorgen dat ze zo snel moge-
lijk weer op eigen kracht verder kunnen',
legt Krijnie Schotel uit. 'Wij onderzoeken
wat er aan de hand is en maken ons sterk
voor een veilig thuissituatie en goede ont-
wikkeling van jeugdigen. We zijn daarvoor
op zoek naar collega's met een hart voor
mensen en die stevig met beide benen op
de grond staan. Doormiddel van deze
campagne willen we zulke professionals
aan ons binden.'

Sterkmakenvoor.nl
Het advies- en meldpunt huiselijk geweld
en kindermishandeling Veilig Thuis Utrecht
en SAVE, de gecertificeerde instelling voor
maatregelen van de jeugdbescherming en
jeugdreclassering in de provincies Flevo-
land en Utrecht, maken onderdeel uit van

Samen Veilig Midden-Nederland. De cam-
pagne Maak jij je sterk voor mij is ontwik-
keld door Het Stormt in Rotterdam en leidt
naar de campagnesite www.sterkmaken-
voor.nl. Sommige van de modellen men-
sen op de foto's hebben te maken (gehad)

met jeugdzorg, pleegzorg en/of Veilig
Thuis. Sinds 5 oktober hangen de foto's in
bushokjes door heel Flevoland en Utrecht.
Later deze maand wordt geadverteerd in
lokale kranten, op Facebook, Instagram en
via banensites.

http://www.sterkmakenvoor.nl
http://www.sterkmakenvoor.nl


‘Venster’ in Coronatijd

De twee-en-twintigste aflevering van
‘Venster.’ Met deze rubriek kijken we
terug wat er de afgelopen maand fil-
misch is gebeurd en vastgelegd door
onze videografen. Zij trekken er gere-
geld op uit om u van het nieuws te
voorzien, natuurlijk over Nieuwegein,
en dat doen zij met veel plezier.
Alleen de afgelopen maanden, door
het Corona-gedoe blijft iedereen bin-
nen en filmen we sporadisch en al-
leen dan afstand houden goed is te
doen. Gezondheid gaat immers boven
alles!

Samen met een team van 27 betrokken
Nieuwegeiners maken wij het nieuws
voor onze lezers, alweer een kwart
eeuw lang! Een feest dat we hadden
willen vieren, buiten op straat met een
BBQ voor iedereen die werkt bij pen.nl.
Dat feest stellen wij even uit. Maar het
komt goed!

In dit ‘Corona-Venster’ zal Bart van
Rooijen op zijn eigen wijze met u het
nieuws doorlopen van de afgelopen
Corona-maanden, een soort van docu-
mentje, filmisch wat er is gebeurd. Hij
knipt en plakt en spreekt en zwijgt zo af
en toe, terwijl u kijkt en luistert. In zijn

eigen omgebouwde studio maakt Bart
úw ‘Venster’ over Nieuwegein.

Graag betrekken wij onze lezers bij deze
rubriek, daarom zijn suggesties van ha-
rte welkom. Deze mogen naar redac-
tie@pen.nl. Veel plezier met alweer de
twee-en-twintigste aflevering van ‘Ven-
ster’. Kijk hier alle ‘Vensters’ terug.
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Mooi Nieuwegeins plekje:
Fort Vreeswijk.

Een oase van rust.
Tenminste, wanneer je de
drukte van het Buurthuis
even achter je laat.
Een enkele visser, een
sporadische wandelaar,
en verder rust.
Rust en natuur.
En een wonderlijke wilg.
Een lege huls met een
bladerkroon. Bizar. Mooi.

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!

Jonger Oranje Talentendagen
bij SV Geinoord

Dit jaar zijn er weer jonge talenten
doorgebroken in de Eredivisie en

Keuken Kampioen Divisie waarvan we
van tevoren misschien maar weinig
over hebben gehoord. Bij Jonger

Oranje staan weer tientallen Voetbal
Talentendagen op het programma.

Daar worden toekomstige talenten ge-
boren. Deze Voetbal Talentendagen
zijn op 20 en 21 oktober op Sportpark

Parkhout bij SV Geinoord.
(meer lezen)

https://www.pen.nl/camera-mensen
https://www.pen.nl/camera-mensen
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/venster
mailto:redactie@pen.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.pen.nl/artikel/jonger-oranje-talentendagen-bij-sv-geinoord


College Nieuwegein
blijft investeren
in een vitale stad

Het college van Nieuwegein blijft ook
de komende vier jaar investeren in
klimaat, woningbouw en leefbaarheid.
Hiermee wil het college realiseren dat
de bouw van woningen doorgaat,
leefbaarheid en duurzaamheid ver-
beteren en de zorg voor inwoners op
een hoog niveau blijft. Door te blijven
investeren in openbare ruimte, voor-
zieningen, vergroening, verduurza-
ming, verkeersdoorstroming en bete-
re dienstverlening blijft Nieuwegein
ook in de toekomst een prettige stad
om in te wonen en te werken.

Dat blijkt uit de Programmabegroting
2021-2024 die het college onlangs naar
de gemeenteraad heeft gestuurd. In de
begroting vertaalt het college de ambi-
ties uit het coalitieakkoord ‘Samen ma-
ken we het verschil’ naar plannen voor
de komende vier jaar.

Gezonde financiën
Bij de investeringen blijven gezonde fi-
nanciën het uitgangspunt. Die staan in
Nieuwegein, evenals bij veel andere
gemeentes, onder druk doordat de ge-
meente de afgelopen jaren steeds meer
taken van de landelijke overheid heeft
gekregen, bijvoorbeeld in het zogeheten
‘sociaal domein’ (zorg en ondersteuning
voor inwoners). Daardoor zijn de kosten
fors gestegen. De gemeente ontvangt al
jaren onvoldoende geld van de landelij-
ke overheid om de kosten te kunnen be-
talen. Om de zorg en ondersteuning
voor inwoners ook in de nabije toekomst
op een hoog niveau te kunnen houden,
is grip op de kosten in het sociaal do-
mein van groot belang.

Wethouder financiën Hans Adriani: 'Al
jaren is de druk op de gemeentefinan-
ciën onverminderd hoog. Daar is begin
dit jaar de coronacrisis bijgekomen. Te-
gelijkertijd hebben gemeentes de ver-
antwoordelijkheid om voor onze inwon-
ers een prettige leefomgeving te realis-
eren, met voldoende woningen, zorg en
maatschappelijke voorzieningen. Er
moet structureel iets veranderen om tot
eerlijke en evenwichtige financiële ver-
houdingen tussen de landelijke overheid
en gemeenten te komen, zodat gemeen-
tes ook op langere termijn noodzakelijke
voorzieningen voor inwoners overeind
kunnen houden.'

Coronacrisis
De gevolgen van corona zijn ook in
Nieuwegein merkbaar. Het virus leidt
ook in onze stad tot veel persoonlijk
leed. Veel inwoners, bedrijven en in-
stellingen zijn in zwaar financieel weer
geraakt. De coronacrisis heeft ook ge-
volgen voor de begroting van de ge-
meente. Door de crisis heeft de ge-
meente te maken met extra uitgaven,
bijvoorbeeld vanwege de steun aan ge-
troffen bedrijven en Nieuwegeiners die
hun baan zijn kwijtgeraakt. Bovendien
lopen inkomsten terug. Denk aan minder
parkeeropbrengsten en minder inkom-
sten van verhuur van bijvoorbeeld
sportzalen.

Wethouder Adriani: 'De coronacrisis
stelt de gemeente voor forse financiële
uitdagingen. Hoe groot de financiële ef-
fecten zijn, is op dit moment nog niet
duidelijk. Veel hangt af van hoe lang de
crisis gaat duren en de mate waarin de
landelijke overheid gemeentes financieel
tegemoet komt. Weliswaar heeft de
rijksoverheid laten weten gemeentes te
compenseren voor de financiële gevol-
gen van corona, maar het is nog niet
duidelijk of wij voldoende geld ontvan-
gen om alle kosten te dekken. Gelukkig
heeft de gemeente voldoende gespaard
om de financiële klappen tijdelijk op te
kunnen vangen. Komend voorjaar be-
spreekt het college met de gemeente-
raad hoe de gemeente de financiële ef-
fecten van corona voor de langere ter-
mijn in het huishoudboekje kan ver-
werken.'

Keuzes
De onzekere financiële situatie leidt er-
toe dat het college een aantal lastige
keuzes heeft moeten maken. Doordat
afvalverwerking fors duurder is gewor-
den, is een stijging van de afvalstoffen-
heffing helaas onvermijdelijk.
Nieuwegeiners gaan dus meer betalen
voor hun afval. Daartegenover staat dat
het college heeft besloten om de belas-
tingen niet extra te verhogen. Die stijgen
niet meer dan de index.

Het college kiest ervoor te blijven in-
vesteren in de stad. Toekomstbestendi-
ge investeringen dragen bij aan een
goed herstel uit de crisis. Het college zet
bijvoorbeeld in op een betere samen-
werking in wijken, het tegengaan van
laaggeletterdheid, een betere inburge-
ring en een goede ondersteuning van
mensen die niet zelfstandig kunnen wo-
nen. Ook wil het college blijven inves-
teren in woningbouw, zodat het grote

tekort aan betaalbare woningen kan
worden teruggedrongen. Ook de ver-
nieuwing van City gaat onverminderd
door. De komende jaren wordt boven-
dien onder meer de Muntenbuurt opge-
knapt. Het college houdt verder onver-
kort vast aan de ambities op het vlak
van duurzaamheid.

De gemeente blijft bij het realiseren van
deze ambities de samenwerking zoeken
met de stad en andere overheden.
Wethouder Adriani: 'Om de uitdagingen
van deze tijd het hoofd te bieden, is sa-
menwerking cruciaal. Evenals in de af-
gelopen jaren gaat het college verder op
de weg van co-creatie, samen met de
samenleving, andere overheden en de
gemeenteraad. De samenwerking met
andere overheden wordt momenteel
succesvol ingezet bij onder meer het kli-
maat, de woningbouw en het verbeteren
van kwetsbare wijken. Samen maken
we het verschil.'

Gemeenteraad aan zet
De begroting is pas definitief na vast-
stelling door de gemeenteraad. College
en gemeenteraad vergaderen voor het
eerst over de begroting op 21 oktober.
Op 5 november stelt de gemeenteraad
de begroting definitief vast.
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https://www.gall.nl
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3588411341182039/


Nieuwegein
heeft nu het label ‘Ernstig’
in verband met
het Coronavirus

Iedere week wordt bekeken of de situ-
atie rond het Coronavirus zich posi-
tief of negatief ontwikkelt. Dan beoor-
delen het Rijk, de GGD’en, het RIVM
en de veiligheidsregio’s samen de si-
tuatie. De minister van VWS stelt ver-
volgens vast op welk risiconiveau
een regio zit. Moeten we waakzaam
zijn (niveau 1), is de situatie zorgelijk
(niveau 2) of is de situatie zelfs ern-
stig te noemen (niveau 3)?

Op basis van het risiconiveau nemen het
Rijk of de veiligheidsregio passende
maatregelen. Maatregelen zijn afhanke-
lijk van de lokale situatie en kunnen
daarom tussen regio’s verschillen. Vei-
ligheid Regio Utrecht (VRU), waar Nieu-
wegein onder valt, heeft het label ‘Ern-
stig’ gekregen, het hoogste risiconiveau.
‘Hard ingrijpen is noodzakelijk om ver-
dere escalatie te voorkomen en terug te
keren naar een beheersbare situatie’, al-
dus de overheid in een verklaring.

Ook in de veiligheidsregio’s Hollands
Midden, Zaanstreek-Waterland en Zuid-
Holland Zuid is opgeschaald naar het
hoogste risiconiveau.

Wanneer gaat een regio
naar ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’?
Om te beoordelen of een regio naar een
zorgelijk of ernstig niveau moet, wordt
ook gekeken naar een aantal cijfers. Dit
zijn bijvoorbeeld het aantal en het per-
centage positieve testuitslagen:

Een regio gaat in principe van ‘waak-
zaam’ naar ‘zorgelijk’ als er in een week
meer dan 50 positieve testuitslagen per
100.000 inwoners zijn. Dit komt overeen
met het elke dag overschrijden van de
signaalwaarde van 7 positieve testuitsla-
gen per 100.000 inwoners. Ook telt mee
als meer dan 5 procent van de afgeno-
men testen positief is.
Een regio gaat in principe van ‘zorgelijk’
naar ‘ernstig’ als er in een week meer
dan 150 positieve testuitslagen per
100.000 inwoners zijn. Of als meer dan

10 procent van de afgenomen testen
positief is.

Ernstig
Hard ingrijpen is noodzakelijk om verde-
re escalatie te voorkomen en terug te
keren naar een beheersbare situatie.
Het aantal nieuwe besmettingen neemt
snel toe. Intensief maatwerk is nodig om
kwetsbare groepen te beschermen. Het
bron- en contactonderzoek is niet meer
effectief, waardoor het zicht op de ver-

spreiding afneemt. Maatregelen worden
onvoldoende nageleefd. De zorgcapa-
citeit is onvoldoende. Maatregelen zijn
erop gericht om (regionale) overbelas-
ting van de zorg te voorkomen, kwets-
baren te beschermen en weer zicht op
de verspreiding van het virus te krijgen.
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https://www.pen.nl/artikel/start-bouw-nieuwe-praktijkhal-make-center-in-nieuwegein
https://filmscanning.nl
https://www.pen.nl/artikel/jonger-oranje-talentendagen-bij-sv-geinoord
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Gelet op de nieuwe corona
maatregelen bestaat de kans
dat een evenement niet door
kan gaan. Neem bij twijfel

contact op met de organisatie.

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://departnernieuwegein.nl/agenda/?fbclid=IwAR07YjXlwd3PnjY6_DhTMb8ejCyIBBKQJ78oEMjdFyNWSPD0FRkwhJg0CBk
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater
http://www.nieuwegein50jaar.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/3510868472269660/?type=3&theater


Moet Nieuwegein
ook de Stedenband
met Rundu opzeggen?

In heel Nederland wapperden zondag
11 oktober de regenboogvlaggen, zo
ook bij het Stadshuis van Nieuwe-
gein. De regenboogvlag is het sym-
bool van Coming Out Day, de dag
voor de acceptatie van mensen met
een andere seksuele geaardheid of
genderidentiteit dan de heterosek-
suele norm.

Een meerderheid van de gemeenteraad
was half juli dit jaar eens met het ver-
breken van de informele vriendschaps-
band met het Poolse Pulawy. Dit in ver-
band met het uitsluiten van de LHBTI
gemeenschap in o.a. Pulawy en het in-
stellen van zogenaamde LHBT-vrije
zones. Dit strookt niet met de Regen-
boogagenda die Nieuwegein in maart
2018 heeft ondertekend. Deze vriend-
schapsband is dan ook afgelopen maan-
dag 13 juli jl. bij een grote meerderheid
door de gemeenteraad formeel beëin-
digd. Alleen de heer Snoeren van de
D66 was tegen. Hij vond het ‘een trap
na.’

Nieuwegein heeft sinds 1994 nog wel
een officiële stedenband met Rundu.
Rundu ligt in het meest noordelijke en
tevens meest arme gedeelte van
Namibië. Het jaarlijkse werkbezoek van
de werkgroep Rundu aan de stad speelt
een belangrijke rol bij het realiseren van
haar belangrijkste doelstelling: het sti-
muleren van mondiale bewustwording
onder inwoners en instellingen in Nieu-
wegein.

Het Anna van Rijn College houdt jaar-
lijks haar ‘Red Nose Day’ om geld in te
zamelen voor scholen in Rundu. In 2018
werd er maar liefst € 7.670,- opgehaald.
Dit geld werd besteed aan schoolunifor-
men, lesmaterialen en collegegeld beta-
lingen voor de leerlingen. Maar moet
Nieuwegein zich inlaten met een land
waar homoseksualiteit strafbaar is? Ter

wijl we in het onderwijs in Nederland vol-
op inzetten op het accepteren van ‘het
homo-zijn’ ?

Namibië werd pas op 21 maart 1990 on-
afhankelijk, nadat eerst Duitsland en
toen Zuid-Afrika er de scepter hadden
gezwaaid. De lange onderdrukking heeft
veel littekens achter gelaten. Toch wordt
het land De Parel van Zuidelijk Afrika
genoemd en die naam dankt het onder
meer aan de prachtige natuur. Homo’s
denken er anders over: homoseksualiteit
is strafbaar in dit land.

‘Homoseksualiteit is een ziekte die is
overgewaaid uit Europa’, denken veel
Afrikanen. In Namibië hebben ze het
niet zo op homo’s. Homoseksualiteit is
bij wet verboden in Namibië. Er kunnen
lichte straffen worden toegepast.
Amnesty International heeft al eerder
haar bezorgdheid geuit over de op-
stelling van de homehaat in Namibië.

In 2001 liet Sam Nujoma, de eerste
president van Namibië, weten dat hij
gruwelde van het zien van een homo-
huwelijk in Nederland. Hij vertelde zo te
zijn geschokt, dat hij heeft besloten dat
buitenlandse homoseksuelen niet meer
worden toegelaten in Namibië. Zo ver-
telde Nujoma aan diverse media: 'Als ze
arriveren, zullen we hen terugsturen met
hetzelfde vliegtuig. Het is beslist tegen
Gods wil. Het is het werk van de duivel.'
Sinds 2005 heeft Namibië twee andere
presidenten gehad. Maar de grondwet
verbied nog steeds het homo-zijn in het
land.

Zal de gemeenteraad van Nieuwegein
nu ook de volgende stap durven te zet-
ten en ook de Stedenband met Rundu
verbreken? We kunnen immers niet
meten met twee maten!

De gemeente Nieuwegein laat in een re-
actie weten dat de Stedenband met
Rundu in het najaar aan de orde komt.
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Boa’s dragen bodycams

Vijf boa’s in de gemeente Nieuwegein
dragen bodycams, dit voor een pilot
van een half jaar. De pilot is inmid-
dels begonnen en loopt tot en met
april 2021.

De burgemeesters van de 40 (middel)
grote steden in ons land, hebben in juni
2019 in een brief aan minister Grapper-
haus geschreven dat ze vinden dat de
boa’s in domein 1 (Openbare ruimte) en
2 (Milieu, welzijn en infrastructuur) alle-
maal de mogelijkheid moeten krijgen
een bodycam te dragen. Dat gebeurt nu
in Nieuwegein.

Uit onderzoek blijkt dat ruim 70 procent
van de handhavers met grote regelmaat
te maken heeft met agressie en geweld.
Volgens de gemeente gaat het onder
andere om belediging, spugen, bedrei-
ging en mishandeling. Wanneer mensen
die dit gedrag vertonen weten dat ze ge-
filmd worden, zou dat een remmend ef-
fect kunnen hebben.

Vorig jaar zijn in Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag al vergelijkbare pilots ge-
weest. In die steden hoort de bodycam
nu tot het beschermingspakket van de
handhavers. Uit hun pilots bleek name-
lijk dat geweld door het gebruik van de
camera afnam.

In mei volgend jaar zal de pilot geëva-
lueerd worden. Als deze positief uitvalt
zal de bodycam tot de vaste uitrusting
gaan behoren bij alle boa’s in Nieuwe-
gein.

https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-beeindigt-vriendschap-poolse-stad-pulawy-na-uitroepen-lhbti-vrije-zone
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-beeindigt-vriendschap-poolse-stad-pulawy-na-uitroepen-lhbti-vrije-zone
https://www.pen.nl/artikel/vijf-nieuwegeinse-partijen-tekenen-akkoord-voor-lhbti-emancipatie
https://www.pen.nl/artikel/vijf-nieuwegeinse-partijen-tekenen-akkoord-voor-lhbti-emancipatie
http://www.werkgroeprundu.nl
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-red-nose-day-op-het-anna-van-rijn-college
https://www.pen.nl/artikel/eigen-kamer-van-theo-schepens
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Schutten
Koninginnensluis Vreeswijk
alleen nog rond hoogwater

De Koninginnensluis in Nieuwegein
wordt alleen nog bediend rond hoog
water. Omdat de scharnieren van de
ebdeuren zijn versleten worden deze
deuren totdat renovatie is uitgevoerd,
maar beperkt gebruikt. Hierdoor
wordt er alleen van circa twee uur
vóór hoog water tot circa twee uur ná
hoog water geschut.

Slijtage
De slijtage betreft de ebdeuren. Deze
deuren zorgen er bij laag water voor dat
het water uit het Merwedekanaal wordt
gekeerd, zodat dit niet wegstroomt naar
de Lek. Bij hoog water staat het water
op de Lek hoger dan in het kanaal en
hoeven deze deuren niet gesloten te
worden.

Recreatievaartseizoen
Vanaf 1 november is het recreatievaart-
seizoen voorbij en wordt de Koningin-
nensluis alleen bediend op aanvraag.

Dat is de standaard procedure. Bij een
verzoek om bediening zal nu worden ge-
keken welk moment geschikt is om te
schutten.

Renovatie
Het is nog niet precies bekend wanneer
de renovatie start. Op dit moment werkt
Rijkswaterstaat de randvoorwaarden
hiervoor verder uit.

Omvaarroutes voor scheepvaart
Scheepvaart tussen het Amsterdam-
Rijnkanaal en de Lek, die de Koningin-
nensluis geheel wil vermijden, kan varen
via het Lekkanaal en de Beatrixsluis.
Recreatievaart vanaf de Hollandsche
IJssel kan via de Zuidersluis het Amster-
dam Rijnkanaal bereiken.

Wegverkeer
Weggebruikers ondervinden geen hin-
der door de beperkte schuttijden.
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'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Een Franse veldwesp-mannetje heeft een ander gezicht dan een
-vrouwtje.
Heel lang is dan ook gedacht dat er twee soorten van
bestonden: de gewone en de Franse. Kijkt u maar eens naar de
pasfoto's boven in het beeld van deze pagina.

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: 'Het is niet mijn bedoeling
om iets uit een animatiefilm te
imiteren, maar deze
camerabeelden zouden best in
zo'n film kunnen passen...
Vind ik. En toch zijn het reële
foto's van de Franse veldwesp,
zoals dat rondscharrelt in onze
Nieuwegeinse dreven en tuinen.
Bij deze.'

Zie je Zondag! bij De Partner

Zondag 18 oktober van 15.00 tot
17.00 uur zijn er gevarieerde optre-
dens van BLooMM en duo Anna-Lisa
en Henry bij de Partner aan de
Nedereindseweg 401A.

Vanwege de grote belangstelling en
waardering voor de enthousiaste optre-
dens wordt ‘Zie je Zondag!’ vanaf okto-
ber twee keer per maand georgani-
seerd. Naast de eerste zondag van de
maand gaat ook de derde zondag van
de maand de deur open. Uiteraard
rekening houdend met alle Corona-
regels die continu aanpassing vragen.

De Partner biedt artiesten een podium
om voor publiek te spelen. Aandacht,
waardering en applaus zijn daarbij de
beloning.

Voor de komende maanden staan er al
optredens gepland, maar er is nog
ruimte in het rooster 2021. De speeltijd
is 45 minuten. De entree van ‘Zie je
Zondag!’ is gratis.
De deur gaat open om 14.30 uur.
Artiesten die willen optreden kunnen
zich aanmelden via info@depart-
nernieuwegein.nl.

https://www.pen.nl/artikel/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein-345
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
mailto:info@departnernieuwegein.nl
mailto:info@departnernieuwegein.nl


Landelijk
niet-spoednummer
brandweer: 0900-0904

Heb je de brandweer ter plaatse no-
dig, maar is het geen levensbedrei-
gende of acuut gevaarlijke situatie?
Dan bel je vanaf vandaag 0900-0904.
Het nummer 112 blijft hét alarmnum-
mer voor alle levensbedreigende si-
tuaties.

Het begon als een Rotterdams initiatief
en groeide uit tot een landelijk niet-
spoednummer voor de brandweer. Met
dit nieuwe landelijke nummer beschikt
de brandweer voortaan over één ingang
voor alle meldingen zonder spoed. Op
die manier blijft 112 vrij voor levensbe-
dreigende situaties.

Landelijk
‘Voor sommigen ligt de drempel om 112
te bellen net iets te hoog. Bij een storm
blijkt 112 juist weer snel overbelast, ter-
wijl veel meldingen dan wat minder ur-
gent zijn’, licht projectleider Rob van
Hamersveld (Rotterdam-Rijnmond) toe.
‘Aan de andere kant kregen mensen die
ons buiten kantooruren belden een
bandje te horen. Het ging vaak om mel-
dingen waaraan we toch graag iets had-
den gedaan, dus daar moesten we wat
mee.’ Al snel was duidelijk dat invoering
van een niet-spoednummer ook landelijk
wenselijk zou zijn.

24 uur per dag bereikbaar
Het nummer 0900-0904 is 24 uur per
dag bereikbaar. Na het inspreken van
de plaatsnaam wordt de beller doorver-
bonden met de regionale meldkamer
van de brandweer. Hiermee komt een
einde aan het tijdperk waar elke regio
een ei-gen telefoonnummer had om de
brand-weer in geen-spoed situaties te
berei-ken.

Geen spoed
Er zijn veel situaties denkbaar waar de
brandweer niet met spoed naartoe hoeft.
Denk bijvoorbeeld aan een vermoeid
paard dat niet meer zelf uit de sloot kan
komen, een boom die over de openbare
weg ligt en voor verkeershinder zorgt of
een waterlekkage waardoor straten
blank komen te staan. Het gaat dus om
situaties die op dat moment niet gevaar-
lijk of levensbedreigend zijn. Voor zulke
situaties is er voortaan 0900-0904.

Bekijk de poster op pagina 19, print hem
en hang 'm op in de meterkast.

Flitspalen in Nieuwegein
blijven aardig flitsen
ondanks Coronatijd

Dinsdag heeft het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB) de cijfers be-
kend gemaakt van het aantal boetes
die gegeven zijn met behulp van de
flitspalen, dit doet het CJIB overigens
pas vanaf 2016. Wat blijkt nu? De
flitspaal bij ‘De Poort van Nieuwe-
gein’ (paalnummer: 3565) blijkt nog
steeds een ‘gouden paal’ te zijn want,
met maar liefst 7240 boetes in het
tweede tertiaal (tussen mei en sep-
tember 2020), staat deze flitspaal op
de dertiende plek van Nederland! Van
de 7240 boetes waren 93 voor door
rood licht rijden. De rest was van-
wege de snelheid.

Het gaat wel ‘beter’, in 2019 haalde de
flitspaal bij ‘De Poort van Nieuwegein’
maar liefst 11.384 boetes op. En in 2018
stond deze flitspaal nog in de top-3 van
Nederland met maar liefst 24080
boetes!

De andere flitspalen in Nieuwegein hark-
ten 7460 bekeuringen binnen. Dat is net
iets meer dan alleen de flitspaal bij ‘De
Poort van Nieuwegein.’ De flitspaal op
de A.C. Verhoefweg was goed voor 643
boetes (552 snelheid en 91 rood licht).
De flitspaal op de Plettenburgerbaan
flitste tussen mei en september dit jaar
1952 keer (1841 voor snelheid en 112
voor rood licht). De nummer twee flits-
paal, aan de Symfonielaan flitste 4864
maal. Dat was alleen voor snelheid.

Corona
Er is een afname van het aantal gecon-
stateerde verkeersovertredingen ten
opzichte van dezelfde periode een jaar
eerder, maar vergeleken met het eerste
tertiaal van 2020 is een lichte stijging te
zien. In de eerste vier maanden van dit
jaar werden 2.481.352 verkeersboetes
opgelegd. Na de oproep van de over-
heid half maart om zoveel mogelijk thuis
te blijven vanwege corona werd het een
stuk rustiger op de weg en dat was ook
terug te zien in het aantal geconsta-
teerde verkeersovertredingen.

Waar staan de flitspalen in
Nieuwegein
• A.C. Verhoefweg ter hoogte van het
kruispunt Barnsteendrift;
•Weg naar de Poort ter hoogte van het
kruispunt Buizerdlaan;
• Plettenburgerbaan ter hoogte van het
kruispunt Perkinsbaan.
• Symfonielaan ter hoogte van het kruis-
punt Harmonielaan (alleen snelheid).
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Stap over de drempel
van de Voedselbank

In alle media is te lezen dat het slecht
gaat met de werkgelegenheid en veel
mensen hun baan verliezen. Er is
vaak voor de begintijd een uitkering
beschikbaar maar vooral de kleine
zelfstandigen en mensen met een tij-
delijk contract zitten in de hoek waar
de klappen vallen. Gezinnen met kin-
deren maar ook alleenstaanden die
met moeite de eindjes aan elkaar kun-
nen knopen zijn het eerste slachtoffer
van deze crisis.

Soms kan er niet elke dag een fatsoenlij-
ke maaltijd op tafel komen; is het niet
mogelijk om kinderen iets mee te geven
naar school of een verjaardag te vieren.

En dan is het jammer dat er door een
verkeerd gevoel van schaamte geen
beroep wordt gedaan op de hulp van de
Voedselbank.

De Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein
ondersteunt alle mensen die, om welke
reden dan ook, met minder dan een fat-
soenlijk leefgeld per maand moeten
rondkomen. De privacy van cliënten
staat hoog in het vaandel en iedereen
wordt persoonlijk te woord gestaan.
Natuurlijk is het nodig dat de financiële
situatie wordt bekeken maar dit gebeurt
onder strikte voorwaarden. Mensen die
het moeilijk hebben kunnen zich ook zelf
melden bij de Voedselbank en hoeven
niet per se via een instantie te worden
doorgestuurd.

(verder lezen)

FOTO: AREND BLOEMINK
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Na actie komt de gemeente
met voorstel bij voetpad langs
Buurtplein De Boog

Het voetpad van de Galecopperdijk
naar het winkelcentrum in Galecop
wordt veelvuldig misbruikt door (be-
zorg)scooters en fietsers. Galecopper
Simon Bol was het zat en ondernam
actie, daar waar de gemeente Nieuwe-
gein het laat afweten. Tot voor kort!

Arend Bloemink: ‘Begin augustus dit jaar
maakte Galecopper Simon Bol deze foto
van Doro, Alie, Nel en Mien, achter de
door Simon aangebrachte hindernis
voor fietsers en (bestel)bromfietsers
naast Buurthuis De Galecopperboog.
Op die plek gaan veel, minder goed ter
been zijnde ouderen, van en naar het
Buurthuis of het winkelcentrum. Dageli-
jks. Meermalen. Bang om van hun sok-
ken te worden gereden. De dames (en
ook Klazien, die iets achteraf staat) zijn
héél blij met Simon’s actie!’

Bewoners hebben de gemeente ge-
vraagd om het voetpad langs buurtplein
Galecopperboog aan te passen, zodat
het veiliger wordt voor mensen die
slecht ter been zijn. De gemeente Nieu-
wegein komt nu met een voorstel.

Voorstel voor nieuwe situatie
De gemeente stelt voor om één van de
plantvakken tussen de parkeerplaatsen
uit te breiden tot deels over het voetpad
en een extra plantvak aan te brengen
aan de kant van het buurtplein (groene

bolletjes). Zodat het visueel lijkt alsof er
een barrière is voor fietsers en scooters.
Maar er voldoende ruimte blijft voor
mensen met een rollator of scootmobiel.

Uw mening, vragen of opmerkingen?
Fransje van Beek, wijkcoördinator Gale-
cop: ‘Tot nu toe hebben wij contact ge-
had met een aantal buurtbewoners.
Voordat wij deze schets dit najaar verder
uitwerken en uitvoeren, informeren wij
de buurt over dit plan. Wij horen graag
wat u van dit voorstel vindt en/of u vra-
gen heeft.’

U kunt dit voor 18 oktober laten weten
per mail of telefoon aan Fransje van
Beek, wijkcoördinator Galecop. Haar e-
mailadres is: F.vanbeek@nieuwegein.nl.
Ook is zij telefonisch te bereiken op tele-
foonnummer: 0625719887.

Goed gedaan Simon! Goed gedaan?
Nou, Simon laat inmiddels in een reactie
weten: ‘Fransje van Beek, de wijkcoör-
dinator in Galecop, realiseert zich niet
dat de meeste 80-plussers niet over
e-mail beschikken. Straks weer het ar-
gument dat er niemand reageert. Boven-
dien zijn de signalen toch al lang en
breed bekend? Het moet een medede-
ling zijn en niet een vraag… straks
maakt er 1 malloot weer bezwaar met
een non-argument en is het weer van de
baan. Wat de mensen er van vinden
staat op de geluidsopnamen en de vele
foto’s die ik met de gemeente heb
gedeeld. Dit vertraagt de boel onnodig.’

‘Op dinsdag 11 augustus jl. heb ik het
lint gespannen. De gemeente is er pas
achter gekomen toen De Digitale Stad
Nieuwegein er aandacht aan besteedde.
Dat was op 21 augustus jl. De afzetting
heeft er ruim 7 weken gestaan én be-
wezen dat het werkt!’

‘Het moet ook niet enkel visueel een
barrière zijn maar ook effectief een bar-
rière. Ik had die brief wel even anders
opgesteld. Zo van: ‘We hebben van di-
verse bewoners uit de buurt begrepen
dat het voetpad gevaar oplevert, met
name voor ouderen in de wijk. Dit is wat
we nu gaan doen om het veiliger te ma-
ken. Punt!’’

‘Men stelt dat de bewoners de situatie
als onveilig ervaren? Nee, de situatie IS
feitelijk onveilig als je steeds bijna voor
je flikker gereden wordt. Dat zijn feiten
en geen subjectieve ervaringen…
Redactioneel hadden ze beter jullie (De
Digitale Stad Nieuwegein) kunnen vra-
gen om iets op te stellen’, aldus Simon
Bol in een reactie.
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Tramremise Nieuwegein
krijgt nieuwe aanplanting

De nieuwe tramremise in Nieuwegein
heeft meer te bieden dan alleen spoor,
een moderne werkplaats en kantoor.
Het terrein is ook een mooi stukje na-
tuur geworden dat momenteel met her-
aanplant van bomen in het groen wordt
gestoken.

Tien platanen maakten deze week de ver-
huizing naar het nieuwe parkeerterrein op

de remise. De bomen hadden de afge-
lopen jaren een tijdelijke plek gevonden
aan de rand van het terrein waar nu ruimte
wordt vrijgemaakt voor stalling van elek-
trische bussen. In drie dagen tijd werd de
toekomst van de platanen veilig gesteld en
zorgde aannemer Van Gelder B.V. ervoor
dat de bomen opnieuw werden geplant op
het eiland in het spoor waar binnenkort
geparkeerd kan worden met auto’s.

Goede start
Om de platanen een goede start te geven,
zijn de bomen aangeplant in extra voedza-

me aarde. Ook zijn nogal wat takken ge-
snoeid zodat de bomen voldoende ruimte
krijgen om te groeien. De verwachting is
dat binnen een paar jaar de bomen zich in
volle glorie hebben hersteld en zorgen
voor een natuurlijk, groen dak op het par-
keerterrein van de remise.

Van Gelder B.V. heeft vorig jaar ook elders
op de remise de aanplant van groen ver-
zorgd. Tussen de gebouwen en het opstel-
terrein van de trams bevindt zich nu een
weelderige groene zone met veel geva-
rieerde vaste planten en bloemen.

https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-ergert-zich-daar-aan-zwerfvuil-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/strijd-tegen-hufterscooters-en-fietsers-in-galecop-begonnen
https://www.pen.nl/artikel/strijd-tegen-hufterscooters-en-fietsers-in-galecop-begonnen
mailto:name@example.com
0625719887


20

Stormschade en wateroverlast
Wie bel ik?

Storm-
schade

Water-
overlast

Instortingsgevaar

Acuut gevaar

Bel 112

Geen spoed, wel 
brandweer ter plaatse 

Bel 0900-0904

Bel je 
gemeente

Zelf 
regelen

Acuut gevaar

Bel 112

Geen spoed, wel 
brandweer ter plaatse 

Bel 0900-0904

Bel je 
gemeente

Zelf 
regelen

Losgeraakte 
dakbedekking  
of gevelplaten

Boom dreigt over 
de openbare weg 

te vallen

Omgevallen 
boom in 
de berm

Omgevallen 
boom in 

je tuin

Je kunt jezelf 
niet in veilig-
heid brengen

Er is risico 
op kortsluiting 

of brand

Losliggende
putdeksels op 

de weg

Verstopte 
riolering in 

de straat

Onder-
gelopen 
ruimtes

Verstopte 
riolering in 

huis

Enkele voorbeelden:

Enkele voorbeelden:

Bij acuut gevaar bel je 112. Is er geen spoed, 
maar heb je toch de brandweer ter plaatse nodig, 
bel dan 0900-0904.

Bij twijfel bel je altijd 112. 
Meer informatie: brandweer.nl/geenspoed.
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Over de Anna van Rijnpenning

RIJN van JUTPHAES, Johanna van,
vooral bekend als Anna van Rijn (geb.
ca. 1512 – gest. Jutphaas na 7-8-1607
en voor 28-5-1608), stichteres van een
armenfundatie en een dorpsschool.
Dochter van Dirck van Rijn van Jut-
phaes (gest. 1546) en Lucia van Eyll/
Sijl. Johanna van Rijn trouwde met
Wouter van Baexen (gest. 1559), edel-
man. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Anna van Rijn stamde uit een oud en
aanzienlijk Utrechts geslacht – haar
grootvader was burgemeester van
Utrecht, haar halfbroer Adriaan wordt in
1537 vermeld als een van de leden van
de Utrechtse ridderschap die Karel V
ontvingen bij diens intocht in de stad.
Anna van Rijn werd geboren als derde
van de vijf kinderen van haar vaders
tweede huwelijk: afgezien van halfbroer
Adriaan had ze twee oudere broers
(Johan en Gerrit) en twee jongere zus-
ters (Elisabeth en Lucia). De familie
woonde afwisselend in Jutphaas, op het
familiekasteel Rijnhuizen, en in de stad
Utrecht, waar de familie twee huizen
bezat – één aan de Boterstraat, één bin-
nen de immuniteit van Sint Jan.

Harde gegevens over de levensloop van
Anna van Rijn zijn schaars. Haar exacte
geboorte-, trouw- en sterfdatum zijn niet
bekend, de naam van haar moeder is
niet zeker (Van Eijll of Van Sijl), en zelfs
over haar eigen voornaam bestaat on-
duidelijkheid: sommige bronnen spreken
van Anna, maar in notariële akten heet
zij Johanna. Na de dood van broer Gerrit
in 1573 viel Rijnhuizen toe aan Anna,
zelf inmiddels al geruime tijd weduwe,
en werd zij formeel ambachtsvrouwe
over het Overeind in Jutphaas.
Aangezien daarbij wordt vermeld dat zij
op dat moment zestig jaar oud was, lijkt
de veronderstelling gerechtvaardigd dat
ze rond 1512 is geboren. Op 7 augustus
1607 ondertekende ze haar laatste tes-
tament, en op 28 mei 1608 kwam Rijn-
huizen in bezit van haar nicht Wilhelmi-
na van Riebeeck. Dit betekent dat Anna
ergens in de tussenliggende maanden
moet zijn gestorven – rond de 95 jaar
oud. Ze is haar hele leven katholiek
gebleven.

Anna van Rijn dankt haar faam aan het
feit dat zij zich heeft ingezet voor de ar-
men van Jutphaas. In 1595 bepaalde zij
in een fundatiebrief dat twaalf armen
elke zondag vóór negen uur elk zes stui-

vers uitbetaald zouden krijgen, op voor-
waarde dat ze niet uit bedelen gingen en
een gebed deden voor de stichteres. De
twee – katholieke – pastoors van Jut-
phaas moesten na haar dood erop toe-
zien dat deze armenzorg ordentelijk
werd uitgevoerd. In 1603 liet Anna van
Rijn vijf ‘Godskameren’ bouwen:
éénkamerwoningen bestemd voor be-
hoeftige inwoners van Jutphaas van vijf-
tig jaar en ouder. Een jaar later stelde zij
geld ter beschikking voor de betaling
van een schoolmeester, die onderdak
zou krijgen in een van deze Godskame-
ren: hij kreeg een jaartractement van 25
gulden. Naast dit schoolmeestershuisje
werd een loods getimmerd waar de
schoolmeester de arme kinderen uit het
dorp gratis les moest geven. Leerlingen
van niet-behoeftige ouders betaalden
enkele stuivers schoolgeld per maand.

In haar laatste testament, van 7 augus-
tus 1607, werden al haar initiatieven van
liefdadigheid nogmaals uitvoerig be-
schreven. Er moest een bedrag van
7700 gulden worden belegd waaruit
jaarlijks uitdelingen van geld, kleding en
turf aan de armen gefinancierd moesten
worden. Ook het onderhoud van de
Godskameren en de al tijdens haar le-
ven ingestelde wekelijkse gelduitdeling
aan de twaalf armen werden in dit testa-
ment geregeld. Tot slot bepaalde Anna
van Rijn dat ze moest worden begraven
in Jutphaas, in het graf van haar ouders.

De weldoenster Anna van Rijn was vrij-
wel geheel in de vergetelheid geraakt,

onder meer omdat de door haar ges-
tichte Godskameren in 1978 zijn afge-
broken en ook haar financiële nalaten-
schap ten behoeve van de armenzorg in
1976 definitief is opgeheven. In dat jaar
werd het geld van de fundatie, die allang
niet meer haar naam droeg, per nota-
riële akte verdeeld over de rooms-
katholieke en de hervormde kerk van
Jutphaas. In 1994 werd een scholenge-
meenschap voor voortgezet onderwijs in
Nieuwegein naar haar genoemd: het
Anna van Rijn College. Ter verduidelij-
king van deze naamsverandering schre-
ven de historici Van Putten en Buiten
een boek over Anna van Rijn en haar
leven in zestiende-eeuws Jutphaas.

In 2005 volgde de instelling van een
‘Anna van Rijnpenning’ door de ge-
meente, bestemd voor diegenen die zich
inzetten voor stad en samenleving in
Nieuwegein. Anna van Rijn is in Nieuwe-
gein en omgeving weer een bekende
naam.
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Jantine met de Pet
'Geen energie meer!'

In Nieuwegein wonen veel
mensen. Mensen die soms
een pet dragen en soms
meerdere petten. Soms is het
een man, soms is het een
vrouw of … is de inzender
genderneutraal. Eén ding
hebben ze altijd gemeen: ze
houden van Nieuwegein en
wonen graag in Nieuwegein.
Deze keer Jantine die zich
weer verbaasde over het
huishoudboekje van de
gemeente Nieuwegein.

‘Eerst is daar vandaag Nieuwe-
gein-Nieuws die op haar Face-
book pagina meldt dat er een
einde is gekomen aan een
mooie periode. De vrijwilligers
aldaar hebben het te druk met
andere activiteiten en eventuele
nieuwe schrijvers zouden alleen
voor een financiële vergoeding
een journalistieke bijdrage willen
leveren. En vervolgens is daar
Galecop Sociaal, een initiatief
dat enkele jaren geleden door
Nathalie Nagtegaal met veel en-

thousiasme is gestart. Zij geeft
aan dat ze de strijd met ‘hoger-
hand’ (de gemeente) en Movac-
tor zat is.’

‘Dit soort berichten roepen bij
mij wat gemengde gevoelens
op. Twee verschillende organi-
saties, maar ik zie toch wel wat
overeenkomsten. Allereerst ligt
het zeker niet aan hen dat de
stekker eruit gaat, er wordt voor-
al met een beschuldigende vin-
ger naar anderen gewezen. Dat
hoort erbij en het mag ook maar
speelt het ego van de initiatief-
nemers hier ook niet een rol?
Want waarom kan een Nieuwe-
gein-Nieuws niet verder met
andere spelers en is er dan nie-
mand in Galecop die verder wil
met het initiatief ? Is het de
angst dat een ander het beter
zal doen en dan zelf de stekker
er maar uit trekken en troost en
bevestiging halen uit de woor-
den van dank en begrip op het
overlijdensbericht op Facebook.
Ik heb geen idee.’

‘Tegelijkertijd is het zonde dat
vrijwilligersorganisaties zo te-

leurgesteld raken in hun omge-
ving dat stoppen de enige uit-
weg is. Vrijwilligers zijn schaars
en er staat niet morgen niet ie-
mand die op vrijwillige basis lo-
kaal nieuws gaat brengen of in
Galecop de activiteiten coördi-
neert. Misschien zou het helpen
als er van hogerhand zoals
Nathalie het noemt ook wat
meer begrip en waardering zou
zijn voor de teleurstelling die
een ambtelijke afwijzing op een
verzoek met zich mee kan bren-
gen. En als men het echt belan-
grijk vindt dat er meer lokale
media komt dan moet daar ook
openlijk waardering voor worden
uitgesproken. Tot voor kort ge-
beurde dat in de Molenkruier
waar het Vrijwilligershuis stee-
vast een pagina tot haar be-
schikking had. Maar het bestuur
van dat Vrijwilligershuis liet al in
september weten de pijp aan
Maarten te hebben gegeven. De
reden… iets met de gemeente.'

‘Voor Nieuwegein-Nieuws en
Galecop Sociaal is het te laat
maar ik hoop van harte dat er
deze herfst niet nog meer bla-

deren van de Nieuwegeinse
boom met vrijwilligersorgani-
saties vallen. Want al die orga-
nisaties met hun gedreven vrij-
willigers zijn straks hard nodig
om van 50 jaar Nieuwegein een
mooi feestje te maken.’

‘Moraal van het verhaal, of je nu
ambtenaar of initiatiefnemer
bent, stap eens over je eigen
ego heen!’

Jantine met de Pet

Jouw bijdrage
Heb je ook een pet op of meer-
dere petten of hebt je helemaal
geen pet op, maar zit je wel iets
dwars of wil je je ongenoegen óf
genoegen delen met onze le-
zers? Dat kan! Stuur je verhaal
naar onze redactie en Jan of
Jantine of … gaat ermee aan de
slag. Wij spreken algehele ano-
nimiteit af, daar is deze rubriek
voor. Gegarandeerd!

‘Mijn mening
doet er wel toe, Lot!’

Ik woon in de wijk Galecop in Nieuwe-
gein en al enige jaren houdt de mogelij-
ke komst van windmolens (235 meter
hoog!) in Rijnenburg de gemoederen
daar behoorlijk bezig. Dat er voor- en
tegenstanders zijn is logisch, dat de
tegenstanders zich meer laten horen
ook, maar ook de wijze waarop de ge-
meente Utrecht samen met Rijne-
Energie, de coöperatie die de duurzame
energie wil gaan opwekken in de polder,
omgaat met participatie is regelmatig
onderwerp van gesprek.

De omwonenden zijn lastig en komen met
haalbare alternatieven die niet passen in
het groene straatje van de Utrechtse wet-
houder Lot van Hooijdonk en haar kompa-
nen. En nu lijkt het alsof de meest lastige
omwonenden zich in Nieuwegein bevinden.
Want studenten van de Universiteit Utrecht
voeren in opdracht van Rijne-Energie een
enquête uit onder omwonenden van Rijnen-
burg. Maar… de Nieuwegeinse omwonen-

den mogen niet meedoen. Nou hier staat
de enquête, dus Nieuwegeiners hup en vul
die enquête in.

‘Uw mening over dit project is erg be-
langrijk omdat u in een omliggende
buurt woont’ zo staat er in de inleiding ver-
meld. En de data wordt gebruikt om Rijne-
Energie en de gemeente Utrecht te advise-
ren.

Rijne-Energie had al niet de naam om
transparant te zijn maar deze uitsluiting
stinkt toch echt. En niet zo’n beetje ook.
Wie wil je om de tuin leiden met de uitkom-

sten van de enquête en hoe kan je be-
denken dat zo’n vragenlijst helemaal niet
bekend wordt onder Nieuwegeiners.

Ik ga ervan uit dat de gemeente Utrecht de
resultaten niet serieus zal nemen, in de
wetenschap dat de vragenlijst selectief is
uitgezet. Of eigenlijk verwacht ik van een
goed bestuurder dat Rijne-Energie hierop
wordt aangesproken. We wachten het af,
little sister is watching you!

Nicole van Nimwegen,
bewoonster van de wijk Galecop in
Nieuwegein.

https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/category/politiek/jan-met-de-pet
mailto:redactie@pen.nl
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Ontdekken van werelden
in Montessorischool
De Vleugel

'Eerst door de tijdmachine natuur-
lijk.' Een van de ouders leidt de leer-
lingen naar de ingang van het mu-
seum, een futuristisch uitziende deur
van ‘metaal’ met allerlei knoppen om
de tijd in te stellen. Het museum is
één van de projecten van Montesso-
rischool De Vleugel tijdens de Kinder-
boekenweek.

Met grote ogen kijken de allerkleinsten
om zich heen als ze aan de andere kant
de tijdmachine weer uitkomen. De biblio-
theek van de school is omgetoverd tot
een heus museum, passend bij het the-
ma van de Kinderboekenweek dit jaar:
'En toen? ...het ontdekken van werelden
van vroeger.'

Het museum is door ouders van de
school opgezet en kent vier periodes: de
prehistorie, de tijd van de Grieken en
Romeinen, de middeleeuwen en de
moderne tijd. Al vinden de kinderen de
attributen uit de moderne tijd, zoals de
handnaaimachine, het petroleumstel en
een van de eerste spelcomputers ook al
stokoud.

Friese doorlopers
Veel aandacht krijgt de prehistorie met
de dinosauriërs en fossielen. Net als in
een echt museum staan er overal kaart-
jes met ‘Niet aankomen’, maar de speel-
goeddino’s zijn voor de kleuters onweer-
staanbaar. Ook het Playmobil-leger ‘uit’
de middeleeuwen is favoriet. De oudere
kinderen krijgen een vragenlijst waarvan
de antwoorden vindbaar zijn in het mu-

seum. Zo speuren ze naar Playmobil-
figuurtjes die niet thuis horen in de rid-
derstoet. Soms is het even goed zoe-
ken, want wat zijn Friese doorlopers
eigenlijk of duiten als betaalmiddel? Als
echte Montessori-kinderen zoeken ze
het helemaal uit en stellen ze veel vra-
gen. Want juist dat is wat de school
bovenal wil bereiken: dat de kinderen
ook als ze straks volwassen zijn nieuws-
gierig blijven. Dat ze zich blijven verwon-
deren over het leven, want ontdekken ís
leren.

Naast het museum waren er nog ver-
schillende andere activiteiten tijdens de
Kinderboekenweek. De Klankenkara-
vaan kwam langs om samen met de
kinderen te dansen als dino’s, ridders &
prinsessen of juist heel modern. Ouders
hebben een piramide gemaakt waarin
de kinderen zich lekker terug kunnen
trekken met een boek. Er is rond het
thema Middeleeuwen gewerkt met vilt
en wol en leerlingen mochten zelf ont-
dekken hoe ze een piramide konden
bouwen van toiletrollen. Natuurlijk is er
veel voorgelezen, vooral uit een van de
vele nieuwe boeken voor de bibliotheek
van de school.

Warme samenwerking
tussen
de Kinderambassadeurs
en Stichting Balans

Kinderambassadeurs Nieuwegein
heeft na ‘Nieuwegein Sociaal’ en
‘Fokkesteeg Samen’ nu ook een
mooie samenwerking met Balans
Nieuwegein. Maandagmiddag 12 okto-
ber hebben de kinderambassadeurs de
warme samenwerking met Balans mo-
gen beklinken met het aanbieden van
een Teppan Yaki plaat, welke de kinde-
ren gesponsord hebben gekregen van
Plomp Makelaars.

V.l.n.r: Hanan Amnouh, Fay van
Zuilen, Max van der Horst, Sterre
Spierenburg, Anne Kersbergen, Reijn
Horsman (Vince Nagtegaal ontbreekt)

Stichting Balans zal een workshop ko-
ken voor de Kinderambassadeurs
Nieuwegein verzorgen, waarna de kin-
deren in samenwerking deze activiteit
zullen uitbouwen.

‘Een van de doelstellingen van zowel
Balans Nieuwegein als van de kinder-
ambassadeurs is dat iedereen kan mee-
doen in de samenleving en betrokken
kan zijn’ aldus Hanny Plomp van
Fokkesteeg Samen.

Kinderen van 9 tot 13 jaar kunnen
kinderambassadeur worden. Aan-
melden kan door een e-mail te sturen
naar Nathalie Nagtegaal. Nathalie is
de begeleidster van de kinderambas-
sadeurs in Nieuwegein: kinderambas-
sadeurs@nieuwegeinsociaal.online.
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Voortbestaan Stichting
MOvactor onder druk

(vervolg van pagina 7)
Bij het uitvoeren van het onderzoek door
USBO, het opstellen van de Routekaart
en de MJO-welzijn zijn MOvactor en an-
dere formele en informele welzijnsorga-
nisaties uit de stad intensief betrokken
geweest. In dit proces is uitvoering ge-
geven aan de wens van de raad om te
komen tot een duidelijke visie en helder
uitvoeringsplan voor welzijn in onze
stad.

Ondanks deze intensieve gesprekken
met het bestuur van MOvactor, blijven zij
van mening dat de stichting onvoldoen-
de rechtszekerheid krijgt. Het bestuur
verstaat onder ‘rechtszekerheid’ dat het
college over meerdere jaren een garan-
tie afgeeft op subsidie. Nog los van de
vraag of het college in de positie is om
een dergelijke zekerheid te verschaffen,
is het college van mening dat de MJO-
welzijn en de voorschriften van de AWB
voldoende perspectief bieden voor de in-

stelling. ‘Deze heeft immers een looptijd
van 2021-2024’ aldus het college.

Het bestuur van MOvactor heeft ook
aangegeven dat het beschikbare subsi-
diebedrag van afgerond € 3.000.000 in-
clusief beheer buurtpleinen, te laag is
om de werkzaamheden naar behoren uit
te voeren. Het college is van mening dat
dit bedrag voldoende is, zo laat zij weten
in de brief aan de gemeenteraad. ‘Wij
baseren ons hierbij op de jaarrekenin-
gen van de instelling over de afgelopen
jaren. De verantwoording over de subsi-
diebesteding die MOvactor aflegt is van-
af 2018 summier en ook hierin zien wij
geen aanknopingspunten of argumenten
die de stelling van MOvactor dat zij on-
voldoende subsidie krijgen, te staven.’

Liquidatie van de Stichting MOvactor
In een brief van 1 oktober heeft het be-
stuur van MOvactor het verzocht om in
te stemmen met liquidatie van de Stich-
ting MOvactor op grond van artikel 4:71
lid 2 onder h van de Awb. Voor de be-
antwoording van dit verzoek heeft het

college van B&W van Nieuwegein be-
sloten deskundig extern juridisch advies
te vragen. Over het genoemde verzoek,
maar ook over de mogelijkheden die
ontstaan na een eventuele liquidatie.

‘Voor het college blijft continuïteit van
welzijnswerk in onze stad van groot be-
lang, juist in deze tijd van Corona beper-
kingen. We zien dat in de dagelijkse
praktijk veel betrokken medewerkers bij
MOvactor die wij willen behouden voor
het welzijnswerk in Nieuwegein.’ Het col-
lege zal de gemeenteraad zo snel mo-
gelijk nader informeren over de situatie,
nadat er afstemming is geweest met een
juridisch adviseur.

Coronamaatregelen
De bibliotheek volgt de richtlij-
nen van de overheid en de vei-
ligheidsregio wat betreft de co-
rona. Wijzigingen in de maat-
regelen die worden genomen,
worden vermeld op de website
van de bibliotheek. Bij zeer in-
grijpende maatregelen, zullen
bibliotheekleden ook per email
op de hoogte worden gebracht.
De bibliotheek streeft ernaar om
de gebruikelijke dienstverlening
(activiteiten en uitleen) zoveel
mogelijk doorgang te geven.

PLUS-café over weerbaarheid
Het is niet altijd gemakkelijk om
‘stevig’ in de samenleving te
staan: om voor jezelf op te
komen en ook eens ‘nee’ te
zeggen. Hoe zorg je ervoor dat
mensen niet over je grenzen
gaan?
Daar gaan we het in oktober
met elkaar over hebben in het
PLUS-café. Tegelijkertijd gaan
we het ook over fysieke weer-
baarheid hebben. Welke hande-
lingen zijn belangrijk om jezelf te
verdedigen?

Het PLUS-café is het lifestyle-
café voor 55-plussers uit Nieu-
wegein en omgeving. Iedere
maandagmiddag (14.30 tot
16.00 uur) ontmoet je op het
gezondheidsplein in de biblio-
theek andere Nieuwegeiners.
Ivm corona is het aantal be-
zoekers beperkt en aanmelden
verplicht: actie@detweede-
verdieping.nu.

Ouder-kindochtend
Lekker gezond
Gezond opgroeien, dat willen
we allemaal voor onze kleintjes.
Maar wat bedoelen we daar ei-
genlijk mee? Je wilt het graag
‘goed’ doen, maar waar moet je
beginnen? Laat je inspireren in
de bieb.
Elke woensdag is er van 10.00 -
11.00 uur Ouder-kindochtend in
de bieb, voor (groot)ouders van
jonge kinderen (0 tot 3 jaar).
Hier kan je samen lekker spe-
len, lezen en ontspannen. Ook
ontmoet je andere ouders. Sa-
men deel je je ervaringen, be-
spreek je waar je tegenaan
loopt, en wissel je tips uit.

Ivm corona is het aantal bezoe-
kers beperkt en aanmelden ver-
plicht: actie@detweede-
verdieping.nu.

#WorkshopWoensdag
LEGO Mindstorms
Op woensdag 21 oktober van
15.30 - 17.00 uur is er voor de
6 t/m 12-jarigen de #Workshop-
Woensdag. Ditmaal is het the-
ma LEGO Mindstorms. Bouw,
programmeer en bestuur je
eigen robot. Aan het eind van
de middag houden we een
worstelwedstrijd met de
gebouwde robots! Deze

Vorige week vrijdag werd de
Kinderboekenweek traditio-
neel afgesloten met een groot
feest in de bibliotheek. De kin-
deren bezochten diverse tijd-
perken, waarbij ze onder an-
dere leerden zwaardvechten,
seinen met een morselamp en
middeleeuwse liedjes zingen
met een echte minstreel. Na
afloop zwaaiden de diverse
personages de kinderen uit.

activiteit is alleen voor leden.
Aanmelden: actie@detweede-
verdieping.nu.

https://www.uu.nl/organisatie/departement-bestuurs-en-organisatiewetenschap/usbo-advies
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
https://www.albeka.nl
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Corona hotspots
visueel in kaart gebracht

Het aantal positieve Coronatests in
de provincie Utrecht blijft stijgen,
blijkt uit de wekelijkse cijfers van het
RIVM. In de provincie Utrecht zijn
4378 mensen vorige week positief ge-
test op het virus. Een week eerder
was dat 2492. De stijgende lijn zet on-
verminderd door: twee weken gele-
den kwamen er 1620 besmettingen bij
en die week daarvoor 1127.

Maandag 12 oktober zijn 41 inwoners uit
Nieuwegein positief getest op het Coro-
navirus. Zondag 11 oktober waren dat er
nog 20. Het aantal is dus binnen 1 dag
verdubbeld. Sinds eind februari zijn er
nu 460 mensen in de provincie overle-
den aan corona.

Sinds kort is er een website gelanceerd
waar je in één oogopslag kan zien hoe
het staat met de Coronaverspreiding in
een betreffende gebied. Je kan daarbij
zoeken op plaatsnaam. ‘De website
geeft antwoord op de vraag: hoe zit het
met Corona in mijn eigen buurt? Wordt
het erger of wordt het minder?’ aldus
André van der Veen, bedenker en ont-
wikkelaar van de website Coronaloca-
tie.nl.

De kaart van Nederland met daarop
oplichtende of uitdovende brandhaar-
den, die symbool staan voor de mate
waarin het virus op diverse plekken in
het land actief is.

Zo duidelijk als een weerradar
Coronalocatie.nl werkt net als een weer-
radar. Op een bewegende kaart van
Nederland zie je de brandhaarden op-
laaien en uitdoven, net als bij vuur van
rood naar fel geel en daarna weer naar
rood terug tot het helemaal verdwenen
is. Je ziet duidelijk de plek waar je je nu
bevindt en hoeveel nieuwe besmettin-
gen er in de afgelopen week zijn ge-
weest.

Ontwikkelingen
van de afgelopen week
'Onder de kaart tonen we in een grafiek
de toe- of afname van het aantal nieuwe
besmettingen binnen een straal van 2,5
kilometer in de afgelopen week. Het
getal dat je ziet geeft per dag een schat-
ting van het aantal nieuwe gevallen bin-
nen die straal in de afgelopen 7 dagen.
Met één druk op de knop zoom je in op
je locatie. En wil je weten hoe de situatie
is op een andere plek, bijvoorbeeld waar
je werkt, de woonplaats van je ouders of
een vakantiebestemming, type dan dat
adres in het kader boven in het scherm.'

Waar halen ze de gegevens
vandaan?
André van der Veen: 'We gebruiken de
officiële cijfers die het RIVM dagelijks
publiceert over het aantal positief ge-

teste personen per gemeente. En met
die getallen berekenen we het aantal
nieuw besmette personen binnen 2,5 km
rond iedere plek in Nederland. We ho-
pen dat deze app helpt om het corona-
virus onder de duim te krijgen.'

Stormloop op de zorg,
recordaantal overstappers
verwacht voor 2021!

Het einde van het rampjaar 2020 is in
zicht, echter laait het Coronavirus
nog hoog op door ons hele land. Als
land worden wij dagelijks geconfron-
teerd met de gigantische druk op de
zorg. En de vraag wat dit voor gevol-
gen heeft op persoonlijk niveau. Ook
de premieverhogingen die tijdens
Prinsjesdag in de Miljoenennota zijn
bekendgemaakt baren ernstige zor-
gen.

Juist nu een goede zorgverzekering zo
belangrijk is en het inkomen van veel
mensen achteruit is gegaan, is het be-
langrijk om de juiste zorgverzekering af
te sluiten. Daarom wordt er een record-
aantal overstappers verwacht voor de
zorgverzekering 2021.

Zorgverzekeringen
en Covid-19 in 2020
Een vraag waar veel mensen tegenaan
liepen toen het virus zijn intrede in ons
land deed was: Wat dekt mijn huidige
zorgverzekering eigenlijk bij Covid-19?
Vanuit de basisverzekering werden o.a.
de Coronatest bij klachten en zieken-
huisopnames vergoedt door alle zorg-
verzekeraars.

Minister van Ark voor medische zorg,
heeft voor 2020 besloten om ex-patiën-
ten met ernstige gevolgen ruimer te ver-
goeden vanuit de basisverzekering. Dit
besluit blijft geldig tot augustus 2021.
Deze vergoeding houdt in dat patiënten
met klachten als verlies in spierkracht of
vermoeidheid en conditieverlies in aan-
merking komen voor aanvullende rege-
lingen. Dit in de vorm van extra fysio-
therapie of ergotherapie en een dieet-
advies. Vraag is of volgend jaar dezelfde
vergoedingen kunnen worden geboden
vanuit het basispakket.

Wat is er al bekend voor 2021?
Door de stijging in de premies en het be-
lang van een goede dekking in geval
van ziekte wordt er recordaantal over-
stappers verwacht in 2021. Vanaf 12
november worden de nieuwe premies
bekendgemaakt. Tot 31 december 2020
kan er dan nog besloten worden om
over te stappen. Het eigen risico blijft
385 euro. De zorgverzekeraars hebben
de premies nog niet allemaal bekend
gemaakt. Koploper op dit moment is

(verder lezen)

https://www.coronalocatie.nl/
https://www.coronalocatie.nl/
http://Coronaloca-tie.nl
https://www.coronalocatie.nl/
https://www.zorgverzekeringvergelijken2021.nl


'Een nieuw huis kopen. Het hoort leuk te
zijn, maar is erg lastig in deze tijd. Wij
snappen dat het voelt als een mission-
impossible! Want hoe ga je in deze tijd
op huizenjacht? De zoektocht, er bij zijn
voordat het huis is verkocht, het over-
bieden, geen mogelijkheid tot bezich-
tigen in verband met te veel belangstel-
ling. Hoe blijf je alle stress de baas en
slaag je wel? Ik geef je graag wat tips.

Hoe oververhit
is de Nieuwegeinse wo-ningmarkt?
Voordat ik los ga met mijn tips, geef ik
graag nog een kleine samenvatting van
de Nieuwegeinse wo-
ningmarkt. De laatste
drie maanden zijn er
8.600 serieuze zoekers
op de Nieuwegeinse
woningmarkt actief. Dit
zijn veel zoekers vanuit
Nieuwegein zelf, maar
ook vanuit Utrecht, IJs-
selstein en gekgenoeg
Rotterdam en Amster-
dam. Wij zien momenteel
dat zoekers die eerst al-
leen in Utrecht op zoek
waren, nu ook Nieuwe-
gein in hun zoektocht
meenemen. Dit komt
waarschijnlijk door het
hoge voorzieningen-
niveau en de goede be-
reikbaarheid van Nieu-
wegein. Voor alle zoe-
kers is de spoeling dun,
er zijn maar 290 wonin-
gen voor hun beschik-
baar. Dat betekent dat
circa 3% van de zoekers
slaagt bij het kopen van
een woning.

Tip 1: Een goede
voorbereiding
Wil je niet misgrijpen als
je jouw droomwoning hebt gezien? Zorg
dan dat je goed voorbereid bent en
maak een afspraak bij een financieel- of
hypotheekadviseur. Ga niet zelf romme-
len met allerlei berekeningen op het in-
ternet. Maar neem echt de tijd en ga
langs bij een adviseur. Zo weet je pre-
cies wat je mogelijkheden zijn en kom je
in het proces niet voor verrassingen te
staan. Wist je dat als je kunt aantonen
dat je hypotheekmogelijkheden hebt, je
een voorsprong opbouwt ten opzichte
van andere zoekers? Jij bent immers
beter voorbereid, weet wat je kunt lenen

en dat biedt de verkoper zekerheid en
vertrouwen. Zo heb je een streepje voor!

Tip 2: Schrijf je in als zoeker
Het is bijna een dagtaak om alle woon-
websites, social media kanalen en Fun-

da in de gaten te houden. Dit kan mak-
kelijker en beter. Schrijf je bij een make-
laar in als zoeker en je ontvangt het
nieuwste woningaanbod welke aan jouw
wensen voldoet. Deze ontvang je dan
vaak overzichtelijk in je e-mail. Hierdoor
zie je jouw droomwoning vaak net even
eerder dan het bijvoorbeeld op Funda
staat en kun je meteen een bezichtiging
inplannen.

Tip 3: Huis gezien,
bel voor een bezichtiging
Als je een leuk en passend huis hebt
gezien en deze zou je graag willen

bezichtigen, dan is is
het slim om meteen te
bellen voor het plannen
van een bezichtiging.
Dit gaat vaak sneller
dan wanneer je een
e-mail stuurt.

Tip 4: Neem een
aankoopmakelaar!
Heb je je al ingeschre-
ven als zoeker, maar
grijp je nog steeds mis?
Of wil je gewoon graag
geholpen en ontzorgd
worden? Overweeg dan
om een aankoopmake-
laar in te schakelen.
Een aankoopmakelaar
begeleidt je van A tot Z
met de aankoop van
jouw droomwoning.
Één van de voordelen is
dat een aankoopmake-
laar weet wat er speelt
bij gewilde woningen en
soms informatie heeft
over woningen die
nieuw op de markt zijn
of pas later op Funda
verschijnen. Dit vergroot
je kans enorm.

Ik snap dat het voor kopers van een
woning op dit moment niet leuk is om de
woningmarkt te betreden. Maar het kan
echt lukken! Wil je jouw aankoopkans
vergroten, kan je ons bellen voor een af-
spraak tijdens een van onze spreekuren.

Vermeld er dan even bij dat je vanuit
Pen.nl/ De Digitale Nieuwegeiner komt...
dan helpen wij jou als trouwe lezer met
het zetten van de eerste stappen!

Tot volgende maand!
Rob Moen

Hoe koop je een woning
in de oververhitte markt

van Nieuwegein?

Eigenaren Rob Moen en
Dennis Wentink van

makelaarskantoor Moen
Garantiemakelaars verzorgen
maandelijks een column voor
De Digitale Stad Nieuwegein.
Zij vertellen u alles over de

huizenmarkt in Nieuwegein en/of
wonen in Nieuwegein, en wat zij
dagelijks meemaken en zien.

Hun kantoor is gevestigd aan de
Boogstede 1 (Cityplaza),

030-6076060,
www.moenmakelaars.nl
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Een veilig bezoek
aan de bieb
De tweede verdieping

Het is een lastige tijd. Gelukkig blijft
de bieb open! Zo kun je nog studeren,
een krant lezen of een fijn boek lenen.
De bieb graag dat alle bezoekers, on-
danks de oplopende besmettingscij-
fers en de gedeeltelijke lockdown–
zich veilig kunnen voelen in de biblio-
theek. Dit doen we samen.

Wat betekent dit voor jouw bezoek?
• Altijd een mondkapje op en maxi-
maal 30 bezoekers.
Helpen het virus te bestrijden. Daarom
geldt vanaf 15 oktober voor iedereen
vanaf 13 jaar: bij een bezoek aan de bib-
liotheek draag je een mondkapje.

Verder gelden de volgende regels
• Er mogen maximaal 30 bezoekers te-
gelijkertijd in de bibliotheek zijn (kinde-
ren en volwassenen). De medewerkers
houden de bezoekersaantallen bij. Zijn
er al 30 mensen in de bibliotheek? Dan
mag je op een later tijdstip terugkomen
om boeken te lenen of in te leveren.
• Er zijn maximaal 10 studie- of werk-
plekken voor de duur van 2-3 uur be-
schikbaar. Voor deze plekken moet wor-
den gereserveerd. Reserveren kan via
de agenda van de bieb.
• Activiteiten die (online) doorgaan, vind
je in de agenda.
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar en
desinfecteer je handen bij binnenkomst
in de bibliotheek.
• De publiekstoiletten zijn niet beschik-
baar.
• Blijf thuis wannneer je klachten hebt.
• Meer weten over corona? Lees het ar-
tikel Info over corona.

Online lezen, leren en luisteren
• Ben je (nog) niet in staat om bij de bi-
bliotheek langs te komen of lees je liever
digitaal? Dan zijn er ook verschillende
opties om te verdwijnen in literatuur of je
kennis bij te spijkeren.
• Online leen je als bibliotheeklid tot ruim
20.000 (luister)boeken.
• Bibliotheekleden kunnen inloggen op
de databanken voor lesstof.
• Via het YouTube-kanaal van de bieb
kun je verschillende webinars terugkij-
ken.
• Heb je nog vragen aan bibliotheek De
tweede verdieping? Dan kun je mailen
naar klantenservice@detweede-
verdieping.nu.

Nieuwe bestuurder
bij Robijn

De openbare basisscholen in Nieu-
wegein en IJsselstein verwelkomen
per 1 december 2020 een nieuwe be-
stuurder Mogens Domela Nieuwen-
huis Nijegaard. Op die datum gaat de
huidige bestuurder Fred Teunissen
met pensioen.

Het zijn bizarre laatste maanden van de
onderwijscarrière van Fred Teunissen,
met een hoop uitdagingen en nieuwe
leermomenten. 'Een vreemd moment om

met pensioen te gaan na ruim 44 jaar
werken in het onderwijs' meldt Fred Teu-
nissen, 'maar het is wat het is. Ik ben on-
gelooflijk trots op wat we bij Robijn sa-
men hebben bereikt. Ik draag een sterke
eenheid van 11 basisscholen met een
gerust hart over aan Mogens Domela
Nieuwenhuis en ik wens hem net zoveel
plezier met het vervullen van deze func-
tie als ik eraan beleefd heb.'

De raad van toezicht is heel blij dat Mo-
gens bij Stichting Robijn aan de slag
gaat. 'Hij is een ervaren bestuurder in
het primair openbaar onderwijs met een
duidelijke visie. Hij weet te prikkelen en
te verbinden. Met zijn kennis en ervaring

kan hij Stichting Robijn verder brengen
als professionele leergemeenschap,
waar goed openbaar onderwijs aan alle
kinderen wordt gegeven', aldus Liesbeth
Schöningh, voorzitter van de raad van
toezicht.

De afgelopen vier jaar was Mogens
Domela Nieuwenhuis Nijegaard bestuur-
der bij de stichting Wijzer aan de Amstel
in Uithoorn. Over zijn overstap naar
Stichting Robijn zegt hij: 'Robijn is een
stichting met ambitie. Het geven van
kwalitatief goed onderwijs, binnen een
omgeving waarbij er oprechte aandacht
is voor het kind, de ouder en elkaar, past
mij. Ik weet zeker dat ik mij binnen deze
stichting snel thuis zal voelen.'

Museum Warsenhoeck in
Coronatijd

Museum Warsenhoeck is vanaf 1 ok-
tober weer op drie middagen open, en
wel op woensdag-, zaterdag- en zon-
dagmiddag van 14.15 tot 15.30 uur en
15.30 tot 16.30 uur. In verband met de
aangescherpte Coronamaatregelen is
de reserveringsoptie via de website
van het museum weer in gebruik
genomen. Je kunt ook op goed geluk
naar het museum komen en ter plekke
reserveren. Als het maximum aantal be-
zoekers van 6 al binnen is, kunnen wij je
helaas niet ontvangen en kun je even
buiten wachten.

De medewerkers van het museum vol-
gen het dringende advies op om in bin-
nenruimten een mondkapje te dragen en
uiteraard vragen zij de bezoekers de 1,5
meter afstand in acht te nemen.

Naast de vaste tentoonstelling over de
geschiedenis van Nieuwegein zijn de
kunst-expositie met etsen en tekeningen
van Christine Boer tot 1 november 2020
en de expositie ‘Modelbouw’ alsmede de
foto-expositie ‘Monumenten in Jutphaas
en Vreeswijk’ tot 10 januari 2021 te be-
zoeken.

Museum Warsenhoeck bevindt zich in
het Natuurkwartier nabij kinderboerderij
IJsselstee en het MEC aan de Geinoord
11 in Nieuwegein.

https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/
https://www.detweedeverdieping.nu/corona-maatregelen/
https://www.detweedeverdieping.nu/collectie/ebooks/
https://www.detweedeverdieping.nu/collectie/databanken/
https://www.youtube.com/channel/UCAnjMSF_cMQ-HMGav9htR7w?view_as=subscriber
mailto:klantenservice@detweedeverdieping.nu
mailto:klantenservice@detweedeverdieping.nu
https://www.museumwarsenhoeck.nl
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Stormloop op de zorg,
recordaantal overstappers
verwacht voor 2021!

(vervolg van pagina 24)

zorgverzekeraar DSW die een premie-
stijging van maar liefst 78 euro per jaar
heeft aangekondigd. Redenen hiervoor
zijn onder andere de hogere lonen van
de zorgmedewerkers en het toenemend
gebruik van dure medicijnen als gevolg
van de Coronacrisis. De hoge kosten in
de zorg zijn ook ontstaan door uitval van
ziek personeel, waardoor er duurder
personeel moest worden ingehuurd, en
extra zorg voor patiënten.

Financiële klap
Wat een grote rol speelt in het herzien
van de zorgverzekeraar is het feit dat
veel mensen er door de crisis financieel
op achteruit zijn gegaan. Het wegvallen
van een deel van het inkomen of ernstig
verlies bij ondernemers dwingt men er-
toe om waar mogelijk de vaste lasten te
drukken. Hierdoor zal de concurrentie-
positie van de goedkoopste aanbieders
sterk zijn.

Overstappen
naar een nieuwe zorgverzekeraar
Vanaf 12 november staat iedereen voor
de keuze om over te stappen naar een

nieuwe zorgverzekeraar. De balans tus-
sen een goed zorgpakket en een betaal-
bare premie zullen hierin doorslagge-
vend zijn. De vele vergelijkingswebsites
zijn hier een uitstekend hulpmiddel in.

Door het aanvullen van de persoonlijke
situatie kan er gekeken worden welke
zorgverzekering volgend jaar het beste
bij u past. Voor de mensen bij wie het
inkomen zodanig is gedaald dat zij de
premie niet meer volledig kunnen op-
brengen, is er eventueel de optie om
zorgtoeslag aan te vragen bij de Belas-
tingdienst. Een ding is zeker; de zorg-
verzekeraars wacht een heftige tijd!

Willeke Stadtman
‘In tijden van Corona’

Het schijnt dat minister-president Rutte enigszins geprikkeld
raakt, zelfs een tikje nerveus is, nu de besmettingen blijven
toenemen en het reproductiegetal ijzerenheinig blijft steken
op 1,17 ondanks de aangescherpte corona maatregelen. Ik
snap dat.

We staan toch behoorlijk in ons hemd in Europa met 216
nieuwe besmettingen per dag per 1 miljoen inwoners. We
hoeven alleen Tsjechië met een trackrecord van 236 nieuwe
gevallen per dag boven ons te dulden, terwijl Duitsland
uitstekend uit de bus komt met slechts 27 nieuwe gevallen
per dag. Dan kom je als Rutte net iets minder prettig- en
ontspannen binnenlopen op de eerstvolgende Europese top.
Temeer omdat wij wel weg weten van het aantrekken van
een net iets te grote broek in Europa.

Volgens Marino van Zelst, lid van het met het OMT
rivaliserende Red Team, zijn we nu bijna het slechtste
jongetje van de klas. En dat heeft nergens iets mee te
maken, behalve dan met het feit dat wij geen Duitsers zijn.

Als je tegen een Duitser zegt ‘spring’, dan vraagt hij ‘hoe
hoog?’
Als je tegen een Nederlander zegt ‘spring’, dan vraagt hij
‘hoe zo?’

Ik hoorde het op de radio, van een gids in een museum.
‘Duitsers lopen bij een rondleiding rustig achter me aan,
maar Nederlanders gaan al na krap een kwartier op eigen
houtje rondstruinen of aan knopjes zitten waar ze vanaf
moeten blijven.’

Wat nu? Ik denk dat het hopeloos is. Wij laten ons de les niet
lezen. We willen niet op Duitsers lijken. We begrijpen dat de
Italianen geschrokken zijn door de enormiteit van de ramp
die zich in het voorjaar voltrok, de stapels lijkkisten, de voor
Italianen ongekende zware ingreep: een niet-intelligente
volledige lockdown. Maar bij ons was dat echt heel anders.
Wij hebben dat allemaal heel snugger aangepakt. We vinden
het maar gek: Italianen die niet als gedisciplineerd bekend
zijn en toch stuurbaar zijn, doen wat er gezegd wordt.

Stuurbaar? Wij Nederlanders? Wij laten ons liever in
praatprogramma’s suf lullen met voor- en tegenstanders van
de aanscherping van de maatregelen. Wij demonstreren
links- of rechtsom. We doen aan petities. Coalitie en
oppositie raken verbaal slaags in ons parlement, uitslag
onbeslist. We laten die wat dommige Famke Louise van #ik
doe niet meer mee in vol vertrouwen bewerken door die
knuffel-intensivist Diederik Gommers. We polderen ons
rechtstreeks de narigheid in.

Ik zie nog maar één mogelijkheid: dat wij als Nederlanders
massaal als één man, één vrouw, – alle andere genders ook
welkom – meedoen aan de Jerusalema Challenge. Dat
schijnt enorm te verbinden, zie de youtube filmpjes van onze
zorghelden.

Behoorde je eerst tot het prototype van de doorgewinterde
individualistische ‘ik bepaal zelf wel wat ik wil’ planeet: dit
filmpje biedt een kans. Het gaat ons redden van ons eigen
eigenwijze IK. Het laat het WIJ zien.

Nu Rutte nog.

Misschien kan hij nog één keer ‘hou je bek zeggen’ tegen de
mensen die zich niet aan de regels houden. En dat hij er dan
niet op terugkomt.

Aflevering 24
Alle afleveringen vind je hier.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.pen.nl/page/2?s=Willeke+Stadtman
https://www.google.com/search?q=Jerusalema+Challenge&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwiYppDv_6zsAhWENOwKHcCRDcwQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1008&bih=948
https://www.pen.nl/?s=Corona+Stadtman
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ANWB Fietsverlichtingsactie

Wist je dat de kans op een aanrijding
met 20% afneemt wanneer je goede
fietsverlichting hebt? Toch zet een
derde van de fietsers zijn fietsver-
lichting niet aan terwijl de verlichting
wel goed werkt.

Ook dit jaar roept de ANWB heel Neder-
land op om tijdens de donkere dagen
een tag op fietspaden te plaatsen met
de tekst 'Zet je licht aan!'. En het werkt:
6 op de 10 fietsers zet z’n licht aan, in
plaats van 4 op de 10. Tag jij mee? Het
tagpakket met sjabloon en -milieuvrien-
delijk- spuitkrijt is gratis op te halen bij
de ANWB-winkel op Cityplaza of online
te bestellen via anwb.nl/fietsverlichtings-
actie.

Ik fiets, ook in de herfst
We werken zoveel mogelijk thuis en
houden afstand als we echt ergens
naartoe moeten. Maar in beweging blij-
ven en buiten zijn blijft belangrijk, juist
nu. Pak bijvoorbeeld wat vaker de fiets
voor je boodschappen of om met je
(klein)kinderen op pad te gaan.

Nieuwegein fietst
geeft alvast wat herfsttips
•Werk je thuis? Fiets eens een
thuiswerk-rondje voor of na je werkdag
om je hoofd leeg te maken.
• Op nieuwegeinfietst.nl vind je veel ver-
rassende fietsroutes in de omgeving.
Hier vind je trouwens nog veel meer
lokale fietsinformatie.
• Staat er teveel wind of is je bestem-
ming te ver weg? Met een e-bike maak
je meer kilometers met minder moeite.
Probeer gratis een week lang een e-bike
via ikfiets.nl/aanbod/e-bikes.
• Leuker kunnen we het niet maken?
Echt wel: download gratis de ik fiets-app
en je spaart automatisch punten met
elke gefietste kilometer. Die wissel je in
voor leuke aanbiedingen en prijzen of je
steunt er lokale goede doelen mee.

‘Vernietst’,
mijn moeder,
een 'bevoorrechte’ Jodin

Vanaf 20 oktober a.s. ligt het boek
getiteld ‘Vernietst’ van de Nieuwege-
inse auteur Renée Blom in de winkel.
Het boek gaat over haar moeder
Mars, die opgroeide in Den Haag. Ze
is nog geen 7 jaar als de oorlog uit-
breekt. In de jaren daarna wordt haar
ooit zo zorgeloze wereld steeds klei-
ner. Ze leert onzichtbaar te zijn, zich-
zelf weg te cijferen.

Als vader Iwan machteloos ziet, hoe zijn
gezin in Barneveld wordt opgepakt en
weggevoerd, is moeder Renée voor
Mars nog haar enige houvast. In kamp
Westerbork verandert haar moeder van
een struise dame in een fysiek wrak met

een sterke geest. Samen proberen ze te
overleven.
Iwan en zijn gezin behoorden tot de
‘Barnevelders’, een groep joden die een
onzekere bescherming genoot van de
Duitsers, omdat ze op de lijst van secre-
taris-generaal Frederiks stonden. Pas in
juni 1945 keren ze terug vanuit There-
sienstadt in Nederland. Na de oorlog
kregen zij de titel ‘bevoorrechte joden’.
Iets waar Mars haar leven lang mee zou
worstelen.

Renée Blom: 'Ja, ze overleefde de oor-
log, maar ze verloor haar jeugd, haar
onschuld, haar vroegste herinneringen
en haar levenslust. En ook na de oorlog
bleef het voor mijn moeder een kwestie
van overleven. Daarbij gaf ze ongewild
haar oorlog ook aan mij door.'

Het boek kost 24,95 euro.

Rabobank Utrecht en Theater DE KOM
blijven ook in de toekomst samenwerken

De afgelopen jaren werkten Rabobank en Theater De Kom in Nieuwegein op
een prettige en waardevolle manier samen. Daarom hebben beide partijen
besloten deze samenwerking de komende vier jaar voort te zetten. Hiermee
blijft Rabobank hoofdsponsor van De Kom. Ariane Kop is blij met Rabobank
als sponsor: ‘Rabobank zet zich in voor een betere toekomst, iets wat wij in
De Kom nastreven door middel van cultuur. Door maatschappelijk samen te
werken kunnen we elkaar versterken’.

De Wijkorkesten
Een onderdeel van de samenwerking is een bijdrage aan het naschoolse
maatschappelijk project wijkorkesten. Met ‘KOMtogether’ powered by Rabobank
kunnen de bovenbouwleerlingen van het primair onderwijs wekelijks op een school
in de wijk muziekles krijgen van docenten van De Kom. Iedereen speelt op een
instrument naar keuze en vormt met elkaar uiteindelijk een orkest. De instrumenten
worden door De Kom aan de leerlingen ter beschikking gesteld. Een belangrijk
aspect van het wijkorkest is de positieve invloed op de sociale samenhang binnen
en buiten de school.

http://anwb.nl/fietsverlichtingsactie
http://anwb.nl/fietsverlichtingsactie
http://nieuwegeinfietst.nl
https://www.ikfiets.nl/aanbod/e-bikes/
https://www.pen.nl/artikel/vernietst-mijn-moeder-een-bevoorrechte-jodin
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https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-tol-vreeswijk

