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Kunstenaars en bewoners werkten samen

ZOEK DE DIEREN AAN DE SLUIJTERSLAAN
Veiligheidsactie van Simon Bol

Keep Moving voor Support Caspar

zet gemeente aan tot actie
DEZE WEEK

TE BELEVEN

FOTO: AREND BLOEMIINK

Gelet op de corona maatregelen bestaat de kans dat een
evenement niet door kan gaan. Neem bij twijfel contact op met
de desbetreffende organisatie.
KOM na de Markt, 27 februari, • De Nachtegaal en de Keizer, 27
en 28 februari • Mindgym On Tour, 4 maart • Remy. X Aro,
6 maart • De droommoord, 8 maart • Candy, Rock 'n Roll, 17
maart • NL-Doet, 28 en 29 mei • SamenLoop voor Hoop, 21 en
22 mei 2022

Jennifer en de Ketting Kledingruil

Rookalarm in Stadshuis • Draaiorgel in Nieuwegein • Groen licht
voor omstreden energielandschap • Bewonersactie tegen warmteopslagbuffer • 100 Boodschappenpakketten • Mishandeling in
Fokkesteeg • 500 euro voor Team KiKa • Under Pressure •
Digitaal bezoekerscentrum dijkversterking • Nijntje in Jutphaas •
Muskietennetten voor Rundu • 450 Euro voor Eet Mee • Online
praten met wethouder • De droommoord • Culinair wandel- en
fietsweekend • Ik fiets loterij • CDA-lijstduwer Gerben Horst •
Geen competitie amateurvoetbal • Nieuwe trainer JSV • Schippers
gezocht • Smakelijke verrassing voor Antonius-medewerkers •
Tweede Kamerverkiezing • Naschools sporten en bewegen
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Een heerlijk bamigerecht
Een goed bamigerecht begint met de
juiste bami, en die haalt onze ‘kookgek’
Eric Dekker het graag bij een toko,
liefst niet te fijn en met garnalen
smaak. Dan de juiste boemboe, die
maakt hij zelf! Eric: ‘Dit is gezonder
want minder zout en suiker.’
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
gefotografeerd.
Deze week het Gravin Louisesingel in
de wijk Fokkesteeg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

Brandlucht laat alarm afgaan
in het Stadshuis
van Nieuwegein

Voetpad
langs Buurtplein de Boog
wordt aangepast

In een woning aan de Hoogeind in
Leerdam is vorige week vrijdag rond
06.45 uur brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht
(VRU) gaat het om een grote brand
en wordt het gebouw als verloren
beschouwd. 'De woning stond van
voor tot achter in brand', aldus een
woordvoerder. De brandlucht was
tot in de verre omtrek te ruiken.

In maart dit jaar wordt het voetpad
langs Buurtplein de Boog in de wijk
Galecop aangepast. Op voorstel van
omwonenden heeft de gemeente
Nieuwegein een aantal plantvakken
in het trottoir aangewezen waardoor
fietsers en brommers moeten worden gestimuleerd om af te stappen.
Bewoners, veelal ouderen uit de
omgeving, voelden zich onveilig bij
het gebruiken van het voetpad naar
het winkelcentrum. De doorgang
blijft toegankelijk voor rolstoelen en
scootmobielen.

Brandlucht
Een woordvoerder meldde dat de
brand tot in Vianen te ruiken was. Het
advies luidde daarom om ramen en
deuren dicht te houden en ventilatie uit
te schakelen indien mogelijk. Op Twitter meldden mensen uit onder meer
Utrecht, Nieuwegein dat zij ook een
‘behoorlijke brandlucht’ roken. De
boerderij in Leerdam is verloren.
Voor zover bekend is niemand gewond
geraakt. 'Wat ik net begreep van een
buurvrouw is dat de bewoners van het
huis zich nog niet beseffen wat er is
gebeurd. Ze zijn niet gewond geraakt,
maar ze zijn wel hevig ontdaan', aldus
een woordvoerder van de VRU.
Rook laat alarm afgaan
in Stadshuis van Nieuwegein
Door de rookontwikkeling is vermoedelijk ook een alarm afgegaan in het
Stadshuis van Nieuwegein. Zo laat een
woordvoerder van de gemeente aan
onze redactie weten. Het alarm ging af
rond 08.15 uur. Na het afgaan van het
alarm vond een kleine ontruiming
plaats in het Stadshuis.

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Verwerking reacties bewoners
In oktober vorig jaar zijn bewoners in
de omgeving op de hoogte gesteld. Zij
konden toen hun reactie geven op het
voorstel. 19 bewoners hebben dat
gedaan, waarvan 18 bewoners het een
goed idee vonden. Zij hadden ook nog
suggesties om het voorstel te verbeteren. Met name de ‘sluiswerking’
zou sterker moeten zijn. Het plannetje
is daarop aangepast.
Andere suggesties
Een andere suggestie om de fietsklemmen langs het voetpad weg te halen
heeft het niet gehaald. Hiervoor kon de
gemeente geen andere plek vinden om
ze in de buurt te plaatsen. Daarom blijven de fietsklemmen voorlopig staan.
De tip om het voetpad langs het buurtcentrum met verf te markeren wordt
achter de hand gehouden. Mocht blijken dat de plantvakken niet het gewenste effect hebben zal alsnog worden
bekeken het voetpad een kleurtje te
geven.
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Nijntje kijkt weer uit
over de Sluyterslaan
in Jutphaas
Het Utrechtse kunstenaarscollectief
De Strakke Hand heeft een nieuw
kunstwerk gemaakt op de Sluyterslaan in Jutphaas/Wijkersloot. Op de
begane grond van één van de gevels van de flats is een afbeelding te
zien van Nijntje met enkele dieren.
Natuurlijk in de bekende felle kleuren. De opdrachtgever is Mitros, de
eigenaar van de flats aan de
Sluyterslaan.
De Strakke Hand is een kunstenaarscollectief dat zich verenigt in de liefde
voor het creëren. Een bedrijf opgestart
ten tijde van crisis om met vernieuwing, originaliteit en creativiteit een
lichtpunt te brengen in donkere dagen.
Door het nemen van risico’s en het
aangaan van nieuwe uitdagingen
willen de kunstenaars van het collectief
het verschil proberen te maken en elke

dag anders te laten zijn. ‘Momenteel
werken 13 man bij het bedrijf’, aldus de
oprichter Michiel Meulemans tegenover onze redactie.
Dat het werk van Nijntje op deze gevel
van de flat aan de Sluyterslaan komt is
niet vreemd. Zo’n 15 jaar geleden hadden de bewoners de gevel ook al een
keer beschilderd met het werk van
Nijntje. ‘Dat was aan vervanging toe.
Hier en daar zag je nog wel wat van de
muurbeschildering, maar de vellen hingen er bij’ aldus Meulemans.
Buurtbeheerder Max van der Peet van
Mitros nam samen met de bewoners
het initiatief om de flat weer te verfraaien. Enkele bewoners die toen de
muur hadden beschilderd waren ook
aanwezig bij het uitwerken van het
idee. Nadat De Strakke Hand het concept verder had uitgewerkt, kreeg het
de goedkeuring van Mercis BV. Dit
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bedrijf beschermd de werken van Dick
Bruna’s Nijntje.
‘Het ontwerp is van afstand goed zichtbaar en neemt de kinderen mee in de
belevenis, bedoeld door Dick Bruna’ aldus Meulemans. Het kunstwerk zat er
in 1 dag op met een team van acht
man. Het prepareren van de muur
kostte iets langer, twee dagen.
Onze fotograaf Jordi Jupijn maakte
bovenstaande foto’s van hoe Nijntje uit
kijkt over de Sluyterslaan in JutphaasWijkersloot.
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Eet Mee ontvangt
€ 450,– in statiegeldactie
van Jumbo De Gaarde
In januari heeft de Jumbo supermarkt vestiging aan de Gaarde in
Nieuwegein een statiegeldactie voor
Eet Mee gehouden. En er is goed
gedoneerd, want de actie heeft maar
liefst € 450,– opgeleverd. Dit geld
gaat Eet Mee gebruiken om de
matchapplicatie voor etentjes (fysiek en via een videoverbinding)
verder te optimaliseren. Juist in
deze Coronatijd hebben veel mensen behoefte aan contact met anderen en de etentjes van Eet Mee
sluiten daar mooi op aan.
De etentjes van Eet Mee
‘Eten verbindt. Niets maakt nieuwe
mensen leren kennen zo makkelijk als
tijdens een etentjes’, aldus Annelies
Kastein, directeur van Eet Mee. 'Door
de coronapandemie zijn fysieke etentjes moeilijk, daarom bieden we sinds
2020 ook video-etentjes aan'.
'Wethouder Van Engelen was in oktober één van de deelnemers aan zo’n
etentje. Met een video-etentje eet je
samen, maar net even anders: je kookt
iets lekkers, dekt de tafel en zet je
computer, tablet of telefoon achter je
bord. Via een speciaal videoplatform
dat privacy hoog in het vaandel heeft
staan, eet je vanuit je veilige thuisomgeving, maar zie je elkaar en praat je
gezellig samen.’

Annelies Kastein, directeur Eet Mee
(links), ontving uit handen van
filiaalmanager Raymon van Hal
van Jumbo De Gaarde (rechts) een
prachtig bedrag in de statiegeldactie

Avondkloktip

De droommoord
‘Belangrijk uitgangspunt voor ieder
etentje is een match op maat. Eet Mee
maakt deze match op grond van je ingevulde deelnemersprofiel in haar speciale matchprogramma in de website.
Daarbij wordt rekening gehouden met
je wensen en mogelijkheden, zoals
leeftijd en taal. Deze matchapplicatie is
essentieel voor het hele programma.
Door deze statiegeldactie van de
Jumbo de Gaarde kunnen wij deze applicatie verder optimaliseren en meer
mensen in Nieuwegein matchen.’
Over Eet Mee
Eet Mee is een platform van mensen
die graag anderen ontmoeten, die
houden van een goed gesprek en van
lekker eten. ‘Mensen samenbrengen
door thuis-etentjes.’ Met die gedachte
is Stichting Eet Mee opgericht en
ontstonden er al meer dan 10.000
matches.
Stichting Eet Mee organiseert ontmoetingen via etentjes bij mensen
thuis. In deze coronatijd zijn dat videoetentjes. In Nieuwegein is de Stichting
Eet Mee al ruim 10 jaar actief.
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Na het succes van 'De Kerstmoord',
komt Hummelinck Stuurman
Theaterbureau met een nieuwe
rechtzaak. Op 8 maart start 'Het
Droommoordproces', met onder
anderen Monic Hendrickx, Jan
Kooij-man en Ellie Lust.
Op 27 januari 2019 wordt Lucas
Vermeer dood in zijn badkuip aangetroffen. Hij blijkt de avond ervoor te zijn
overleden. Hoewel er aan een ongeval
of zelfdoding wordt gedacht, wijzen er
al snel vermoedens in de richting van
zijn vrouw Katja Schutters.Twee jaar
later komt de zaak voor bij de rechtbank. Veroordeelt u de verdachte of
spreekt u haar vrij? Maak deel uit van
de grootste volksjury ooit. Bekijk getuigenissen, verklaringen en pleidooien
en beslis mee over schuld of onschuld... Info en tickets
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar
wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Februari 2019
Een foto van een situatie die we ons
nu al bijna niet meer kunnen voorstellen: in een gezellig volle foyer van
DE KOM gaan kinderen, begeleidt
door (groot)ouders bloemstukjes
maken voorafgaand aan de voorstelling 'De Kleine Zeemeermin'.
Gevoelens van nostalgie, heimwee
en verwondering wisselen elkaar af.

Digitaal bezoekerscentrum
dijkversterking opent deuren
In de provincie Utrecht worden de
dijken langs de Lek en Nederrijn
over een lengte van 55 kilometer
versterkt. Dit om de provincie in de
toekomst beter te beschermen tegen hoogwater. De versterking geeft
eveneens de mogelijkheid om de dijken mooier te maken en kansen
voor recreatie beter te benutten. Tot
en met 14 maart zijn deze dijkplannen te bekijken in een digitaal bezoekerscentrum. Een uniek concept,
ontstaan als gevolg van beperkingen door de Coronamaatregelen.
Geïnteresseerden kunnen op elk
moment het online bezoekerscentrum betreden.
Versterking van de dijken biedt ook
kansen op het gebied van natuur, recreatie en verkeersveiligheid. Het digi-

tale bezoekerscentrum geeft een beeld
van de plannen. Door bijvoorbeeld bestaande wandel- en fietspaden te verbinden, recreatieve voorzieningen aan
te leggen, historische objecten als forten zichtbaar te maken en door de
uiterwaarden aantrekkelijker te maken,
wordt de dijk mooier en beleefbaar. Zo
heeft de aanpak van de dijken enerzijds meerwaarde voor de waterveiligheid en anderzijds voor verbetering
van de leefomgeving.
Plannen
Het ontwerp van Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijlanden voor het dijktraject tussen het Culemborgse Veer en
de Beatrixsluis is op hoofdlijnen gereed. Het plan is om aanvullend de
natuurwaarden in de uiterwaarden van
de Honswijkerwaard en de Steenwaard
te versterken. Voor cultuurhistorie
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wordt gekeken naar het zichtbaar maken van de inundatiesluis bij Fort Honswijk en naar het ontwikkelen van de
het gebied van de Waterlinie tot
‘icoongebied.’ Met veilige wandel- en
fietsroutes kunnen recreanten dan een
bezoek brengen aan de historische
forten van de linie.
Digitaal bezoekerscentrum
In het traject voor mooie en veilige dijken werken verschillende partners samen. De provincie werkt samen met
HDSR, gemeenten Houten en Nieuwegein, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Tot en met 14 maart zijn de dijkplannen op het gebied van versterking,
natuur, recreatie en verkeersveiligheid
te bekijken in het digitale bezoekerscentrum. Ook vinden er een aantal live
presentaties plaats.
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Doe mee
met de Ketting Kledingruil
in Nieuwegein!
Begin deze maand startte Jennifer
Ras met het opzetten van de Ketting
Kledingruil Nieuwegein. De Ketting
Kledingruil werd tijdens de pandemie bedacht door Nichon Glerum uit
Amsterdam. Een kledingruil-ketting
uit liefde voor kleding, om iets te
doen aan de textielafvalberg én om
de sociale contacten met vrouwen
uit de buurt aan te halen in deze tijden van winkelsluiting en sociale
isolatie. Dit idee is inmiddels overgenomen door initiatiefnemers in
meer dan 60 steden in Nederland,
nu dus ook in Nieuwegein.

Team KiKa Nieuwegein
haalt € 560,- op
met haar Valentijnsactie
In het kader van Valentijnsdag hebben
Team KiKa Nieuwegein en wethouder
Ellie Eggengoor (economie en werk),
restaurant The GoodFood geholpen
met het bezorgen van heerlijke Streetfood gerechten en ‘zoete Valentijn
boxen.’
Bij elke bestelling zat een roos met een
hartje. Achter op dat hartje stond een
nummer. Alle nummers van elke roos zijn

Jennifer: 'Ik was benieuwd of ik andere
vrouwen in Nieuwegein enthousiast
kon maken voor dit duurzame initiatief.'
Dat heeft ze geweten! Na een berichtje
op Facebook stroomden de aanmeldingen binnen. 'Zo leuk', zegt Jennifer 'dat
we mooie, tweedehands kleding in
Nieuwegein kunnen ruilen via een tas
die van huis naar huis gaat! Dus na
alle enthousiasten reacties ben ik snel
met de tassen gestart.' Inmiddels gaan
er al drie tassen rond, ingedeeld op
kledingmaat. De tas volgt een route
door Nieuwegein.
Jennifer: 'Als je de tas ontvangt, heb je
drie dagen de tijd om op je gemak de

in een grote glazen vaas gezet en op
woensdag 17 februari was daar de trekking. Een greep uit de prijzen: 2 kappersbonnen, een bootreisje over de Lek, een
reistas, een reiskoffer, een heuse sushi
pakket, een tapas setje met lekkere
tapas, diner kaarsen en nog veel meer.
De trekking (plus de uitslag) was live opgenomen en op facebook te zien van de
organisatoren, alles natuurlijk Coronaproof! Prijzen kunnen afgehaald worden
bij The GoodFood!
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kleding te bekijken en te passen. Heb
je zelf nog mooie, hele en schone kleding die je niet meer draagt, dan kun je
die toevoegen aan de tas (maar dat is
niet verplicht). Vervolgens breng je de
tas bij de volgende op de lijst. De ketting herhaalt zich, dus na een paar
weken komt de tas vanzelf weer bij je
langs.”
Meedoen?
Woon je in Nieuwegein en ben je enthousiast? Meld je aan via Facebookgroep @Ketting Kledingruil
Nieuwegein. Heb je geen Facebook?
Stuur Jennifer dan een berichtje via
0628275586.

De opbrengst voor KiKa is maar liefst
€ 560,-! Uiteraard goed voor KiKa, maar
ook goed voor The GoodFood, één van
de Nieuwegeinse restaurants die inspelen op de huidige Lockdown met bezorgmogelijkheden.
Team KiKa Nieuwegein en The GoodFood zijn blij dat wethouder Ellie Eggengoor persoonlijke aandacht heeft gegeven aan deze KiKa Valentijnsactie! ‘Een
sympathieke ‘liefdesvolle’ actie van de
wethouder! Kunnen wij zeker gebruiken
in deze lastige tijd!’ aldus de initiatiefnemers van deze actie.
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Zet 27 en 28 februari in je agenda!
Komend weekend lanceren horecaondernemers aan de Nedereindseweg een culinair wandel- en fietsweekend. Skipiste
Nieuwegein, Boerderij de Middenhof, Sweets & Ice en Restaurant Céline slaan de handen in een om jou een sportief én
culinair weekend te bezorgen! Een leuke route met bezienswaardigheden én een heerlijk menu met hapjes en drankjes bij
elke locatie.

Gerben Horst uit Nieuwegein
LHBTI-lijstduwer
voor het CDA
Op de afgelopen provinciale Algemene Leden Vergadering in
Utrecht is de regionale staartlijst
van het CDA vastgesteld voor de
Tweede Kamerverkie-zingen. Gerben Horst uit Nieuwegein mag plaatsnemen op positie 59 van de
staartlijst. De 51-jarige Horst is niet
de enige LHBTI-lijstduwer. Maar liefst 11 LHBTI-lijstduwers door het
hele land zijn toegevoegd aan de
kandidatenlijst voor het CDA. ‘Dit riante aantal laat zien dat de LHBTIgemeenschap bij het CDA gehoord
wordt’ aldus Horst.
Horst is ambassadeur voor het CDA
als fractievoorzitter in de Nieuwegeinse
gemeenteraad en mede-oprichter van
het CDA Pride netwerk. In de regionale
campagne wil Horst een stem geven
aan het belang van een veilige samen-

leving waar iedereen de kans krijgt om
mee te doen, ongeacht geslacht, af-

komst, beperking of seksuele oriëntatie. 'Samen met de andere kandidaten
op de toplijst laten we aan Nederland
zien dat mensen die positief bijdragen
bij het CDA meetellen, meepraten en
meedoen!', aldus Horst.
Wopke Hoekstra, lijsttrekker van het
CDA en minister van Financiën:
'Iedereen in Nederland moet zichzelf
kunnen zijn. Toch zien we nog te vaak
dat mensen niet veilig over straat kun
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nen. Simpelweg om wie ze zijn. Ik vind
dat onacceptabel en ik zal dat ook niet
accepteren. Het CDA is een partij die
er voor iedereen is. Niet je afkomst,
geslacht of seksuele oriëntatie doet er
toe, maar de bijdrage die je levert aan
de samenleving.'
Dat maakte Hoekstra ook duidelijk
door zijn deelname aan het COC Lijsttrekkersdebat, dat vrijdag 5 februari
plaatsvond in Pakhuis de Zwijger in
Amsterdam.
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Laatste orgelman trekt door
de wijken in Nieuwegein
Zit je lekker op de redactie, hoor je
opeens orgelmuziek. Draaiorgelmuziek om precies te zijn. Buiten
staat de laatste orgelman Joop
Budding en zijn zoon om de mensen
in de straat op te vrolijken. Dat moet
een ‘foto van de week’ worden, zo
dacht de hoofdredacteur van De
Digitale Stad Nieuwegein. En zo
geschiedde het ook.

Joop Budding kennen we vooral van zijn orgelmuziek in de binnenstad van Utrecht.
Vanwege het Coronavirus mag dat niet meer. Evenementen zijn verboden en de
werkzaamheden van Joop vallen onder evenementen. Hij trekt met zijn draaiorgel momenteel door de wijken in de omringende plaatsen. Vandaag was Nieuwegein aan de
beurt. Gezellig!

Een vrolijke gebeurtenis en een
weertje waar je ook vrolijk van wordt.
Afgelopen vrijdag hadden we het
nog nooit zo koud gehad, en nu loop
je in een t-shirtje naar buiten om
2 euro in het glimmende bakje te
doen van de orgelman. Opvallend
was dat overal de deur openging.

Heb je ook een foto waarvan je vindt dat die best in deze rubriek past? Stuur hem dan
aan ons met een kort tekstje en wie weet...

Groen licht
voor plan energielandschap
Rijnenburg en Reijerscop
Afgelopen vrijdag heeft het consortium Rijne Energie c.s. te horen gekregen geselecteerd te zijn voor de
ontwikkeling van het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop bij
Nieuwegein. In de komende periode
van drie maanden zal het consortium zich inspannen om het aantal
grondposities voor windmolens en
zonnevelden verder uit te breiden.
Hiervoor is nog ruimte beschikbaar
op het elektriciteitsnetwerk en binnen de ambities van de gemeente
Utrecht.
Het consortium van Rijne Energie, het
Utrechtse BHM Solar en Eneco gaat
als initiatiefnemer het plan van het
energielandschap verder uitwerken
volgens het ingediende initiatiefvoorstel met groeimodel. Het actuele voorstel omvat de aanleg van 3 windmolens en meerdere kleine zonnevelden.
De plannen kunnen uitgebreid worden
tot 8 windmolens en 230 hectare zonneveld.

50% Lokaal eigendom
Het uitgangspunt is dat het energielandschap voor 50% eigendom wordt
van de inwoners van Utrecht en omgeving. Als lid van de energiecoöperatie
Rijne Energie kunnen inwoners en omwonenden van het gebied zeggenschap hebben in de plannen en financieel participeren. De coöperatie zet de
opbrengsten in voor verdere verduurzaming. Omwonenden en inwoners
van Utrecht en omliggende gemeenten
kunnen lid worden van de coöperatie
via deze website en meebeslissen over
het plan en de opbrengsten.
De toekomst van het gebied
Door het plan worden het noordelijke
deel van de polders Rijnenburg en
Reijerscop voor minstens 20 jaar nuttig
gebruikt voor de opwekking van duurzame energie. De meerdere zonnevelden en windmolens kunnen samen
jaarlijks ruim 50 tot 270 miljoen kilowattuur aan duurzame energie gaan
opwekken. Daarbij zullen zoveel mogelijk de landschappelijke kenmerken
van het gebied behouden blijven en
versterkt worden. Zo blijft het veenweidegebied behouden en ontstaat er een
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groene ruggengraat voor recreatie.
Daarnaast blijft er ruimte voor eventuele toekomstige woningbouw na
2040 aan de zuidzijde van het energielandschap. Het energielandschap sluit
op deze manier aan bij de behoefte
van de stad aan duurzame energie,
recreatie en toekomstige woningbouw.
Verantwoordelijkheid nemen
Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn en haar verantwoordelijkheid nemen door het lokale energiegebruik ook zoveel mogelijk lokaal op te
wekken. Gezien het feit dat Utrecht
momenteel voor 97% op fossiele energie draait, is dit hard nodig. Het consortium wil daarom een significante bijdrage leveren door lokale groene
stroom op te wekken die te vergelijken
is met het stroomgebruik tot wel
60.000 huishoudens.
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100 PLUS-boodschappenpakketten
voor cliënten SUN Lekstroom
De spaarzegelactie bij supermarkt
PLUS Van Loon in Nieuwegein levert 100 boodschappenpakketten
op. De Lions in Nieuwegein nam het
initiatief tot deze actie. Klanten van
PLUS Van Loon op winkelcentrum
Nedereind leverden de afgelopen
maanden spaarzegels in voor Stichting Urgente Noden Lekstroom. Met
de spaarzegels konden de klanten
van de supermarkt sparen voor een
PLUS-boodschappenpakket t.w.v.
50,00 euro.
In de spaarzuil zaten zegels voor ruim
70 boodschappenpakketten. Eigenaren
Christ en Jolanda van Loon van PLUS
van Loon gaan het aantal boodschappenpakketten tot 100 aanvullen. Christ:
'Juist nu hebben sommige mensen het
heel lastig. Als PLUS supermarkt staan
we voor duurzaam en lokaal betrokken
en daarom zetten wij ons graag extra
in voor de cliënten van de SUN.'
SUN heeft 100 inwoners uit haar bestand eerst telefonisch benaderd. De

Op de foto van links naar rechts:
Christ van Loon (eigenaar PLUS Van
Loon), Hannie van Baren (SUN Lekstroom) Edwin van Straten (President Lions Nieuwegein)

KOMNaDeMarkt
Online peptalkshow met Oscar Kocken

Lions bezorgen de PLUS-boodschappenpakketten bij de cliënten thuis.
Edwin van Straten van Lions Nieuwegein vindt het zeer bijzonder dat juist in
deze lastige tijd we er in Nieuwegein
voor elkaar zijn. 'Het is fantastisch om
te zien dat klanten van PLUS van Loon
hun zegels en soms complete boekjes
afstaan voor het goede doel. Geweldig
dat PLUS Van Loon de actie ondersteunt met 30 extra pakketten.' Ook
SUN is erg blij dat ze hun cliënten een
extraatje kunnen bieden.

In de stadstalkshow KOMNaDeMarkt
gaat theatermaker Oscar Kocken (bekend van o.a. Spijkers Met Koppen) op
zoek naar wat er écht speelt en leeft in
en rondom Nieuwegein. Blijf op de
hoogte van de Nieuwegeinse verhalen
en maak kennis met bijzondere inwoners uit de stad. Bekende en onbekende
Nieuwegeiners schuiven aan en brengen hun inspirerende verhalen voor het
voetlicht. KOM lekker bij na het shoppen op de markt, elke laatste zaterdag
van de maand om 16.00 uur. Voorlopig
vanwege de lockdown helaas niet vanuit DE KOM, maar als livestream vanuit Oscars huis.

Hannie van Baren van SUN Lekstroom
geeft aan dat juist nu mensen dat
steuntje heel goed kunnen gebruiken.
De SUN helpt veel inwoners bij een
acute financiële nood die ze op dat
moment niet zelf kunnen oplossen.
Daarbij kan je denken aan een nieuwe
koelkast of wasmachine als de oude
kapot gegaan is of een andere financiële tegenvaller.

Zaterdag 27 februari praat burgemeester Frans Backhuijs ons bij
over de aankomende verkiezingen
en kinderambassadeurs Sterre en
Nikki vertellen over hun campagne
‘Pesten is niet Cool’.
Ook zijn Henk Boer (voorzitter van
de ScootMobielClub) en Ellen van
Rooijen (van thuiszorgbureau
Elcare) te gast.
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TWEEDE KAMERVERKIEZING
Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. De gemeente zorgt ervoor dat iedereen kan stemmen. Daarom zijn er dit jaar
extra mogelijkheden om je stem uit te
brengen. Om te kunnen stemmen, ontvang je binnenkort verschillende documenten in je brievenbus:
• uiterlijk 3 maart, stempas met een gezondheidscheck
• uiterlijk 11 maart, briefstembiljet voor 70+
• uiterlijk 15 maart, kandidatenlijst
• klik hier voor een actuele lijst van beschikbare stembureaus
• heb je een kwetsbare gezondheid en wil je
jouw stem op maandag 15 of dinsdag 16
maart uitbrengen, dan kun je dat bij een
beperkt aantal stembureaus doen.
Meer informatie vind je hier.

Under Pressure
Overal in Nieuwegein kom je iets tegen, mensen, dieren, gebouwen, auto’s, fietsen etc. maar ook kunstwerken, Openbare Kunstwerken. Maar,
wie is de maker, waarom daar op die
plek en wat stelt het nu voor. Onze
fotograaf Arend Bloemink trok er op
uit, met zijn camera, met zijn blik op
het kunstwerk om je te laten genieten van kunst, thuis, van achter je
beeldscherm en mocht je het zelf
willen zien dan kun je er ook heen
met de kennis die je opdoet in Deze
Digitale Nieuwegeiner.
De maker van ‘Under Pressure’ is de
kunstenaar Ben van Helden (1950) uit
Zeist. Het oorspronkelijke idee was
een zilveren schakel voor een collier
ter grootte van een centimeter. Van
Helden: ‘De inspiratie kwam van een
platgedrukt rietje in een flesje cola. Mijn ouders hadden toen een bioscoop in
Amsterdam waar ik de publiciteit verzorgde. Daar verkochten ze flesjes
Cola met een rietje. Als je een rietje
(= buisje) platdrukt krijg je dit ontwerp.
Heb er eerst verschillende colliers van
gemaakt. Dit is dus eigenlijk mijn grootste sieraad.’
Het kunstwerk is gemaakt in 1985 en is
van brons en bestaat uit twee delen op

een hardstenen sokkel in de buurt van
het water in park de Kokkeboogaard.
De opdrachtgever was de gemeente
Nieuwegein. Het zijn twee smalle delen
die halverwege uitlopen in een breder
deel. De associatie met roeispanen
dringt zich aan de toeschouwer op.
Het kunstwerk is gegoten in Rumpt en
zelf door Ben van Helden afgewerkt en
geplaatst. ‘We hebben toendertijd zelf
een plek gezocht. Leuk verhaal is dat
een deel ooit weg was. Is maanden later terug gevonden op de gemeentewerf. ‘Men’ wist niet wat het was. De
ambtenaren dachten dat het van een
vliegtuig was afgevallen’ aldus van
Helden. De kunstenaar heeft ook een
website.

Hans van Elden
nieuwe trainer JSV
JSV heeft een nieuwe trainer
gecontracteerd. Hans van Elden
volgt Mark Kranendonk op die naar
tweede klasser HSV in Heiloo vertrekt. Van Elden was al in dienst
van de Nieuwegeinse club als technisch manager sinds februari 2020.
De 63-jarig van Elden voetbalde eerder bij de profclubs Vitesse en Wageningen en was vijf jaar directeur van
de Curacao Soccer Academy. Ook
werkte hij daarvoor onder meer als
docent bij de KNVB.
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Bewoners voeren actie
tegen komst
warmte-opslagbuffer
in hun achtertuin
Bewoners uit de wijken Zuilenstein
en Batau-Noord voeren de druk op
bij het college van B&W én de gemeenteraad van Nieuwegein. Met
een groot spandoek en een petitie in
de hand willen ze de politiek laten
weten dat het hun ernst is met hun
protest tegen de voorgenomen
plaatsing van een warmte-opslagbuffer van maar liefst 18 meter hoog
en 18 meter breed! Vorige week hebben de bewoners het grote spandoek opgehangen om hun ongenoegen te uiten.
De bewoners van de twee wijken, en
met name de bewoners in de directe
omgeving van het Warmte Overdracht

Persoon mishandeld
in woning Fokkesteeg
Vorige week zaterdag is rond 19.00
uur een persoon mishandeld in een
woning aan de Rapenburgerschans.
Die avond kreeg de politie de melding
dat er een woningoverval zou plaatsvinden in de woning in Fokkesteeg.
Als snel bleek dat het om een mishandeling ging in de relationele sfeer.

Station (WOS), hebben grote bezwaren tegen het kolossale industriële ‘apparaat’ in hun voortuin. Zij vinden dat
deze niet thuis hoort in hun wijk. Volgens de bewoners is het gevaarlijk en
loopt het fiets- en voetgangersverkeer
door de nabijgelegen fietstunnel gevaar op bij lekkage. ‘Bovendien zijn de
aangegeven veiligheidswaarborgen
discutabel en niet overtuigend en bewezen’ zeggen zij.
‘Eneco heeft lange tijd volgehouden
dat het plaatsen van deze buffer alleen
mogelijk zou zijn in de onmiddellijke
nabijheid van het WOS aan de Symfonielaan. Echter, bij nader inzien en
het plegen van een contra-expertise, is
het zeker wel mogelijk de buffer ergens
anders te plaatsen waar bovengenoemde bezwaren niet spelen’ aldus
de bewoners.

Gelet op de melding van woningoverval
nam de politie de nodige voorzorgsmaatregelen en ging met meerdere eenheden
ter plekke. Ook enkele agenten met kogelwerende vesten waren aanwezig.
Omdat het om een conflict in de relationele sfeer gaat laat de politie niet veel los
over het voorval. Een ambulance was wel
aanwezig om eventuele gewonden te helpen. Dat bleek niet nodig.
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De argumenten van Eneco zouden van
financiële aard zijn. Het plaatsen van
de buffer op de ideale locatie aan de
A.C. Verhoefweg kruising Taludweg is
technisch mogelijk, maar wel duurder
door het aanleggen van extra leidingen. ‘Dit betekent alleen maar dat de
terugverdientijd iets langer wordt’ aldus
de actiegroep.
De bewoners in beide wijken vinden
dat het gemeentebestuur voor hun belangen moet opkomen en dat willen ze
met hun protest én het aanbieden van
de petitie aan de burgemeester, extra
stimuleren. Zo hopen de bewoners dat
de toestemming aan energiereus
Eneco wordt ingetrokken om de buffer
bij het WOS in hun wijk te plaatsen.
Deze actie krijgt dus nog een vervolg.

De Digitale Nieuwegeiner

12

De Digitale Nieuwegeiner
WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraagt u zich wel eens af wat dat nu weer voor een wilde plant
of onkruid is, in de tuin of de berm of ergens tussen het gras in
het park in Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is?
Of wat daar nu weer kruipt of vliegt, soms zelfs in huis? De
Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt
tegenkomen. Ook heeft hij een eigen website.
Udo: 'Twee weken geleden maakte u kennis met een grote, enge spin die haar krieuwelende gebroed bijeenhoudt in een
kraamweb, de kraamwebspin. Zij houdt de hele santekraam zo
nog even bij elkaar, maar de kleine lievertjes maken het web al
snel kapot en gaan op zoek naar piepkleine snackjes, zoals
bladluizen.'
Het kraamweb van de kraamwebspin, vol krieuwelende
kraamwebspinnetjes. Het valt niet erg op tussen het groen,
maar zo'n web zit misschien eind juni ook in uw
achtertuin...

Nieuwe serie testritten
op tramlijn 61
tussen Utrecht en IJsselstein
De testen op tramlijn 61 tussen
Utrecht Centraal en de eindhalte
IJsselstein-Zuid gaan met ingang
van zondag 28 februari een nieuwe
fase in. In het afgelopen weekend
zijn de trams voor het eerst overdag
over deze vernieuwde lijn gaan rijden. De vervolgstap wordt zondag
gezet met een nieuwe serie testritten over het gehele traject van lijn
61, waarbij overal wordt gereden op
de klok van de dienstregeling.
Deze reeks ritten is bedoeld om de
vernieuwde tramlijn 61 in de volle
breedte en langs het gehele traject op
de proef te stellen. Reizigers zijn nog
niet toegestaan op het deel van de lijn
tussen de haltes Nieuwegein Centrum
en IJsselstein-Zuid.
Veranderingen op de lijn
De trambestuurders van U-OV worden
tijdens deze ritten ook bekend gemaakt
met de veranderingen op lijn 61. Zo
zijn de haltes langer en lager geworden. Ook zijn op een aantal plekken de
seinen en wissels aangepast. Hiervoor
hebben de trambestuurders al eerder
ervaring opgedaan met het rijden met
de nieuwe CAF trams op het traject
Utrecht Centraal – Nieuwegein/Zuid.
Met de nieuwe CAF trams wordt vier
keer per uur per richting gereden op
het traject tussen de haltes St. Antonius Ziekenhuis en de eindhalte IJsselstein-Zuid. Tussen Utrecht Centraal en
Nieuwegein Centrum rijden de trams

met reizigers acht keer per uur per
richting. Voor de rit tussen Nieuwegein-Centrum en IJsselstein kan nu
nog gebruik worden gemaakt van bussen. De trams op lijn 61 rijden van
maandag tot en met vrijdag tussen
05.00 uur – 1.30 uur. Op zaterdag
wordt gereden tussen 06.00 – 1.30
uur, op zondag tussen 07.00-1.30 uur.
Bovendien wordt tijdens deze ritten
getest hoe het tramverkeer verloopt
wanneer er storingen optreden en hoe
snel en effectief deze worden verholpen. Het functioneren van het gehele
tramsysteem en alle operationele diensten, inclusief de verkeersleiding,
wordt in deze laatste fase van de vernieuwing van de regionale tramlijn in
de praktijk getest.
Laatste beproeving
De uitkomsten van deze testen moeten
aantonen of de trams deze laatste beproeving hebben doorstaan en betrouwbaar op tijd rijden. Als dit is aangetoond en aan de voorwaarden is
voldaan van de vergunning die is afgegeven, kan na tramlijn 60 Utrecht Centraal – Nieuwegein/Zuid ook deze vernieuwde tramlijn in gebruik worden genomen voor reizigers. Het nieuws
daarover wordt zo spoedig mogelijk
bekend gemaakt.
Hinder
Bewoners langs de trambaan zullen de
trams regelmatig zien en horen langskomen. Gereden wordt op de normale
baanvaksnelheid die kan oplopen tot
maximaal 70 kilometer per uur. Om geluidsoverlast als gevolg van slijtage
aan de wielen van de trams tegen te
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gaan, heeft het trambedrijf van de
provincie aanvullende maatregelen
genomen. Zo vindt extra onderhoud
plaats aan de wielen van de trams en
aan het spoor. Omdat het systeem
technisch geheel getest is, zijn de kruisingen van de tramlijn in deze fase niet
meer extra beveiligd met verkeersregelaars, maar wordt er gebruik gemaakt
van de reguliere overwegbeveiliging
met slagbomen en de verkeerslichten
op de kruisingen van de trambaan.
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Aflevering 39
Alle afleveringen vind je hier.

Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
Eerlijk gezegd word ik een beetje moe
van al die persconferenties. Vooral omdat vooraf alles al uitgelekt is (via het
Hoofd Uitlek, een geheime post op het
ministerie van Algemene Zaken). De
vraag is alleen hoe Rutte en de Jonge
het deze keer aan de man brengen.
Ik raakte behoorlijk onder de indruk
toen Rutte met mij persoonlijk de afspraak wilde maken dat ik mij strikt aan
alle Corona regels moest blijven houden. Ik deed al vreselijk mijn best, dat
zag hij ook wel, maar zeker nu het ‘ongelooflijk spannend’ zou gaan worden
met die kleine versoepelingen moest ik
mijn uiterste best doen om stug vol te
houden zodat die versoepelingen niet
zouden gaan leiden tot meer besmettingen, waar ik dan eventueel de oorzaak van zou zijn.
Het voelde alsof ik ineens persoonlijk
verantwoordelijk werd gehouden voor
het geval dat het ‘hele kleine beetje
risico’ dat Rutte nu ging nemen uit de

hand zou lopen, en dat ik persoonlijk
zomaar de opmaat zou kunnen worden
voor een derde golf. Overigens ben ik
het zicht kwijt: zitten wij nu nog in de
tweede golf, of in de aanloop van de
derde golf of al royaal ín een derde
golf.
De jongeren werden door Rutte meerdere keren genoemd. Dat paste naadloos in de maatschappelijke druk die
het kabinet voelt nu de afgelopen weken het debat over de schade van de
Lockdown voor onze jongeren alle talkshows en kranten vulde. De schade
nam met de dag groteskere vormen
aan.
Gisteren sprak ik een jongere, die tot
voor kort dacht dat het eigenlijk heel
redelijk met hem ging, maar nu eindelijk besefte dat hij het helemaal mis
had. Hij zei dat hij er regelmatig op uit
trok met een vriend, dat hij bij zijn
vriendin op bezoek kon, maar nu inzag
dat hij een grote kans liep om voort te
leven als deel van een verloren generatie.
Op de dag na de persconferentie bleken de persoonlijke afspraken niet bij
iedereen geland te zijn. In het Von-

delpark dromden hele horden, voornamelijk jongeren, tezamen om mondkaploos en opeengepakt binnen
1,5 meter alle corona regels aan hun
laars te lappen. Van Dissel, onze nationale virus profeet, toch al geen
lachebekje, zal vannacht waarschijnlijk
slecht geslapen hebben.
Persoonlijk heb ik me na de oproep
van Rutte keurig gehouden aan alle
regels. Zo zijn echtgenoot T. en ik,
samen met onze Roemeense kliko
Dribbel, woensdag de stille natuur van
het Waterschap Rivierenland ingetrokken. Tegen het einde van de wandeling troffen wij een modderig overstroomd pad. Dan maar via de metershoge rietkraag naar het hoger gelegen
grasland.
Na een meter of 5 zakten wij tot aan de
knieën in het water, onderwijl de rietpluimen wegduwend, vallend, met een
hond die moest doen waar ze een
grondige hekel aan heeft, zwemmen!
Na een kwartier stonden we uitgeput
voor een hek met prikkeldraad. Persoonlijke missie geslaagd: geen mens
gezien.

Dringend gezocht: Schippers
fiets- en voetveer De Overkant
Het bestuur van de Stichting De
Overkant exploiteert gedurende de
zomermaanden (april tot en met september) een toeristisch fiets- en voetveer over de rivier de Lek tussen
Jaarsveld en Ameide. Zij zijn, in aanvulling op het huidige schippersbestand, dringend op zoek naar (ex-)
schippers (m/v) die gedurende het
vaarseizoen een of meer dagen per
week beschikbaar zijn.
De vaartijden zijn dagelijks van 10.00 tot
18.00 uur. Het bezit van een Groot Vaarbewijs + marifooncertificaat is vereist.
Aanstelling vindt plaats op basis van een
nul-urencontract. De vergoeding bedraagt ruim 12,- euro bruto per uur. De
vakantietoeslag bedraagt 8% en reiskosten worden vergoed.

De schippers bepalen in onderling overleg hun werkrooster en starten en
beëindigen hun werkzaamheden vanuit
de haven van Ameide.
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Bent u de klantgerichte en flexibele
schipper die wij zoeken, dan kunt u voor
nadere informatie contact opnemen met
Andries Nellestijn, tel. 0653126753. Een
e-mailtje sturen kan ook:
anellestijn@gmail.com.

FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein
Fietst en Clarion Wegerif van
Fietsersbond Nieuwegein vertellen
elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen
bezighoudt of treft.

Linda: 'Het fietsseizoen is dit jaar vroeg
begonnen, geen wonder met dat heerlijke lenteweer! Doe jij ook mee met Ik
fiets? Op 2 maart is er weer een Ik fiets
loterijtrekking met prachtige prijzen.
Vorige keer waren dat onder andere
fietstassen, smartphonehouders en
Bol.com cadeaubonnen. Wissel dus
snel je bij elkaar gefietste punten in
voor loten in de app. Ik fiets nog een
rondje extra.’

Smakelijke verrassing
voor medewerkers
St. Antoniusziekenhuis
Momenteel mag het NBC Congrescentrum gezien de huidige maatregelen alleen online bijeenkomsten
faciliteren. Zij hebben hiervoor dan
ook hun gehele locatie ingericht om
dit uiteraard op een veilige manier
en met de beste techniek te doen.
Het betekent echter wel dat zij helaas geen gasten mogen ontvangen
die normaal gesproken de grote zakelijke evenementen op de locatie
bezoeken. Ondanks dat zij nog geen
één dag dicht zijn geweest, onder
andere vanwege de online events, is
het wel een stuk stiller…
En laat nu net dat stil zitten niet in het
DNA van het NBC-team voorkomen!
Zodoende ontstond er een mooi idee.
Een idee om de medewerkers van het
St. Antoniusziekenhuis een hart onder
de riem te steken met een smakelijke
verrassing. Het zijn moeilijke tijden
waar wij ons allen in bevinden en dat
geldt zeker voor het zorgpersoneel
waar de druk erg hoog is.
Omdat het NBC Congrescentrum het
St. Antoniusziekenhuis en de mensen
die er werken een warm hart toe
draagt, is het keukenteam aan de slag
gegaan. Maar liefst 880 huisgemaakte
appel crumble taartjes waren het resultaat. Onder een post op Facebook van
het St. Antoniusziekenhuis valt te lezen
dat deze goed in de smaak vielen bij
de aanwezige medewerkers!
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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: 'We hebben de muren nu wel zo'n beetje gezien. Het is vervelend, maar als je rekening houdt met elkaar, kom je al
een heel eind. En natuurlijk is een frisse neus halen gezond. Maar... ruim dan wel je rommel op. Maak van jouw rommel
niet andermans probleem, want soms zitten ze er een stuk langer mee dan jij denkt.'

Welke leenmogelijkheden
kennen consumenten?
Je ontkomt er niet altijd aan om geld
te lenen. Ook al heb je een goedgevulde bankrekening, je wilt niet per
se een verbouwing, de aankoop van
een auto of een nieuwe keuken in
een keer ophoesten en je spaarrekening hiervoor gebruiken. Het
gaat dan vaak niet om kleine bedragen maar veelal om vele duizenden
euro’s. Gebruik je spaarrekening
dan als buffer voor onzekere tijden.
Als consument kun je in verschillende
vormen geld lenen. Je kunt bij je hypotheekverstrekker terecht voor het verhogen van de hypotheek voor de verbouwing of verduurzaming van je woning. Ook al gaat deze optie niet op
voor financiering buiten de woning.
Voor leningen kun je ook bij familie
terecht voor een onderhandse lening of
bij een kredietverstrekker (een bank of
bemiddelaar).
Welke opties kun je kiezen?
Een persoonlijke lening is met name
bedoeld voor grote aankopen die je in
een korter tijdsbestek wilt aflossen.
Met een hypotheek zit je vast aan een
erg lange looptijd en maak je de nodige kosten voor het aanpassen van de
hypotheek. Een persoonlijke lening
geeft zekerheid vanwege de vaste
looptijd en vaste rente. Voor een verbouwing is ook hiervan de rente aftrek-

baar waardoor het een interessant
(zeker bij kredietbemiddelaars) alternatief is voor een hypotheek.
Het is in ieder geval de beste leenvorm
voor de aankoop van een auto of boot
waar de kosten vaststaan.
Een andere optie is een doorlopend
krediet. Je spreekt een vaste limiet af
tot waar je kunt lenen. Het voordeel is
dat je alleen betaalt wanneer je geld
opneemt. Nadelen zijn dat de rente
variabel is en de drempel erg laag is
om na maandelijks aflossing weer geld
op te nemen. Zo kom je nooit van de
lening af. Een voorbeeld van een doorlopend krediet is een creditcard en dat
wordt vaak gebruikt door mensen die
niet zeker weten hoeveel geld zij tijdelijk nodig hebben.
Lenen bij familie is zeker ook een optie, maar daar kleven ook de nodige
risico’s aan vast. Stel dat je ruzie krijgt,
dan wordt het erg lastig om zaken gescheiden te houden en emoties de
overhand nemen. Wanneer je leent
van een familielid dan is de rente die je
afspreekt is vaak lager maar dat hangt
ook af van de relatie die je hebt met
het familielid.
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Online gesprek
met je wijkwethouder
Inmiddels leven we alweer bijna een
jaar met de gevolgen van het Coronavirus. De maatregelen die worden
getroffen om Corona onder controle
te krijgen hebben een grote impact
op ons leven. Sociaal maatschappelijk, maar ook financieel-economisch. En alhoewel de GGD is gestart met het vaccineren moeten we
nog even volhouden.
Welke gevolgen heeft Corona op jouw
gezondheid, jouw gezin, jouw werk en
op vele andere persoonlijke aangelegenheden? Hoe vind je de weg in deze
uitzonderlijke tijd? Waar loop je tegenaan en waar zie je misschien kansen
en mogelijkheden om deze periode
samen nog beter door te komen? Hoe
kan de gemeente Nieuwegein je daarin
helpen?
De gemeente Nieuwegein wil graag
met haar inwoners in gesprek. Daarom
organiseert zij diverse online gesprekken tussen jou en de wijkwethouder.
Alle gesprekken vinden plaats van
19.00 tot 20.00 uur middels het programma Microsoft Teams. Na aanmelding, vóór maandag 1 maart via dit
e-mailadres, ontvang je via de e-mail
een link voor het digitale buurtgesprek.

De Digitale Nieuwegeiner
Werkgroep Rundu
doneert muskietennetten
aan bewoners in Rundu
De gemeente Nieuwegein heeft
sinds 1994 een Stedenband met
Rundu. Rundu, een stad met zo´n
70.000 inwoners in het noordoosten
van Namibië, ligt in het armste deel
van het land, aan de grens met
Angola en de rivier de Kavango.
De Werkgroep Rundu houdt zich bezig
met alle particuliere initiatieven vanuit
Nieuwegein. Zo onderhoudt de werkgroep bijvoorbeeld een groot aantal
vriendschapsbanden tussen scholen in
Nieuwegein en Rundu. Een goed voorbeeld hiervan is de ‘Red Nose Day’ die
de afgelopen jaren werden gehouden
op het Anna van Rijn College om geld
in te zamelen voor de scholen in Rundu.

Keep Moving
haalt € 418,75 op voor
stichting Support Casper
Keep Moving uit Nieuwegein is letterlijk in beweging gekomen voor
stichting Support Casper om hen te
ondersteunen in het onderzoek naar
alvleesklierkanker. Dat dit nodig is
blijkt uit het feit dat 93% van de patiënten binnen zes maanden sterft
aan de ziekte.
Om ervoor te zorgen dat ook voor alvleesklierkanker goede behandelmethodes komen hebben de medewerkers van Keep Moving samen met haar
deelnemers uit Nieuwegein en omstreken geld ingezameld voor dit goede
doel.
Naast een financiële bijdrage hebben
alle deelnemers een duo-training gedaan met leuke spelelementen en
uitdagende oefeningen onder inspirerende begeleiding van trainer Justin.
Na afloop werden de duo’s verwend,
door masseur en ‘huiskok’ Noewara,
met verse gemaakte erwtensoep en
een drankje naar keuze.

Afgelopen week mocht de contactpersoon van de Working Group Nieuwegein en de sinds kort aangewezen
Councellor van Rundu, tijdens een
ceremonie 83 muskietennetten in ontvangst nemen. Deze netten zijn hoog
nodig om ernstige, soms cerebrale
malaria te voorkomen bij kinderen onder de 5 jaar. Deze zijn, naast zwangere vrouwen, het meest ‘at-risk.’

Het motto van Keep Moving is ‘Samen
staan we sterk(er)’ en dat bleek ook nu
weer. Alle duo’s haalden de finish hebben een mooi bedrag gedoneerd van
€ 418,75. ‘Een resultaat waar we met
z’n allen enorm trots op zijn’ aldus de
deelnemers.

’De muskietennetten zijn gefabriceerd
door lokale vrouwen, werkzaam bij
Mossi Nets in Grootfontein in Namibië.
Een mijlpaal dus, voor Nieuwegein en
Rundu!’ aldus Willem van Woerden die
de portefeuille gezondheidszorg onder
zijn hoede heeft binnen de Werkgroep
Rundu in Nieuwegein. Met de donatie
is een bedrag gemoeid van 750 euro.

Wilt u ook een bijdrage leveren of weten wat Stichting Support Casper &
Keep Moving nog meer doen? Kijk op
stichting Support Casper.
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraagt u zich wel eens af wat dat nu weer voor een wilde plant
of onkruid is, in de tuin of de berm of ergens tussen het gras in
het park in Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is?
Of wat daar nu weer kruipt of vliegt, soms zelfs in huis? De
Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt
tegenkomen. Ook heeft hij een eigen website.
Udo: 'In voorjaar en zomer vliegen in Nieuwegein heel wat
wapenvliegen rond, een mooi getekende of gekleurde groep
van vliegen, klein en groot en merendeels met voor een vlieg
heel lange sprieten.
Daarom bij deze de gewone langsprietwapenvlieg, eerder
getoond maar nu ook frontaal dus niet al te herkenbaar.'
Zou u in dit vreemde gedrocht een (langspriet)-wapenvlieg
herkennen? Niet zo gemakkelijk? Met de grote foto in de
De Digitale Stad Nieuwegein lukt dat vast wat beter...

Competitie amateurvoetbal
van de baan
De KNVB heeft een belangrijk
besluit genomen. Het resterende
deel van de competitie voor amateurvoetballers is definitief van de
baan. Aanvankelijk zou pas over
enkele weken een besluit worden
genomen maar de knoop is nu al
doorgehakt.
Tal van ploegen uit Midden Nederland
waar onder JSV, VSV Vreeswijk en SV
Geinoord overwegen om met elkaar
een regionale poule op te starten zodat
er in de komende maanden toch onderling nog gespeeld kan worden. Voor
sommige clubs die in de lagere regionen te vinden waren, mogelijk een
meevaller.
Gerrit Plomp, trainer van SV Geinoord,
begrijpt de aanpak van de KNVB. ‘Het
zou nu een heel oneerlijke en onevenwichtige competitie geworden zijn omdat je alleen met spelers tot 27 jaar
voorlopig mocht trainen en de ouderen
uit mijn selectie dus langs de kant bleven. Een jaar geleden hadden we met
SV Geinoord baat bij een competitiestop omdat we er toen niet al te goed
voorstonden. Dat lag nu een beetje anders, we hadden de opgaande lijn te
pakken en verloren een paar wedstrijden schlemielig met tien man en twee
keer met een doelpunt verschil. Van
een regionale poule in de komende periode zou ik een voorstander zijn. Die
jongens willen niet alleen trainen maar,
ook al is het vriendschappelijk, nu eindelijk weer eens lekker gaan ballen.’

Na-schools sporten en bewegen met SportID
Basketbal, 6-12 jaar, maandag 1 maart, 15:00 - 16:30 uur
Buitenterrein Sporthal Waterlelie
Rolschaatsen, 6-12 jaar, dinsdag 2 maart, 15:00 - 16:30 uur
Buitenterrein Sporthal Driemaster
Voetbal, 6-12 jaar, woensdag 3 maart, 15:00 - 16:30 uur
Buitenterrein Sporthal Galecop
Zelfverdediging, 6-12 jaar, donderdag 4 maart, 15:00 - 16:30 uur
Buitenterrein Sporthal Wijkersloot
Volleybal, 6-12 jaar, vrijdag 5 maart, 14:45 - 15:45 uur
Buitenterrein Merwestein
Tennis, 6-12 jaar, maandag 8 maart, 15:00 - 16:30 uur
Buitenterrein Sporthal Waterlelie
Hockey, 6-12 jaar, dinsdag 9 maart, 15:00 - 16:30 uur
Buitenterrein Sporthal Driemaster
Voetbal, 6-12 jaar, woensdag 10 maart, 15:00 - 16:30 uur
Buitenterrein Sporthal Galecop
Handbal, 6-12 jaar, donderdag 11 maart, 15:00 - 16:30 uur
Buitenterrein Sporthal Wijkersloot
Interactieve Games, 6-12 jaar, vrijdag 12 maart, 14:45 - 15:45
Buitenterrein Merwestein
Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer informatie, stuur een e-mail aan
buurtsportcoach Bo Dijkhorst via b.dijkhorst@merwestein.nl
Wil je je opgeven voor een van deze sportactiviteiten, dat kan via het
inschrijfformulier op deze pagina.
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MOLEN, HERENSTRAAT, JUTPHAAS
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