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AUTO IN HOLLANDSE IJSSEL GEVONDEN

TE BELEVEN

Gelet op de corona maatregelen bestaat de kans dat een
evenement niet door kan gaan. Neem bij twijfel contact op met
de desbetreffende organisatie.
Remy. X Aro, 6 maart • Internationale Vrouwendag, 8 maart •
Nieuwegeins Peil Online, 9 maart • Online Boekenweek Bezoek,
11 maart • Online Boekenweek Bezoek, 12 maart • Alle ballen in
de lucht, hoe dan?, 16 maart • Kidsredactie, Tweede Kamer
verkiezingen, 17 maart • Candy, Rock 'n Roll, 17 maart • NL-
Doet, 28 en 29 mei • Sorptimisten, 19 september • ‘SamenLoop
voor Hoop, 21 en 22 mei 2022
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Serviceclubs Nieuwegein

halen € 2902 op voor MMC

Baggerwerkzaamheden leiden tot bijzondere vondst

Huishoudens tijdens lockdown op de foto Maak ook een feestelijk kunstwerk

DEZE WEEK

La Caza stopt • 'Thermoskan' in Zuilenstein • Buurtonderzoek
mogelijk schietincident • Auto opgebaggerd • 5804 Euro voor
familiekamers MMC • Praat mee over de mobiliteitsvisie • Soropti-
misten verplaatsen activiteiten • Ontdektribune onthuld • Hoe en
waar te stemmen • Galecop gezonde wijk • Liefde in tijden van
corona • Getuigen gezocht • Rookvrij sporten en spelen • Martin
C. blijft vast zitten • Nog niet alle Nieuwegeinse stembureaus oké
• Cityplaza in coronatijd • 'Begrijpt u het nog?' • Naar de maan
fietsen en weer terug •

https://www.dekom.nl/agenda/5035/Remy_van_Kesteren/REMY_X_ARO/?rt=32330f9&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.pen.nl/artikel/een-vrolijke-noot-op-internationale-vrouwendag-in-nieuwegein
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/nieuwegeins-peil-online/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/boekenweek-boekbezoek/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/boekenweek-spreekuur-online/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/alle-ballen-in-de-lucht-hoe-dan-webinar/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/alle-ballen-in-de-lucht-hoe-dan-webinar/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/kidsredactie-tweedekamer/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/kidsredactie-tweedekamer/
https://www.dekom.nl/agenda/5057/Candy_Dulfer/Sax_Candy_Rock_n_Roll/?rt=32330f9&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.pen.nl/artikel/roc-ers-helpen-met-nldoet
https://www.pen.nl/artikel/roc-ers-helpen-met-nldoet
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-soroptimistenclub-utrecht-nedersticht-verplaatst
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend


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 Luifelstede in de
Nieuwegeinse binnenstad.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Service clubs Nieuwegein
halen € 2.902 op
voor familiekamers MMC

De twee Nieuwegeinse serviceclubs
Rotary en Lions bundelen hun
krachten om geld in te zamelen voor
de familiekamers in het Maxima
Medisch Centrum (MMC). In samen-
werking met Grapes & Bottles aan
de Nedereindseweg in Nieuwegein
zochten de clubs een aantal mooie
wijnen uit die per doos verkocht
werden door de serviceclubs. De
lokale opbrengt van de verkoop
ging naar het goede doel. Dit bracht
maar liefst € 2.902 op! De Rotary en
de Lions zijn blij dit bedrag te mo-
gen schenken.

De clubs bedanken alle Nieuwegeiners
die wijn voor deze actie hebben ge-
kocht. Edwin van Straten, de President
van de Lions in Nieuwegein: 'De Lions
International verdubbelt het opge-
haalde bedrag. Dat is het leuke van
deze actie. Hierdoor gaat € 5.804,-
naar het Maxima Medisch Centrum.'

Ook Rotary Nieuwegein voorzitter Ben
van den Bergh vindt deze actie bijzon-
der: 'Het is best bijzonder dat Rotary
en Lions samen een actie doen, maar
het Maxima Medisch Centrum is dan
ook wel een heel goed doel.'

Foto v.l.n.r. Robert Teunissen, Ben
van den Bergh en Edwin van Straten

Getuigen gezocht
poging straatroof
aan het Nijpelsplantsoen

De politie is op zoek naar getuigen
van een poging tot straatroof in
Nieuwegein. Het gebeurde dinsdag-
avond 2 maart jl. op het Nijpels-
plantsoen. Daarbij werd een
35-jarige man met een steekvoor-
werp bedreigd.

Rond 23.00 uur liet het slachtoffer zijn
hond uit toen er ineens twee jongens
op een scooter opdoken. De twee be-
dreigden de man en eisten zijn porte-
monnee en telefoon. Het slachtoffer
haalde hierop hard uit en raakte de
bestuurder, waarna de twee er van-
door gingen richting Noordstedeweg.

Signalementen
Dader 1, de bestuurder:
• 16-18 jaar
• licht getinte huidskleur
• jas met bontkraag
• zwart petje van Nike
Dader 2, die achterop zat:
• 16-18 jaar
• licht getinte huidskleur
• donkere trainingsbroek
• witte schoenen van Nike.

Tips?
Omdat een van de jongens een flinke
klap op zijn oogkas kreeg, kan het zijn
dat daar iets van te zien is. Weet u
meer over de verdachten of heeft u iets
verdachts gezien bij het Nijpels-
plantsoen? Of heeft u de jongens op
de scooter zien rijden? Neem dan con-
tact op via 09008844. Anoniem een tip
doorgeven kan ook via Meld Misdaad
Anoniem: 08007000.
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https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-week-maakt-kookgek-heerlijk-bamigerecht
https://www.pen.nl/destraat/index506.html
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
09008844
08007000
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/twee-autos-betrokken-bij-botsing-met-tram
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-heeft-e-556-000-toegekend-gekregen-van-erfgoed-deal
https://boeketten.nl


Wat wil je
de Nieuwegeinse Raad
meegeven
over de mobiliteitsvisie?

Het onderwerp staat 11 maart om
20.00 uur op de agenda van de
Avond van de Raad. Binnenkort
zullen we hierover moeten beslui-
ten. Wat wil je hierover nog meege-
ven aan de gemeenteraad?

Denk hierbij aan
• Wat vind je van de uiteindelijke visie
die voorligt en wat moet de gemeente-
raad meewegen in zijn besluit?
• Met welke punten in de visie ben je
blij en waarom?
• Wat komt wellicht nog onvoldoende
naar voren?
Oftewel, wat wil je nog meegeven
voordat er wordt besloten over de
visie?

De dialoog waaraan je kunt deelnemen
vindt digitaal plaats via Teams.

Meer weten of de stukken inzien?
Bekijk hier de agenda stukken.
Opgeven kan via email:
griffie@nieuwegein.nl
Of door te bellen naar 14030 en te
vragen naar de griffie.
Aanmelden kan tot uiterlijk 10 maart
20:00 uur.
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Doe mee
om samen van Nieuwegein
één groot museum te maken!

Vanwege het 50-jarig bestaan van
Nieuwegein zal de stad in juni van dit
jaar 1 groot museum zijn. Omdat water
en Nieuwegein onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden is er voor het
thema ‘Feestelijke boten’ gekozen.

Hoe kun je meedoen
Maak een kunstwerk in het thema
Feestelijke boten. Hang je kunstwerk in
het zicht. Bijvoorbeeld voor het raam, aan
het balkon of plaats het in de (voor)tuin.
In april en mei zullen er activiteiten zijn
om inspiratie op te doen voor je eigen

kunstwerk. In juni zijn er activiteiten om
de museummaand extra feestelijk te

maken. Zo zal er bijvoorbeeld op de so-
ciale media, iedere dag een kunstwerk in
de spotlight gezet worden.

Online plattegrond
Er wordt een online plattegrond gemaakt
waarop te zien is waar de kunstwerken te
zien zijn. Voor het aanmelden van je
kunstwerk en andere informatie, kijk dan
op de speciale website over Nieuwegein
50 Jaar. In juni kun je langs alle fees-
telijke kunstwerken in de stad wandelen.

http://bit.ly/3dOkitP
mailto:griffie@nieuwegein.nl
14030
https://moenmakelaars.nl
https://www.nieuwegein50jaar.nl/
https://filmscanning.nl


Baggeraars vissen auto uit de
Hollandse IJssel

Op dit moment wordt, in opdracht
van het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, de Gekanali-
seerde Hollandse IJssel (GHIJ) uit-
gebaggerd. Deze baggerwerkzaam-
heden worden uitgevoerd door Aan-
nemer J.P. Schilder BV uit Ursum.
De werkzaamheden waren sinds
afgelopen week, na een periode van
vorst, weer hervat.

Vorige week vrijdag werd in het stuk
van de Gekanaliseerde Hollandse IJs-
sel ter hoogte van de IJsselsteinseweg
55, beter bekend als De Doorslag, een
voertuig gevonden. De baggeraars
hebben het voertuig van de bodem
gehaald en op het droge gelegd. De
politie was hierbij aanwezig. Hoe lang
het voertuig in het water heeft gelegen
is nog onbekend.

Het voertuig zal volgens het geldende
protocol, naar de overstortlocatie aan
de Parallelweg in Nieuwegein worden
gebracht, waar de politie een onder-
zoek zal houden. Onderzocht zal wor-
den of het voertuig expres is gedumpt
in De Doorslag en/of het iets te maken
heeft met een eventueel misdrijf.

Bij het baggeren wordt er van alles
gevonden: afval, winkelwagens, uitla-
ten van auto’s, leidingen, hout, ban-
den. Een vondst als deze komt niet
alledag voor.

Baggeren van
de Gekanaliseerde Hollandse IJssel
Sinds de jaren ’70 is er nagenoeg niet
meer gebaggerd. De werkzaamheden
zijn nodig om de vaarweg voldoende
diep te houden. Ook kan er meer water

door de GHIJ stromen. Hierdoor is de
afvoer van water in natte perioden en
de aanvoer van water in droge perio-
den gewaarborgd, net als de aanvoer
van zoet water naar West-Nederland
tijdens extreme droogte.
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Refurbished
iPads
✅ 27 jaar actief 
✅ Gratis levering en 30 dagen gratis retourneren
✅ Hoge waardering klantenservice

Vanaf 249,-

info@iused.nl | 030 248 40 06 | www.iused.nl

2 jaar garantie
32 GB opslag
Inclusief oplader en
kabel

Deze refurbished iPad is
makkelijk in gebruik,
goedkoper dan een
nieuw model en
technisch helemaal in
orde!

Bekijk nu

https://www.iused.nl/257-refurbished-ipad-apple-tweedehands?utm_medium=refferal&utm_source=pen.nl&utm_campaign=nieuwsbrief-pen.nl-02032021&utm_content=nieuwsbrief&utm_term=refurbished-ipad
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
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OMKIJKEN

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

Maart 2011
Tijdens een gezellige en sfeervolle
thee-bijeenkomst in 'Het Kerkveld'
werd Marion van de Linde (zittend
links) door collega's èn de bezoekers
van de verschillende activiteiten van
'Het Kerkveld' gefeliciteerd, in de bloe-
men gezet en overladen met persoon-
lijke geschenkjes en bedankjes.
'Het Kerkveld' is niet meer. Op de plek
van het veel bezochte buurthuis staan
nu woningen.

Je stem uitbrengen
voor de
Tweede Kamerverkiezingen

Bij de komende Tweede Kamerver-
kiezingen mogen kiesgerechtigde
70-plussers per post stemmen. Dit
zijn landelijk ruim 2,4 miljoen men-
sen. Op 17 maart 2021 mogen 810
duizend jongeren voor het eerst
voor de Tweede Kamerverkiezing
stemmen. In totaal zijn naar schat-
ting 13,2 miljoen mensen kiesge-
rechtigd. Dit blijkt uit CBS-cijfers.

17.97 procent kiesgerechtigden
70-plus in Nieuwegein
Als één van de maatregelen om de
kans op besmetting met het Corona-
virus te verkleinen, mogen kiesgerech-
tigden die op de verkiezingsdag 70 jaar
of ouder zijn dit jaar per post stemmen.
Dit zijn bijna 2,42 miljoen mensen, ruim
18 procent van het totaal aantal kies-
gerechtigden. In Nieuwegein mogen
17,97 procent van de inwoners stem-
men per post, wat overeenkomt met
het landelijk gemiddelde. De Noord-
Hollandse gemeente Laren telt met 32
procent relatief de meeste 70-plussers.

Waar stemmen?
Op onze redactie komen veel vragen
binnen van ouderen over waar ge-
stemd mag worden: ‘Op de website
van de gemeente staat dat op je stem-
pas vermeld wordt waar je kunt stem-
men en welk stembureau het dichtst bij
is. Maar, op de stempassen staat niets
over de adressen van de stembureaus.
Hoe moeten wij Nieuwegeiners weten
waar we kunnen stemmen?’

Veilig stemmen
In verband met het Coronavirus doet
de gemeente er alles aan om ervoor te
zorgen dat je veilig kunt stemmen. Zo
gelden er op alle stembureaus strikte
hygiëneregels en zijn er maatregelen
getroffen. Denk daarbij onder andere
aan looproutes, kuchschermen, hand-
gel en 1,5 meter stickers. Stembureau-
vrijwilligers zien erop toe dat iedereen
1,5 meter afstand houdt.

Briefstemmen
Bent je 70 jaar of ouder en wil je gaan
briefstemmen? Dan zijn er in Nieuwe-
gein drie afgiftepunten voor het brief-
stemmen.
Uiterlijk 11 maart ontvang je een twee-
de envelop met een briefstembiljet,
een envelop voor het briefstembiljet,
een retourenvelop en een stapsgewijze
uitleg over het briefstemmen. Hiermee
kun je je stem bij deze Tweede Kamer-
verkiezing dus ook per brief uitbren-
gen. Heb je nog vragen over het stem-

men per brief? Dan kun je ook bellen
met de telefonische informatielijn
08001351 (7 dagen per week geopend
van 08.00 tot 20.00 uur).

Op deze locaties (interactieve platte-
grond) kun je op 10, 11 en 12 maart
van 09.00 tot 17.00 uur je stem uit-
brengen per brief.
Kun je op deze data niet dan kun je
nog op 15, 16 en 17 maart van 09.00
uur tot 17.00 uur terecht in het Stads-
huis van Nieuwegein om je stem per
brief uit te brengen.

Op de stempas staat: Waar vindt u in-
formatie over andere stemlokalen?
Voor de duidelijkheid heeft onze redac-
tie het kaartje met de adressen hier
geplaatst. Je vindt in dit kaartje de lo-
caties voor ‘briefstemmen’, het
‘gewoon stemmen’ en ‘voorstemlo-
caties.’ Alles netjes nog een keer
nalezen? Dat kan hier.

08001351
https://www.pen.nl/artikel/uw-stem-uitbrengen-in-nieuwegein-voor-de-tweede-kamerverkiezingen-2021
https://www.pen.nl/artikel/uw-stem-uitbrengen-in-nieuwegein-voor-de-tweede-kamerverkiezingen-2021
https://www.nieuwegein.nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside


Fotografe
Araceli Argüelles Ticó
uit Nieuwegein
legt huishoudens
tijdens de eerste lockdown
vast

In het boek ‘Liefde in tijden van
Corona - Portretten van een
gemeenschap in stilstand’ legt de
Nieuwegeinse Araceli Argüelles
Ticó vast hoe diverse huishoudens
in Nieuwegein deze ongebruikelijke
manier van afzondering beleefden.
Zij vroeg tevens aan diverse dich-
ters om de foto’s van woorden te
voorzien, wat een prachtig samen-
spel van tekst en beeld creëert. Dit
bijzondere fotoboek is op vrijdag
26 februari verschenen en uitgege-
ven door Uitgeverij Boekscout.

De Coronacrisis en de gevolgen ervan
zullen generaties lang worden bespro-
ken. De effecten ervan zijn verreikend,

langdurig en in veel gevallen verwoes-
tend. De foto’s in dit boek, gemaakt tij-
dens de eerste lockdown die in maart
2020 begon, tonen hoe een gemeen-
schap bestaande uit heel verschillende
huishoudens het isolement hebben er-
varen. De heel persoonlijke en verbin-
dende verhalen verteld door de foto’s
worden met woorden ondersteund

door gedichten geschreven door dich-
ters uit diezelfde gemeenschap.

Een belangrijke toegevoegde waarde
voor het project waren de donaties die
de geportretteerden in ruil voor de fo-
to’s hebben gegeven aan een goed
doel naar keuze. De coronapandemie
is geschiedenis in wording. Dit boek
documenteert deze unieke gebeurte-
nis, waarin, ondanks de afgedwongen
fysieke afstand, de band binnen een
gemeenschap wordt behouden. Meer
over het boek kunt u hier vinden.

Over Araceli Argüelles Ticó
Araceli is een Mexicaanse biologe, ge-
boren in Mexico-Stad. Na haar studie
biologie in Mexico en een PhD in evo-

lutionaire ecologie aan de University of
Bath in Engeland, verhuisde ze in
November 2017 naar Nederland om
haar academische carrière te verwis-
selen voor die van familie- en evene-
mentenfotograaf.
In haar werk combineert ze haar pas-
sie voor mensen, natuur en fotografie.
Wild & Free Photography staat voor
vrolijke familiefoto’s buiten in de natuur
of ontspannen fotosessies thuis in een
vertrouwde omgeving. Als evenemen-
tenfotograaf fotografeert ze concerten,
lezingen en andere activiteiten geor-
ganiseerd in haar woonplaats Nieuwe-
gein en de regio Utrecht. Araceli houdt
ervan om Nederland te ontdekken op
haar fiets, samen te lachen met haar
man, met haar twee jongens te spelen
en ze vrolijk en vrij te zien opgroeien.
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FOTO: AREND BLOEMIINK

Araceli Argüelles Ticó
eerder in ons
‘Portret van de week’

https://wildfreephoto.wixsite.com/wildfreephoto?lang=nl
https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-staat-daar-liever-aan-de-andere-kant-van-de-camera
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside


Nieuwegein vanaf 1 maart rookvrij
‘Sporten en spelen in een
rookvrije omgeving’

In Nieuwegein willen we kinderen
laten opgroeien in een rook- en
tabaksvrije omgeving en daarmee
voorkomen dat jongeren beginnen
met roken. Sinds 1 augustus 2020
zijn alle schoolterreinen in Neder-
land al wettelijk verplicht rookvrij,
een goede stap in de richting van
tabaksontmoediging. En per 1 maart
2021 hebben de sportorganisaties
samen met SportID de volgende
stap gezet en zijn alle eigen sport-
en speellocaties rookvrij. Veel
sportverenigingen doen met ons
mee!

Als start van de gezamenlijke Nieuwe-
geinse samenwerking ‘Op weg naar
een Rookvrije Generatie’ (afgeleid van
het landelijke initiatief van de Hartstich-
ting, KWF Kankerbestrijding en het
Longfonds) werd afgelopen maandag
de jonge prijswinnaars bekend ge-
maakt van de tekenwedstrijd voor
speeltuinborden: Lucas, Lisa, Anne
Sophie en Cato!

Tekenwedstrijd
‘Het is niet fijn als mensen roken waar
jij speelt of sport, want dan adem je
rook in en de peuken worden overal
neergegooid’, vertelt Lisa. ‘Dat is vies!
Daarom heb ik een tekening gemaakt
van een rookvrije speeltuin waar ieder-
een lekker kan spelen.’Wethouder
John van Engelen (Sport) sluit zich
daar volledig bij aan. ‘Daarnaast is
sporten gezond en daar hoort roken ni-
et bij. Door dit actief te omarmen en uit
te dragen houden alle bezoekers van
de sportlocaties zich hier aan. Samen
vormen we een nieuwe rookvrije gene-
ratie.’

Betrokken verenigingen
Diverse sportverenigingen en bouw-
speeltuinen in Nieuwegein hebben zich
aangesloten bij het initiatief. Jimte
Poelman, sportparkmanager Sportpark
Galecop: ‘Alle verenigingen op Sport-
park Galecop zijn het er over eens:
roken en sporten gaan niet samen op
ons terrein. Wij zullen hier samen met
sporters, trainers en bestuur op toe-
zien. We doen dit echt voor de nieuwe,
jonge generatie.’

Rookvrije generatie
De illustraties van de winnaars worden
nu op borden gedrukt en hangen bin-
nenkort bij verschillende speelplekken
verdeeld over de stad. ‘Op die manier
willen wij rokers op een positieve ma--

nier benaderen en overbrengen dat ro-
ken op een speellocatie voor kinderen
helemaal niet zo logisch is’, licht wet-
houder Jan Kuiper toe. ‘Door middel
van een positieve insteek en een breed
maatschappelijk draagvlak zorgen wij
samen met SportID ervoor dat kinde-
ren kunnen opgroeien in een rookvrije
omgeving en daarmee ook zelf niet in
de verleiding komen om te gaan roken.
Met hun unieke ontwerpen dragen de
winnaars bij aan dat doel en dat is fan-
tastisch!’

Rookvrij Nieuwegein
Deze sportverenigingen en bouwspeel-
tuinen zijn vanaf 1 maart rookvrij:
• Geinoord
• JSV
• Nieuwegein Diamonds
• Rugby Club Nieuwegein
• Atverni
• MHCN
• TV Rijnhuyse
• TV Vreeswijk
• De Voltreffer
• HV Nieuwegein
• The Mondial
• De Dansfabriek
• Taekwon-Do Nieuwegein
• Bouwspeeltuin Jeugdland
• Katsudo Kenpo
• Beatz Dance Studio
• GV Moveo
• De Mix
• VSV Vreeswijk
• Roeivereniging De Doorslag
• Sport- en Evenementenconplex
• Merwestein
• Koveni
• Bouwspeeltuin Bouwgein

Jimte Poelman

Waarom Rookvrij?
Wist je dat 21% van de volwassenen
boven de 19 jaar in Nieuwegein rookt?
Dat zijn meer dan 13.000 inwoners in
onze stad. Jongvolwassenen zijn in
hun ontwikkelingsfase bijzonder ge-
voelig voor sociale- en omgevingsin-
vloeden gericht op het gebruik van
tabak. Zien roken, doet roken. Om dat
zo veel mogelijk te voorkomen zijn alle
gemeentelijke sportlocaties en speel-
tuinen vanaf 1 maart 2021 rookvrij!

Preventieve aanpak
Roken is, naast het gebruik van alco-
hol en slechte voeding, een van de
grootste veroorzakers van ziektes in
Nederland. Het is de leefstijlfactor met
veruit de hoogste bijdrage in ziektelast
die vermijdbaar is. Roken is een ern-
stige verslaving en staat met stip op
nummer één in te voorkomen dood-
soorzaken. Iedere week raken nog
steeds honderden kinderen en jon-
geren verslaafd aan roken.
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Stembureaus Nieuwegein
getoetst door Ongehinderd,
enkele stembureaus
voldeden niet

Over twee weken mogen we naar de
stembus! Dan mag Nederland kie-
zen voor een nieuwe Tweede Kamer.
Hiervoor worden weer veel stembu-
reaus opgetuigd. Ook in Nieuwe-
gein.

De afgelopen maanden zijn ruim 700
stembureaus in Nederland getoetst
door het bureau Ongehinderd. Bij de
toetsing werd gekeken of de stembu-
reaus voldoen binnen de Coronamaat-
regelen en of ze toegankelijk zijn voor
mensen met een beperking (rolstoelge-
bruikers, mensen die slecht ter been
zijn, mensen die blind of slechtziend
zijn, mensen die doof of slechthorend,
mensen die gebruik maken van een
assistentiehond). Gemeenten zijn van-
uit het VN-verdrag Handicap verant-
woordelijk om de samenleving inclusief
te maken voor iedereen, ongeacht ie-
mands beperking of chronische ziekte.
Hiervoor is het van belang dat gebou-
wen en de openbare ruimte toeganke-
lijk zijn. Dus ook de stembureaus.

De keurmeesters van Ongehinderd
hebben de afgelopen week in Nieuwe-
gein 25 stembureaus getoetst op toe-

gankelijkheid en de Coronamaatrege-
len. Aan de hand van deze toetsen
heeft Nieuwegein per locatie een ad-
viesrapport ontvangen met de (mogelij-
ke) verbeterpunten. Tijdens controle
bleek dat zes stembureaus (nog) niet
aan de eisen met betrekking tot de
Coronamaatregelen voldeden.

De verbeterpunten/adviezen die in
Nieuwegein het meest uit de advies-
rapportages naar boven komen zijn:
het plaatsen van drempelhulpen, zor-
gen voor een vrije doorgangsbreedte,
zorgen dat deuren open staan of zelf-
standig geopend kunnen worden en
het verwijderen van obstakels in de
looproute. ‘Deze verbeterpunten zijn
dus eenvoudig te realiseren en de
gemeente zal hier voor de verkiezin-
gen mee aan de slag gaan, bijvoor

beeld door (tijdelijke) drempelhulpen te
plaatsen, deuren open te zetten of ob-
stakels in de doorgang te verwijderen’
aldus Lianne Nijmeijer, communicatie-
manager van Ongehinderd.

Over Ongehinderd
Ongehinderd is een sociaal bedrijf dat
zich inzet voor een toegankelijk Neder-
land. De keurmeesters van Ongehin-
derd toetsen gebouwen op toeganke-
lijkheid en geven zowel gemeenten als
bedrijven advies hoe ze locaties beter
toegankelijk kunnen maken voor men-
sen met een beperking.

Breng alvast virtueel je stem uit
Je kunt alvast virtueel je stem uitbren-
gen op onze poll aan de zijkant van
onze website, zodat we een indruk krij-
gen hoe Nieuwegein kiest.
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NIEUWEGEIN, WAAROM?

Van 'paperbacktothefuture' ontvin-
gen we naaststaande foto met het
volgende bijschrift: 'Gemeente
Nieuwegein doet niet moeilijk met
vergunningen voor nutteloze ener-
gievretende verkeersgevaarlijke
horizonvervuilende gedrochten van
een meter of 50 hoog.'
Als redactie kunnen we het daarmee
volledig eens zijn en vragen we ons
af wat de lichtvervuiling zal zijn wan-
neer het grote (nu nog zwarte) led-
paneel aan gaat. Fijn voor de be-
woners aan de Reinesteijnseweg.
Hun TV kan straks wel uit blijven.

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...

https://www.ongehinderd.nl/municipality/261/Nieuwegein
http://www,pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/initiatives/details/230/pluktuin-dotterbloemereprijs
https://www.gall.nl
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside


Wijk Galecop
op weg
naar een gezonde wijk

Gezond blijf je door regelmatig te
bewegen en gezond te eten maar
ook door met vrienden af te spre-
ken, een zinvolle en leuke invulling
van je dag te hebben of in een pret-
tige en sociale buurt te wonen. Al
deze elementen die mensen gezond
maken en gezond houden, wil het
team Galecop Gezond 2025 voor de
wijk Galecop in kaart brengen.

Doel van Galecop Gezond
Doel van het project is zo veel mogelijk
informatie en meningen van wijkbewo-
ners in beeld te brengen om een agen-

da op te stellen voor een gezonde en
gelukkige wijk. Dit doet initiatiefnemer
Ron van Leeuwen van Fysiotherapie
Galecop, in samenwerking met andere
Galecoppers en wijkprofessionals.

In de week van 22 februari ontvingen
alle Galecoppers een flyer in de bus
van Galecop Gezond 2025 met de
oproep om mee te doen met een vra-
genlijst. Na het verzamelen van de
gegevens uit de vragenlijsten gaat het
team in gesprek met wijkbewoners.
Centraal staan hierbij vragen zoals
‘Wat heb jij als wijkbewoner nodig om
gezond en gelukkig te leven in deze
wijk?’ en ‘Wat is er allemaal al aan-
wezig en waar kunnen we nog beter

gebruik van maken?’ Heb je de vra-
genlijst nog niet ingevuld? Doe dat dan
zo snel mogelijk. Je vindt de vragenlijst
ook online.

Samen met de wijk
Uniek aan het project is dat naast de
gezondheid van inwoners ook hun
geluk en geluksbevorderende factoren
worden onderzocht. De reden hier-
voor? Er is steeds meer bewijs dat
gelukkigere mensen ook gezondere
mensen zijn. Verder is de nauwe be-
trokkenheid van inwoners bijzonder.
Ron van Leeuwen: ‘We willen echt
samen met bewoners een agenda op-
stellen voor een gezonde wijk en er de
komende jaren samen aan werken.’
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FOTO: AREND BLOEMIINK

De jonge prijswinnaars van de tekenwedstrijd voor speeltuinborden
Lucas, Lisa, Anne Sophie en Cato met de wethouder

https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/galecop
http://https://degalecop.nl/pagina/galecopgezond/menu/vragenlijst
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside


Winkelen op Cityplaza
in Coronatijd

Vanaf woensdag 3 maart is het weer
mogelijk om je favoriete winkel te
bezoeken op winkelcentrum City-
plaza. Verschillende winkels bieden
de optie voor het maken van een
winkelafspraak aan en daarnaast
zijn er ook nog mogelijkheden voor
Click & Collect, online shoppen of
lokale bezorging.

Waar kan ik shoppen in Coronatijd?
Bekijk hier het overzicht van deelne-
mende winkels en de verschillende
mogelijkheden.

Maak een Winkelafspraak
via het online boekingssysteem
Via deze link maak je direct een win-
kelafspraak bij aangesloten onderne-
mers. Dit gaat via het online boekings-
systeem van Troov.

Hoe werkt Click & Collect precies?
Wij zetten de spelregels én alle onder-
nemers die dit aanbieden voor je op
een rij.
• Doe thuis een (online) bestelling bij
de desbetreffende winkel.
• Je ontvangt een bevestiging met een
tijdslot wanneer je de bestelling op
kunt halen.
• Let op: er zit minimaal een dagdeel

(4 uur) tussen het bestellen en afhalen.
• De afspraakbevestiging bevat alle
praktische informatie voor het veilig en
vlot ophalen van de bestelling.
• Afhalen kan alléén binnen het afge-
sproken tijdslot.
• Kom in je eentje de bestelling opha-
len en alleen als je klachtenvrij bent.
• Het winkelpersoneel zet de bestelling
voor je klaar en je haalt dit veilig op bij
de winkel.
• Betalen doe je thuis vooraf, achteraf
of zoveel mogelijk contactloos bij het
afhalen.
Geniet van je aankoop!
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digi-
tale Stad Nieuwegein ook veel infor-
matie over het heden en het verleden
van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk.
Kijk eens naar de rubriek: Toen & Nu
of De Oude PEN en de Prentbriefkaart
van de week.

Deze week een kaart met vier af-
beeldingen, v.l.n.r. en b.v.n.b.:
Koninginnensluis, Oude Sluis, Beat-
rixsluis en nogmaals de Oude Sluis.
De kaart komt uit ongeveer 1965 en is
uitgegeven door H.C. van Dijk en Zn.
De drukker was Geitz uit Hilversum.
De ansicht is in zwart/wit.

De Digitale Nieuwegeiner

FOTO: AREND BLOEMIINK

https://www.cityplaza.nl/nieuws-events-overzicht/winkelen/
https://troov.com/nl/cityplaza/winkelafspraak
http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://dzcn.nl/zonnepanelen/
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside


Hoe dan ook:
Die grote ‘thermoskan’
komt in de wijk Zuilenstein

Donderdagmiddag 25 februari heb-
ben omwonenden van het Warmte
Overdracht Station (WOS) in de wijk
Zuilenstein ruim 240 handtekenin-
gen overhandigd tegen de komst
van de immens hoge ‘thermoskan’
in hun achtertuin. De bewoners,
verenigd in de actiegroep Buffer Uit
Zicht (BUZ), zijn tegen de bouw van
het opzichtige object van 18 meter
hoog dat moet gaan fungeren als
warmtebuffer. Deze buffer is nodig
voor de gebruikers van de stads-
verwarming in Nieuwegein.

Nieuwegein wil van het gas af en dat
betekent dat meer bewoners gebruik
gaan maken van de Stadsverwarming,
dus is er meer warm water nodig op
piekmomenten en dat moet opgevan-
gen worden door zogenaamde buffers.
Zo een buffer komt, als het aan het col-
lege van B&W en Eneco ligt, binnen-
kort bij het WOS aan de Symfonielaan.

De verantwoordelijke wethouders Hans
Adriani (PvdA) en Marieke Schouten
(GroenLinks) namen de handtekenin-
gen in ontvangst op het Stadshuis,
maar deden geen enkele toezegging.
Wel begrepen ze de bewoners.

Het verplaatsen van de buffer naar een
andere plek, 100 meter verderop, is
niet aan de orde. De kosten hiervoor
zijn veel te hoog en Eneco heeft al ge-
dreigd om dan geen buffer te bouwen,
zodat de ambitie van de gemeente, om

in 2040 Energie Neutraal te zijn, in
gevaar komt.

De heer Wennekes van BUZ: ‘Er is
geen enkele beweging in de onbegrij-
pelijke starre houding van de gemeen-
te Nieuwegein ten aanzien van de lo-
catie van de warmtebuffer. Wethouder
Schouten blijft maar roepen dat het te
duur is terwijl de gemeente de kosten
niet betaald, dat doet Eneco. Waar zit
de verborgen agenda?’

Op aanvraag van Ieders Belang, en
met steun van een aantal andere poli-
tieke raadspartijen, kregen de raadsle-
den woensdag 24 februari wel extra in-
formatie over het project tijdens een in-
gelaste informatieavond. Twee experts
van het kennisinstituut KWR bespra-
ken daar de gevaren en alternatieven
voor een warmtebuffer in Nieuwegein.
De conclusies waren zoals verwacht:
er zijn geen reële alternatieven en de
risico’s voor lekkage zijn nihil. De twee
argumenten die door de bewoners
werden aangevoerd.

Wennekes: ‘KWR stelt zeer teleur door
gewoon de presentatie van Eneco nog
een dunnetjes over te doen, maar niet
met een haalbaar en betaalbaar alter-
natief te komen voor de locatie van de
buffer. Wel krijgt de gemeente een tik
op de vingers ten aanzien van het in-
formeren en betrekken van de bewo-
ners van dit project. Van 1000 ver-
spreide brochures is het onduidelijk
waar ze zijn bezorgd, maar niet in de
wijk waar ze voor bedoeld waren!’

Wethouder Marieke Schouten neemt
de handtekeningen in ontvangst

Het college en Eneco zien geen an-
dere mogelijkheid als locatie voor de
bouw van een buffer, dan naast het
WOS aan de Symfonielaan. Ook niet
zoals aangedragen door de wijkbewo-
ners: 100 meter verderop in Blokhoe-
ve. Deze extra kosten van 2,6 miljoen
euro, wat wordt betwijfeld door de TU
in Delft, zal niet door Eneco worden
geïnvesteerd.

‘In het huidige ontwerp wordt de buffer
geladen en ontladen via de WOS en
dus ook via de pompen die daar staan.
De oplossing van T.U. Delft om dit ont-
werp te handhaven maar alleen de pij-
pen te verlengen die voor het laden en
ontladen zorgen, kun je de buffer dus
WEL op 100 a 200 meter plaatsen (ge-
miste kans van KWR)’ aldus Wenne-
kes namens de buurtbewoners.

Het is nog niet helemaal zeker of de
buffer er komt. Bij enkele raadsleden is
nog wel wat twijfel over de aangedra-
gen locatie van de buffer, maar zij zijn
in de minderheid. De gemeenteraad
van Nieuwegein neemt op donderdag
4 maart een besluit. Dan vraagt het
college aan de gemeenteraad of het
project door mag gaan naast het WOS
aan de Symfonielaan. Lees daarover
hier meer.

Tot slot laten de bewoners weten, die
overigens niet tegen een buffer zijn:
‘Door de informatie in de media, krijgen
wij het gevoel dat de beslissing al is
genomen en dat wat wij ook zeggen en
onderbouwd aandragen aan betaal-
bare en haalbare oplossingen, dat het
geen enkel effect zal hebben op de
beslissing die de raad gaat nemen.
Een gemiste kans voor de democratie.
Het gezegde luidt dan ook: Het mon-
ster van de macht van de overheid be-
denkt altijd weer een redelijk argu-
ment!’
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https://www.pen.nl
https://www.pen.nl/adverteren
https://euro-lach.nl/
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
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De tweede verdieping
(online) activiteiten

PLUS-café
Bijzondere mensen in
Nieuwegein
Elke maandag
van 14.30 - 15.30 uur

Ouder-kindochtend
Tweestrijd
Elke woensdag
van 10.00 - 11.00 uur

Lucky Life
Tweestrijd
Elke donderdag
van 16.00 - 17.00 uur

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/een-vrolijke-noot-op-internationale-vrouwendag-in-nieuwegein
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside


La Caza in Fokkesteeg
verandert van koers
en stopt met buurthuisfunctie

Deze week is onder bewoners van
de wijk Fokkesteeg onrust ontstaan
over de koerswijziging van La Caza.
Met ingang van april is het zalencen-
trum aan de Hoornseschans in de
wijk niet meer een ontmoetingsplek
voor de wijkbewoners. Vanaf deze
datum is het pand één van de ves-
tigingen van het Enik Recovery Col-
lege, een ontmoetingsplaats en leer-
omgeving voor herstel van psychi-
sche ontwrichting.

Enik wordt 100% gerund door peers;
allemaal mensen die dit soort ervarin-
gen delen. ‘Daarnaast claimt Enik een
rol te vervullen als sociaal trefpunt voor
de buurt’ zo laat Hanny Plomp van
‘Fokkesteeg Samen’ onze redactie
weten. Begin 2020 heeft La Caza nog
een metamorfose ondergaan om als
eigentijds buurtcentrum te kunnen fun-
geren. Nu kiezen Lister en de gemeen-
te Nieuwegein voor een andere invul-
ling van het buurtcentrum.

Het toenmalige wijknetwerk heeft in
2019/2020 intensief gesproken met de
gemeente en stichting Lister (de stich-
ting waar La Caza en Enik onder val-
len) over een buurtkamer voor de wijk.
Deze gesprekken mislukten omdat er
geen zelfstandige huurovereenkomst
kon komen voor het wijknetwerk an-
ders dan onder de paraplu van Lister.
Het wijknetwerk wilde eigen regie en
niet afhankelijk zijn van de prioriteiten-
stelling van Lister. Helaas blijkt nu dat
dit standpunt van het toenmalige wijk-

netwerk terecht was. Het leidde begin
2020 uiteindelijk tot het opheffen van
het wijknetwerk.

Het is in de afgelopen jaren Lister niet
gelukt met de Steeg en La Caza een
bruisend en levendige ontmoetingsplek
voor de wijk te realiseren. Stichting
Balans en het huidige wijknetwerk
maakten voor haar activiteiten gebruik
van de ruimtes. Het is onduidelijk of
hun activiteiten, zoals samen koken en
karaoke, nog plaats kunnen vinden. In
de wijkkrant van het wijknetwerk van
deze maand staat niets over de
komende veranderingen.

Veel Fokkesteeg-ers ervaren een deja
vu en voelen zich weer in de kou
staan. Destijds kozen Movactor en de
gemeente voor een buurtplein ver weg,
in Hoog Zandveld in zuid, voor de in-
woners van Fokkesteeg. Nu is het on-
duidelijk wat men bij Enik kan verwach-
ten van hun sociale trefpunt met koffie
en taart.

‘Fokkesteeg Samen’ heeft geïnfor-
meerd naar de aard en omvang van de
buurtfunctie en wat de consequenties
voor de huidige medegebruikers zijn.
Lister/Enik heeft hier nog niet op ge-
reageerd.
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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
Nieuwegein-se natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een
plantje, zwammetje of beestje dat je ergens kunt tegenkomen. Ook
heeft hij een eigen website.

Udo: 'In ons waterrijke Nieuwegein vliegen vele libellen en waterjuffers.
De laatste zijn een soort kleurige, vliegende zwavelstokjes en de
vuurjuffer is daarvan een knalrode soort. Dacht ik. In mei vorig jaar zag
ik in mijn tuin een juffer, lichtgroen van onderen en pikzwart van boven.
Óók een vuurjuffer, maar dan anders. Bij deze.'

Het In mei (duurt nog even) vliegen er in Nieuwegein ook knalrode
vuurjuffers rond. Ook, want van boven gezien is déze vuurjuffer
zwart. Dus als u binnenkort een zwarte juffer op uw balkon ziet
zitten, ziet u ze niet vliegen. Het kan zomaar.

Politie doet buurtonderzoek
na mogelijk schietincident
in de binnenstad

Bewoners van de Ruiterstede in de
binnenstad van Nieuwegein werden
vorige week donderdag rond 23.45
uur opgeschrikt door een harde
knal. Getuigen zagen dat twee per-
sonen vlak daarvoor op straat ruzie
hadden. Zij alarmeerden hierop de
politie.

De politie kwam met meerdere een-
heden ter plaatse en sloot de straat
vervolgens af voor onderzoek. Daar
was de conclusie dat er mogelijk een
alarmpistool is gebruikt. Een alarm-
pistool lijkt op een echt wapen, maar
laat alleen een luide knal horen en
vuurt geen kogels af.

Er is niemand aangehouden en er
waren ook geen gewonden. De politie
doet nog buurtonderzoek en roept ge-
tuigen die meer weten op om zich te
melden.

https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/fokkesteeg
https://www.enikrecoverycollege.nl/
https://www.enikrecoverycollege.nl/
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside


Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
'Begrijpt u het nog? Op de persconfe-
rentie van 23 februari kondigde Rutte
kleine versoepelingen aan, terwijl de
besmettingen al twee weken op rij aan
het stijgen waren als voorbode van de
voorspelde derde golf, die in april zijn
piek zou beleven.

Zou dat zijn omdat het draagvlak
afkalft en wij als volk breeduit aan het
morren zijn geslagen en het vertrou-
wen in het coronabeleid een ferme
knauw heeft gekregen? Is het omdat er
muiterij dreigde van onder meer hore-
caondernemers die hun terrassen
open wilden gooien? Of is het gewoon
omdat er medio maart verkiezingen
zijn en Rutte en de zijnen het volk een
douceurtje gunden?

Op 17 februari heeft het kabinet ook al
fors uitgepakt: er gaat maar liefst 8,5
(!) miljard naar het onderwijs, niet
structureel natuurlijk, maar om in 2,5
jaar achterstanden weg te werken, die
in de laatste decennia zijn opgelopen.

Een bak geld, en alle onderwijs-
besturen mogen zelf bepalen waar ze
dat geld aan uitgeven. We weten hoe
zoiets afloopt. Weet iemand waar de
2,5 miljard voor de zorg is gebleven?
Gelukkig helpt het ministerie van
onderwijs een handje: het stelt een
‘kenniscommunity’ in die een ‘menu-
kaart’ aanbiedt met ‘effectieve inter-
venties.’ Huh?

Tevens wordt een bureaucratisch cir-
cus opgetuigd: scholen moeten achter-
af verantwoorden waaraan zij de
gelden hebben besteed. Daarom is het
fijn dat Rutte zijn verkiezingsbelofte
van 2016 ‘1000 euro voor elke wer-
kende burger’ niet is nagekomen.
Hoefde ik achteraf ook niets uit te
leggen.

Enfin. Op 3 maart zijn de winkels een
beetje open gegaan. Bij de Action mag
je tien minuten naar binnen, en heb je
vijf minuten voor het afrekenen. Er
klinkt na zo’n acht minuten een
waarschuwing dat je tijd er bijna opzit.

Wie in een tuincentrum zijn slag wil
slaan, moet in 10 minuten tijd honder-
den meters afleggen, links en rechts
graaiend naar willekeurige planten om
vervolgens met een rood bezwete kop
bij de kassa te belanden.

Wie de Media Markt betreedt, krijgt
een personal shopper mee (zeg maar
een soort winkel boa) die je vlotjes
naar de gewenste artikelen loodst om
je na een half uur evenzo vlotjes de
winkel weer uit te werken.

Intussen drommen mensen samen
in supermarkten, in drogisterijen en
andere zogenaamde essentiële
winkels, waar het ‘deurbeleid’ zonder
uitzondering allang is losgelaten.
Begrijpt u het nog?

Intussen stijgen de besmettingen, de R
ligt ruim boven de 1, en de Britse in-
haal variant krijgt steeds vastere voet
aan de grond. De Jonge denkt dat wij
op 1 juli allemaal minstens één prik
gehad hebben. Denkt hij. We weten in-
middels wat het betekent als de Jonge
wat denkt.

Maandag 8 maart is er een volgende
persconferentie. Zou Rutte inderdaad
aankondigen dat de terrassen op
15 maart weer open gaan? Ik denk het
wel. Verkiezingen!!'

Rijen voor de kapper aan de Hildo
Kropstraat
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Aflevering 40

Alle afleveringen vind je hier.

https://www.pen.nl/page/2?s=Willeke+Stadtman
https://www.pen.nl/?s=stadtman+corona
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
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‘Ik fiets’ naar de maan
en terug

Precies een jaar geleden gaf wet-
houder Ellie Eggengoor het start-
schot voor de ‘Ik fiets’ actiemaand
in Nieuwegein. Ondanks corona
sloten steeds meer Nieuwegeiners
zich afgelopen jaar aan bij deze
provinciale Ik fiets campagne. Want
een van de dingen die je wel kon en
kunt blijven doen, is fietsen. Deelne-
mers sparen via de Ik fiets app met
elk fietsritje punten. Meedoen kan
nog steeds!

In de hele provincie doen nu al meer
dan 6.000 mensen mee onder wie veel
Nieuwegeiners. Zij zetten in een jaar
tijd deze mooie ‘Ik fietsprestaties’ neer:
Naar de maan. In totaal maakten deel-
nemers maar liefst 1,4 miljoen fietsrit-
ten en legden ze daarmee 7,5 miljoen
kilometer af. Dat staat gelijk aan tien
retourtjes naar de maan. Met deze
fietsritten werden in totaal 224 miljoen
calorieën verbrand. Dit is gelijk aan het
eten van 800.000 hamburgers of 2,6
miljoen bananen, het lopen van 74.000
marathons of 280.000 uur touwtje
springen.

Een doel voor ogen
In totaal doneerden deelnemers
€ 3.004,- aan goede doelen via de Ik
fiets app. 105 Nieuwegeiners probeer-
den vorig jaar via ‘Ik fiets’ gratis een
week lang een e-bike, elektrische bak-
fiets of speed pedelec.

Zo doe jij ook mee
Stap ook wat vaker op de fiets. En
download dan meteen de Ik fiets app

Wethouder Ellie Eggengoor met de
fiets

want daarmee verdien je punten met
elke kilometer die je fietst. Deze verzil-
ver je in de appwinkel voor leuke aan-
biedingen en prijzen of je doneert ze
aan een lokaal goed doel. Extra bonus-
punten verdien je door mee te doen
aan leuke uitdagingen. Kijk op ikfiets.nl
voor alle info.

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.
Clarion: 'Voorrang geven aan be-
weegvriendelijke vormen van mobiliteit,
dat is het uitgangspunt van de Omge-
vingsvisie. Maar het lijkt erop dat die
keuzes niet geland zijn in de Strategi-
sche Mobiliteitsvisie. Donderdag
11 maart bespreken de raadsleden
beide visies. Krijgen fietsers en voet-
gangers straks echt ruimte en voorrang
in Nieuwegein, net als op de Neder-
eindseweg? Of blijven we doormod-
deren op de wijkwegen? Spreek of kijk
mee op de Avond van de Raad.'

https://www.ikfiets.nl/
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nieuwegein/93ee3589-8ecb-4e98-81f5-53e2f84b7be8
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.slagerijwimkastelein.nl


Activiteiten
Soroptimistenclub
Utrecht Nedersticht
verplaatst

Soroptimistenclub Utrecht Neder-
sticht, Stichting Fulcotheater en
boekhandel Logica zijn een partner-
schap aangegaan om Internationale
vrouwendag 2021 te vieren voor de
regio, met als thema: ‘Invloed met
impact.’ Internationale vrouwendag
vindt plaats op 8 maart. In verband
met Corona zullen alle activiteiten
van de Soroptimistenclub verplaatst
worden naar het weekend van 17
september 2021. Opbrengsten van
dit weekend komen ten goede aan
de IJsselsteinse Stich-ting Roe-
meense Kinderhulp en de
Nieuwegeinse onderneming Stich-
ting De Ruilfabriek.

De Soroptimisten zetten zich in om de
rechten, de positie en het leven van
meisjes en vrouwen wereldwijd te ver-
beteren en zijn daarmee een logische
initiatiefnemer om aandacht te vragen
voor deze dag. Het Fulcotheater wil,
als maatschappelijk partner, graag
haar kennis, kunde en gebouw ter
beschikking stellen voor de exposities,
lezingen, discussies en optredens.

Met medewerking van lokaal talent
zoals Annette Terberg met haar beeld
over Truus Wijsmuller, de schilderij ex-
positie van ondermeer Tonnie Sturken-
boom, Kaitlin van Enthoven, Emmy
Reigteld. Optredens van De Peppers
en Melanie Reindertsen, maar ook een
debat met de vrouwelijke wethouders
van Nieuwegein en IJsselstein, zal een
boeiend programma worden samenge-
steld. Jolanda Boere (Soroptimist),
kruipt in de huid van Aletta Jacobs,

voorvechtster voor het vrouwenkies-
recht. In de bioscoop zullen films ge-
draaid worden die betrekking hebben
op vrouwenrechten. Fotoclubs uit IJs-
selstein en Nieuwegein brengen het
thema in beeld.

Over de Soroptimisten
De Soroptimistclub organiseert veel
activiteiten en dragen met de opbreng-
sten bij aan goede doelen. Zo heeft de
club in november 2020 5500 euro ge-
doneerd aan Free a Girl. Daarnaast
hebben zij meegewerkt aan het tot
stand komen van de bezoekunits van
de verschillende zorginstellingen in
Nieuwegein. Op Koningsdag 2020
hebben zij tompoezen gebracht bij de
zorginstellingen in IJsselstein. Ook NL
Doet dragen zij een warm hart toe. In
mei 2021 steken zij de handen uit de
mouwen in Vianen.
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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: 'Als ik bij mijn supermarkt binnen stap, dan staat er vooraan een groot bord met 'er vindt tassencontrole plaats'. Bij de
kassa wordt mij dan ook steevast gevraagd om in mijn tas te mogen kijken. Voor mij geen probleem: de supermarkt is mijn
enige stop van die dag, dus mijn tas is leeg. Toch zijn er mensen die dit een inbreuk op de privacy vinden. De wettelijke
grondslag laat ik achterwege... wat vind jij?'<

Steven Brunswijk:Wat een man kan, kan ik ook
Cabaret, donderdag 18 mrt, 19:15 uur, kleine zaal DE KOM
Steven Brunswijk babbelt er weer flink op los in zijn gloednieuwe voorstelling. Zijn
keiharde humor wordt verzacht door zijn Brabantse tongval, maar een blad neemt hij
zeker niet voor zijn mond.

https://www.pen.nl/artikel/een-vrolijke-noot-op-internationale-vrouwendag-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/een-vrolijke-noot-op-internationale-vrouwendag-in-nieuwegein
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/een-vrolijke-noot-op-internationale-vrouwendag-in-nieuwegein
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.dekom.nl/agenda/5061/Steven_Brunswijk/Wat_een_man_kan_kan_ik_ook/
https://www.dekom.nl/agenda/5061/Steven_Brunswijk/Wat_een_man_kan_kan_ik_ook/
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FOTO: LOES VAN DER WAL

Archeologische ontdekvitrine
onthuld op de Tweeklank

Vandaag heeft wethouder Cultuur
John van Engelen de ‘archeologi-
sche ontdekvitrine’ op basisschool
De Tweeklank onthuld. Met deze
vi-trine kunnen de leerlingen van
groep 6 archeologisch onderzoek
doen. Ze vergelijken bijvoorbeeld
een bodemprofiel met tijdvakken.
En ze leren hoe archeologen aan
vondsten kunnen zien hoe de men-
sen 6.000 jaar geleden leefden.
De vitrine gaat rouleren langs alle
basisscholen uit Nieuwegein.

'Ik vind dit een mooie manier om kin-
deren te laten kennismaken met hun
culturele omgeving. Zo kunnen ze zelf
ontdekken hoe ver de geschiedenis
van Nieuwegein terug gaat, heel leer-
zaam en inspirerend!', aldus de wet-
houder. De vitrine maakt onderdeel uit
van het project ‘Het Mysterie van Nieu-
wegein’ en is mogelijk gemaakt met
geld van de Gemeente Nieuwegein.

Cultuurprogramma
Het project ‘Het Mysterie van Nieuwe-
gein’ is in januari van start gegaan met
een foto op De Digitale Stad Nieuwe-
gein, die de basis is voor het onder-
zoek van de schoolkinderen. Daarvoor
gebruiken ze ook de ontdekvitrine, die

mede ontwikkeld is door archeologisch
onderzoeksbureau RAAP. De school-
kinderen schrijven een verhaal over
hun bevindingen, het beste verhaal
verschijnt in juni op De Digitale Stad
Nieuwegein.

Het project is onderdeel van het Cul-
tuurprogramma voor basisscholen in
de provincie Utrecht, dat wordt geor-
ganiseerd door Kunst Centraal en
Landschap Erfgoed Utrecht.

Opgravingen in Nieuwegein
Hoewel de gemeente Nieuwegein dit
jaar haar 50e verjaardag viert, gaat de
historie van de plek terug naar de
steentijd. Op bedrijvenpark het Kloos-
ter zijn begin 2017 waardevolle resten
gevonden van de Swifterbantcultuur
(5.300 - 3.400 voor Chr.) De archeolo-
gen kwamen gereedschap van vuur-
steen tegen, versierd aardewerk en
zelfs complete potten. Erg bijzonder
was de vondst van menselijke skelet-
ten, waaronder een vrouw met kind die
de namen Ava en Ynge kregen.

Ook is in 2020 een slagzwaard uit de
Middeleeuwen gevonden, dat in zo’n
goede staat verkeert dat de naam van
de maker en sporen van gebruik nog
goed te zien zijn.

FOTO: GEMEENTE NIEUWEGEIN

Martin C. uit Nieuwegein
blijft voorlopig nog vast zitten

Dat heeft de rechtbank afgelopen
woensdag beslist. De tbs-maatregel
met dwangverpleging van de
59-jarige man is verlengd met twee
jaar. C. wilde zelf dat zijn behande-
ling met maar één jaar zou worden
verlengd. De rechtbank gaat niet
mee met dat verzoek omdat duide-
lijk is dat de behandeling meer tijd
in beslag zal gaan nemen dan één
jaar.

C. is veroordeeld voor doodslag op
Sybine Jansons uit Maarn en de ver-
krachting van twee andere slachtoffers.
C. woonde in de Nieuwegeinse wijk
Galecop aan de Arthur van Schendel-
hove tegenover een kinderspeelplaats.

Volgens de kliniek waar C. verblijft en
andere deskundigen is er bij de man
nog sprake van verschillende stoor-
nissen en is het risico dat hij weer de
fout in zal gaan nog aanwezig. De si-
tuatie van de man is zelfs verslechterd
ten opzichte van twee jaar terug. Toen
was de vorige verlengingszitting. De
behandelingen hebben tot nu toe maar
een beperkt resultaat opgeleverd, de
kliniek zegt dan ook dat het niet zinvol
is om op dezelfde voet door te gaan,
ook zien de behandelaars geen andere
behandel- of interventiemogelijkheden.

Dood Sybine
Sybine (13) verdween op 19 januari
1999 toen ze van het Revius Lyceum
in Doorn naar huis fietste. Ruim een
maand later werd haar lichaam gevon-
den in de Grote Heycop, een vaart
vlakbij de Portengense Brug nabij
Kockengen (Breukelen). Een half jaar
later werd zedendelinquent Martin C.
uit Nieuwegein opgepakt: weefsel met
zijn dna zat onder de nagels van het
meisje.

C. werd in 2001 in hoger beroep ver-
oordeeld tot 18 jaar celstraf en tbs met
dwangverpleging voor de moord op
Sybine en voor twee verkrachtingen
die hij daarna pleegde. Zijn tbs-behan-
deling is sindsdien telkens met het
maximum van twee jaar verlengd, met
name omdat de behandeling niet
aansloeg.

https://www.pen.nl/?s=Swifterbant
https://www.pen.nl/artikel/stem-nu-en-geef-swifterbant-moeder-en-baby-een-naam
https://www.pen.nl/artikel/zwaard-van-jutphaas-krijgt-concurrent
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
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HANDELSKADE, ZANDVELD

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-handelskade-in-vreeswijk

