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NIEUWEGEINER DENNIS KROON

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.
• Plezier- en speldag, 30 april • Kids Hockey-clinic, 12 mei •
Avond van de Raad, 12 mei • Kids Hockey-clinic, 19 mei • NL-
Doet, 28 en 29 mei • Soroptimisten, 19 september • ‘SamenLoop
voor Hoop, 21 en 22 mei 2022 •
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Kinderambasadeurs

krijgen rugtas met logo

IN HET ERECOULOIR TIJDENS DE HERDENKING

Bouwgein groeit en bloeit Eerste prijs voor Steije Maurer

DEZE WEEK

Lintje voor Nieuwegeiners • Afschaling reguliere zorg • Merwe-
stein groener • Subsidie voor MAKE Center • Nieuwe secretaris
directeur Stichtse Rijnlanden • CDA stelt vragen over veiligheid
tramovergangen • Expositie Opposites • Scooterfdief gezocht •
Castor de Bever deel 2 • Boekhandel heropend door lokale schrij-
vers • Speelgoedbank opent weer • Elektrisch autorijden • Be-
woners Karosdrift ontstemd • Zorg Shop pop-up • Boekentips en
boekenpresentatie • Kies de naam van het nieuwe Gezondheids-
huis in Zuilenstein • En tot slot: alle markten zijn weer open in
Nieuwegein •

https://www.pen.nl/artikel/maak-kennis-met-hockey-vier-gratis-kidsclinics
https://www.pen.nl/artikel/avond-van-de-raad-12-mei-over-rundu-en-het-mec
https://www.pen.nl/artikel/maak-kennis-met-hockey-vier-gratis-kidsclinics
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
https://www.pen.nl/artikel/kijk-nu-live-mee-bij-hijswerkzaamheden-sluisdeuren-bij-de-emmabrug-in-vreeswijk


Aardappelkoekjes
met scholfilet
en haricotsvert
Voor twee personen schilde ik 3 grote
kruimige aardappelen en in de keuken-
machine pureerde ik deze rauw
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 de Mahlersingel in
Zuilenstein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Politie zoekt scooterdief

Op woensdag 31 maart zet een
meisje haar scooter in een parkeer-
garage van Cityplaza. Als zij een
half uur later terugkomt, ziet zij dat
de scooter is gestolen. De politie is
op zoek naar de dader. Weet u meer
vul dan dit tipformulier in.
Op woensdag 31 maart parkeert een
17-jarig meisje uit IJsselstein rond
15.30 uur haar snorscooter, een
zwarte Piaggio Vespa Sprint met
verzekeringsplaatje DHF62J, in de par-
keergarage onder de Albert Heijn in
Cityplaza en zet hem met het stuurslot
op slot. Als zij ongeveer een half uur
later op dezelfde plek terugkomt, ziet
zij dat haar scooter is verdwenen. Mo-
gelijk gestolen. Zij ziet dat er een be-
wakingscamera hangt bij de plek waar
zij haar scooter had neergezet en
hoopt dat de dief op bewakingsbeelden
is vastgelegd. Zij doet aangifte van de
diefstal.
Op bewakingsbeelden is te zien hoe
de dief in minder dan 15 seconden de
scooter weet mee te nemen.

Signalement
De politie is op zoek naar een jonge
man met lichte huidskleur, hij is rond
de 20 jaar oud en heeft een slank pos-
tuur. Hij droeg een groen of beige petje
en verder geheel zwarte kleding en
zwarte schoenen (grotere foto).

Vragen
Wie herkent deze scooterdief? Wie
heeft de gestolen snorscooter na 31
maart ergens zien staan of rijden. Mo-
gelijk dat hij nog was voorzien van het
originele blauwe kentekenplaatje
DHF62J. Het meest opvallende aan de
scooter is het getinte windscherm en
de half rechtopstaande chromen baga-
gedrager achterop.

Raadsel rond
kunstwerk Castor de Bever
in Blokhoeve opgelost

Afgelopen week hadden wij het
grote raadsel rond het kunstwerk
Castor de Bever in de wijk Blokhoe-
ve. Hij leek vuil, smerig en zwaar
verwaarloosd. Voorheen mooi glim-
mend strak in de lak en het aanzien
waard. Castor zou toch geen Corona
hebben? Inmiddels hebben wij een
reactie van Janne Verweij, zij is
beleidsadviseur kunst en cultuur in
de gemeente Nieuwegein.

Janne laat ons en ook onze lezers
weten: ‘Op het artikel over het beeld de
Bever dat in Blokhoeve staat, wil ik
even reageren. De oorspronkelijke
kleur (roodbruin), is op verzoek van de
gemeente aangebracht, omdat we
wilden dat het beeld een speelse uit-
straling zou hebben. Het is met een
bepaalde roodbruine beits gelakt en er
is een beschermingslaag over heen
aangebracht. Dit heeft tot het probleem
geleid dat er tussen die lagen vuil is
gekomen, waardoor het hele beeld
zwarte vlekken kreeg. Als we de lagen
er af gehaald zouden hebben en weer
opnieuw zouden aanbrengen, dan zou
het zelfde probleem opnieuw optre-
den.’

‘Daarom is er vorig jaar voor gekozen
het advies van de kunstenaar op te
volgen: alle lagen er af te schuren en
het kale hout zo te laten. Langzaam-
aan vergrijst het hout dan. Eén keer
per jaar dient het beeld schoon gespo-
ten te worden. Dit is de manier zoals
de kunstenaar al zijn houten beelden
behandelt. En zo doet de gemeente
het nu ook’ aldus Janne waarmee we
weer een raadsel hebben opgelost.
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https://www.pen.nl/artikel/aardappelkoekjes-met-scholfilet-en-haricots-verts
https://www.pen.nl/destraat/index514.html
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/zuilensteinhuis-de-geerblokhoeve
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gezochte-personen/formulier/2021/april/03-vliegensvlugge-scooterdief-nieuwegein.html?sid=018628ce-3dda-4f18-b489-c2a39dee7044
https://www.pen.nl/artikel/politie-zoekt-vliegensvlugge-scooterdief
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/politie-zoekt-vliegensvlugge-scooterdief
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-heeft-e-556-000-toegekend-gekregen-van-erfgoed-deal
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein


Eerste prijs
voor Steije Maurer
uit Nieuwegein
tijdens Nationale Finale
van het Prinses Christina
Klassiek Concours 2021

Steije Maurer (marimba, 16 jaar
Nieuwegein), Adinda van Delft
(viool, 12 jaar, Berkel en Rodenrijs),
Thomas Prchal (cello, 16 jaar,
Utrecht) en Jappe Dendievel (fagot,
16 jaar, Oostkamp, België) hebben
een eerste prijs gewonnen bij de
Nationale Finale van het Prinses
Christina Klassiek Concours 2021.
Dat maakte Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Margriet der
Nederlanden, lid van het Comité van
Aanbeveling, zondagavond bekend
via een speciale bekendmakings-
video.

Het 53e Klassiek Concours werd van-
wege de coronamaatregelen digitaal
georganiseerd. Bijna vierhonderd
jonge muzikanten uit Nederland en
Vlaanderen deden afgelopen maanden
mee aan de voorrondes. Zeventien van
hen werden geselecteerd voor de Na-
tionale Finale. Het niveau van de deel-
nemers en de betrokkenheid van het
publiek was, ondanks de coronacrisis,
hoog.

De Nationale Finale werd opgenomen
in samenwerking met opnamestudio
ConcertLab en afgelopen dagen uitge-
zonden via YouTube en www.christina-
concours.nl. Duizenden mensen keken
mee naar de uitzendingen en genoten
van de optredens van de jonge, talent-
volle muzikanten. Een professionele
jury, onder leiding van sopraan Francis

van Broekhuizen, kende prijzen toe in
3 categorieën: 12-14 jaar (categorie 1),
15-19 jaar / zang: 15-21 jaar (categorie
2) en finalisten die een conservatoriu-
mopleiding volgen (categorie 3).

In 2014 won de 7-jarige pianiste Anna
Kuvshinov uit Nieuwegein nog het
Prinses Christina Junior Concours.
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https://www.christinaconcours.nl/
https://www.christinaconcours.nl/
https://www.pen.nl/artikel/foto-van-de-week-291
https://www.pen.nl/artikel/foto-van-de-week-291
https://moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-bouwt-aan-nieuwe-ruimte-recht-voor-de-entree
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/eerste-prijs-voor-steije-maurer-uit-nieuwegein-tijdens-nationale-finale-van-het-prinses-christina-klassiek-concours-2021
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Lintje
voor zeven bijzondere
Nieuwegeiners

Ter gelegenheid van Koningsdag
worden elk jaar in heel Nederland
Koninklijke Onderscheidingen uit-
gereikt: de zogeheten Lintjesregen.
Zeven bijzondere Nieuwegeiners
ontvingen dit jaar een Koninklijke
Onderscheiding uit handen van
burgemeester Frans Backhuijs.
Dat gebeurde tijdens een verras-
singsbijeenkomst maandag 26 april
om 12.00 uur in theater De KOM.
Vanwege de coronamaatregelen
werden de decorandi door maximaal
twee familieleden vergezeld.

Voor een Koninklijke Onderscheiding
komen personen in aanmerking die
zich voor de samenleving gedurende
lange tijd bijzonder verdienstelijk heb-
ben gemaakt. Het college van B&W is
trots op de zeven stadsgenoten die dit
jaar een lintje mochten ontvangen en
feliciteert hen van harte met de Onder-
scheiding. Het gaat om de volgende 7
Nieuwegeiners.

De heer De Vroome
(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer G. de Vroome (1936) is sinds
1977 vrijwilliger bij de Koninklijke Ne-
derlandse Zwembond (KNZB). Hij is
daar onder meer actief als trainer,
scheidsrechter, speaker en jurylid bij
het schoonspringen. Daarnaast gaf hij
in opdracht van de KNZB cursussen
aan juryleden en nam hij examens af.
Tussen 1988 en 2018 was de heer De
Vroome tevens vrijwilliger bij de Trim-
vereniging Lexmond. Hij gaf daar 2x
per week les. In de periode 1998-2019
was hij ook vrijwilliger bij de Dames-
gymclub Meerkerk. Hij gaf les aan de

dames en in de vakantieperiode ook
aan hun kleinkinderen.

De heer Klijn Velderman
(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer W.W.C. Klijn Velderman
(1932) is sinds zijn pensionering in
1988 vrijwilliger bij de Stichting Dental
Health International Nederland in
Houten. Deze stichting zet zich in voor
het bevorderen van de mondgezond-
heid van specifieke groepen in binnen-
en buitenland. De heer Klijn Velderman
is voor de stichting onder meer actief
als monteur: hij herstelt tandheelkundi-
ge materialen, variërend van tandarts-
units tot injectienaalden. Hij regelt ook
de verzending naar ontwikkelingslan-
den.

De heer Koppelrath
(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer H.J.P. Koppelrath (1942) is
sinds 1990 bestuurslid van de Oud-
heidskamer Vreeswijk. Hij is bij het mu-
seum actief als conservator en gids. Hij
is de kartrekker en initiator van het mu-
seum. Hij geeft een aantal keer per
week rondleidingen aan bezoekers en
wekelijks begeleidt hij leerlingen van
het basisonderwijs en voortgezet on-
derwijs bij de geschiedenisprojecten.
De heer Koppelrath heeft tevens bijge-
dragen aan het opzetten van de sa-
menwerking tussen drie musea in
Nieuwegein. Hij begeleidt bovendien
stagiairs.

De heer Lachman
(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer R.W. Lachman (1947) is sinds
1981 als vrijwilliger betrokken bij de
Stichting Asha, een vrijwilligersorgan-
isatie van Surinaamse Hindoestanen in
de gemeente Utrecht. De heer Lach-
man zet zich onder meer in voor het

Bekijk hier de video van de uitreik-
ing van de lintjes aan de zeven
Nieuwegeiners

ontmoetingsproject ‘Hindoestaanse
ouderen’ en het bevorderen van Hin-
doestaanse/Indiase muziek. De heer
Lachman is sinds 1995 ook vrijwilliger
bij de Stichting Aurat Nieuwegein. Hij
zette mede een ontmoetingsproject
voor Hindoestaanse ouderen op. Hij
organiseert en begeleidt wekelijkse ac-
tiviteiten. Sinds 1990 is de heer Lach-
man ook vrijwilliger bij de Voetbalver-
eniging Kismet te Utrecht. Hij draait
daar bardiensten, helpt bij het jaarlijkse
toernooi en verricht allerlei hand- en
spandiensten.

Mevrouw Pickering
(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw M.L. Pickering (1947) is
sinds 1989 vrijwilliger bij het Steunpunt
Vluchtelingen Nieuwegein. Zij is daar
actief als gastvrouw. Ook verzorgt zij
het spreekuur voor statushouders. In
dat spreekuur beantwoordt zij vragen
over onder andere verblijfsvergunnin-
gen. Zij organiseert ook kleding- en
speelgoedruil en diverse culturele ac-
tiviteiten.
Mevrouw Pickering was in de periode
1990-2016 ook vrijwilliger voor Movac-
tor. Zij organiseerde onder meer een
multiculturele inloop voor vrouwen en
verzorgde maaltijden om de dialoog
tussen culturen te bevorderen. Zij gaf
ook taal- en fietslessen.
In de periode 1994–2012 was
mevrouw Pickering vrijwilliger bij de
werkgroep Rundu. Die werkgroep
houdt zich bezig met activiteiten op het
vlak van internationale samenwerking.

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/lintje-voor-zeven-bijzondere-nieuwegeiners-2
https://www.pen.nl/artikel/lintje-voor-zeven-bijzondere-nieuwegeiners-2
https://www.pen.nl/artikel/lintje-voor-zeven-bijzondere-nieuwegeiners-2
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voor zeven bijzondere
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(vervolg van pagina 4)

De heer Sosef
(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer L.A.M. Sosef (1958) doet
sinds 1979 vrijwilligerswerk voor de
Nederlandse Volleybalbond (Nevebo),
onder meer als scheidsrechter en als
coach van jonge volleybalscheidsrech-
ters. In 2019 werd hij voor zijn verdien-
sten onderscheiden met een ‘gouden
official speld’. Sinds 2014 is de heer
Sosef tevens vrijwilliger bij de Peniten-
tiaire inrichting in Nieuwegein. Hij on-
dersteunt daar bij de uitvoering van het
‘verhaaltjesproject’. In dat project lezen
vaders op camera boekjes voor aan
hun kinderen thuis. Daarnaast zet hij
zich in als gastheer en ondersteunt hij
bij de kerkdienst.

Mevrouw Veenis
(Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw C.E. Veenis (1952) is sinds
1991 vrijwilliger bij het Nieuwegeins
Amateur Symfonieorkest. Zij verricht
verschillende bestuurlijke en organisa-
torische taken. Als bibliothecaris be-
heert en digitaliseert ze het archief en
is ze ook lid van de programmacom-
missie. Ze voorziet alle orkestleden
van de juiste muziekpartijen. Daar-
naast is mevrouw Veenis betrokken bij
de organisatie van de repetities, con-
certen en andere muzikale activiteiten,
waaronder het jaarlijkse Nieuwegeinse
herdenkingsconcert. Mevrouw Veenis
heeft ook de nieuwe website mee
helpen opzetten. Sinds 1985 bezoekt
mevrouw Veenis tevens meerdere
mensen die zich eenzaam voelen. Ze
belt hen regelmatig op, gaat koffie-
drinken en organiseert uitstapjes voor
hen.

Lokale schrijvers
openen boekhandel feestelijk
op het Muntplein

Om een beetje warm te lopen voor
de naar voren gehaalde Boeken-
week bedacht de CPNB en het
Nederlands Letterenfonds een actie:
‘Wij openen de boekhandel!’ De
boekhandels waar we zo graag snuf-
felen tussen de boeken, soms uren-
lang, waren lange tijd dicht vanwege
Corona. ‘Verdrietig worden we daar
van. Niet alleen omdat we ze mis-
sen, die boekwinkels, maar ook om-
dat hun voortbestaan bedreigd
wordt’ aldus Martin Reijmerink,
hoofdredacteur van De Digitale Stad
Nieuwegein.

Tegelijk met alle andere zogenoemde
niet-essentiële winkels moesten boek-
winkels medio december hun deuren
sluiten vanwege het hoge aantal Coro-
nabesmettingen op dat moment. Alleen
essentiële winkels zoals supermarkten
mochten open blijven en daar zat ook

direct een grote frustratie voor boeken-
winkels.

Vandaag zijn in heel het land allerlei
boekhandels door schrijvers feestelijk
geopend, omdat je vanwege de ver-
soepelingen omtrent het Coronavirus
zonder afspraak weer naar binnen
mag. Met deze actie wil de CPNB en
het Nederlands Letterenfonds weer
zoveel mogelijk klanten naar de boek-
winkels lokken.

Ook in Nieuwegein waren lokale schrij-
vers actief. Bij de Bruna op winkelcen-
trum Muntplein en bij de Readshop op
Cityplaza werd de winkel feestelijk ge-
opend door de schrijvers René Blom,
Liz Ditters, Judith de Laat, Anke
Verbraak, Heleen van den Hoven en
Louise Mastenbroek. Allen auteurs uit
Nieuwegein. Onze videograaf Jos van
Vogelpoel was er bij.
Heleen van den Hoven: ‘Vandaag
gaan alle boekhandels in Nederland
open. Dat was aanleiding voor een lan-
delijke actie door schrijvers: Wij ope-
nen de boekhandel. Dat kunnen we
hier ook, dacht ik, en ik stelde de vraag
op Facebook: Wie doet met me mee in
Nieuwegein? Mensen hebben de plaat-
selijke boekwinkel nodig wanneer hun
actieradius beperkt wordt. Daarom
stonden we vanmorgen met zijn zes-
sen klaar voor de Bruna op het Munt-
plein. Het was overigens ook erg fijn
om als schrijvers iets gezamenlijk te
kunnen doen en elkaar live te spreken.’

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.videograaf-jvv.com/
https://www.videograaf-jvv.com/
https://www.pen.nl/artikel/lokale-schrijvers-openen-boekhandel-feestelijk-op-het-muntplein
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.pen.nl/adverteren
https://filmscanning.nl
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OMKIJKEN

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

April 2018
Wethouder Hans Adriani zwaait in
Vreeswijk de startvlag waarmee is de
tweede duofiets officieel in gebruik is
genomen.

Eerste Ik Zorg Shop pop-up
store opent haar deuren
in Nieuwegein

Op 2 juni opent de eerste Ik Zorg
Shop pop-up store haar deuren
in Nieuwegein. Hier kunnen samen-
werkende zorg- en welzijnsorgani-
saties en toekomstige zorgprofes-
sionals, zij-instromers, herintreders
en vrijwilligers elkaar ontmoeten.

Werkgevers kunnen via deze weg ken-
nismaken met alle voordelen van deel-
name aan de Ik Zorg Shop. Een
maand lang informeren, werven en
matchen: maar dan nét even anders.
Voor slechts € 750,- neemt u vier
weken lang deel in de pop-up store en
maakt u kennis met alle voordelen van
de Ik Zorg Shop. Doe ook mee! In het
najaar volgen ook in Maarssen, Woer-
den en Utrecht pop-up stores.

Gezellige bedrijvigheid
De afgelopen maanden was elkaar live
ontmoeten door de Coronamaatrege-
len niet mogelijk, maar online stonden
de mensen van de Ik Zorg Shop nog
steeds klaar. Leontien van Lierop (pro-
jectleider Ik Zorg Shop bij Utrechtzorg)
kan niet wachten om hiernaast ook de
bedrijvigheid in de fysieke shop weer
te ervaren: 'Ik mis de gezellige drukte
in de shop enorm', vertelt ze. 'Er waren
dagen dat je aan ieder tafeltje mensen
zag zitten die met een kopje koffie met
elkaar in gesprek waren. Vanaf juni is
er hopelijk weer meer mogelijk en kun-
nen we mensen in de pop-up stores
laagdrempelig en dicht bij huis kennis
laten maken met het werken in de
zorg'.

Samen komen we verder
De kracht van de Ik Zorg Shop is dat
het óók een ontmoetingsplek is voor de
medewerkers van de verschillende or-
ganisaties. Dit biedt kansen om samen
tot creatieve oplossingen te komen om
de stijgende vraag naar personeel in
de zorg aan te vliegen. Het motto hier-
in is: samen komen we verder! Zo or-
ganiseert Utrechtzorg in de weken dat
de pop-up stores zijn geopend voor de
deelnemende organisaties werkses-
sies waarin het uitwisselen van ervarin-
gen en ideeën centraal staat.

Gaat u mee?
Gaat u mee on tour? Kijk voor alle data
op de flyer en bekijk deze website voor
meer informatie over wat meedoen aan
de pop-up store betekent. Of neem
contact op met Leontien van Lierop via
het e-mailadres lvanlierop@utrecht-
zorg.net.
De Ik Zorg Shop is een initiatief van de
Utrechtse Werktafel, UWV, Utrechtzorg
en regionale zorg- en welzijnsorganisa-
ties.

https://utrechtzorg.net/ikzorgshop
https://utrechtzorg.net/ikzorgshop
https://utrechtzorg.net/ikzorgshop/ik-zorg-shop-on-tour
mailto:lvanlierop@utrechtzorg.net
mailto:lvanlierop@utrechtzorg.net
https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.slagerijwimkastelein.nl


Dennis Kroon uit Nieuwegein
staat in het online erecouloir
tijdens
de Nationale Herdenking

4 en 5 mei zijn voor veteranen in-
drukwekkende dagen. Op 4 mei vor-
men 60 veteranen het erecouloir tij-
dens de Nationale Herdenking op de
Dam. Op 5 mei wordt de vrijheid ge-
vierd. In verband met de maatrege-
len rondom het coronavirus bren-
gen veteranen op 4 mei 2021, net als
het jaar daarvoor, hun eerbetoon
niet op de Dam, maar online via het
digitale erecouloir. Ook Dennis
Kroon uit Nieuwegein staat in het
online erecouloir.

Veteraan Dennis Kroon (42) uit Nieu-
wegein bereidt zich voor op een bijzon-
dere herdenking op 4 mei. Dat gaat
wederom anders dan verwacht. In
plaats van een fysieke plek tussen 59
andere veteranen in het erecouloir op
de Dam, brengt deze veteraan met uit-
zendingen naar Bosnië, Afghanistan
en Irak zijn persoonlijke eerbetoon aan
gevallen oorlogsslachtoffers dit jaar on-
line. Dat heeft te maken met de gewij-
zigde opzet van de Nationale Herden-
king vanwege het coronavirus, zonder

erecouloir. Om de veteranen die in het
erecouloir zouden staan toch de kans
te geven hun persoonlijke verhaal en
motivatie te delen, ontwikkelde het
Nederlands Veteraneninstituut een on-
line erecouloir. Hier deelt Dennis Kroon
bijzondere verhalen, ervaringen en le-
venslessen als het gaat over leven in
vrijheid.

'4 mei is voor mij een moment van re-
flectie. We leven in een vrije samenle-
ving en we hebben allemaal een ver-
antwoordelijkheid om daar aan bij te
dragen. Wat je rol in de samenleving
ook is, het besef moet er zijn: vrijheid
ís niet vanzelfsprekend.'

Verbondenheid
Kroon begon in 1996 op 17-jarige
leeftijd als militair. In totaal is hij drie
keer op uitzending geweest, naar
Bosnië, Afghanistan en Irak. In 2004
werd hij uitgezonden als onderdeel van
de vierde lichting Nederlandse mili-
tairen in Irak. 'Ik denk vaak terug aan
mijn uitzendingen, waarvan ik de tijd in
Irak als het meest heftig heb ervaren.
Toch, hoe vreselijk het ook was, zijn er
veel mooie herinneringen. Je leert je-
zelf en elkaar heel goed kennen. De
band die je onderling hebt, het broed-
erschap, dat is heel bijzonder,' aldus
Kroon.

De bewondering voor zijn kameraden
zit diep: 'Je leert dat situaties heel snel
kunnen veranderen. Na anderhalve
maand op missie ging het mis. Wat

een rustige routinedag leek, liep uit in
een grootschalig opgezette hinderlaag
met tientallen gewonde collega’s.
Jeroen Severs kwam die nacht om het
leven. Als ik daaraan terug denk, voel
ik alleen maar respect voor mijn team-
genoten.'

Vrijheid doorgeven
Iedere veteraan in het erecouloir staat
er met een persoonlijke reden. Dat
geldt ook voor de veteranen die dit jaar
de erehaag zouden vormen. Zo ook
voor Kroon: 'Ik denk aan de mensen
die ik gekend heb en die overleden
zijn, maar ik probeer ook iedereen voor
me te halen die tijdens uitzendingen
verschil heeft gemaakt. Ik denk aan de
dapperheid van mijn collega’s en in het
bijzonder denk ik aan Jeroen Severs.
Onze eenheid kende hem eigenlijk
niet, maar ik voel me toch verbonden
met hem.'

Dit jaar wordt herdenken anders, ook
voor Kroon: 'Uiteindelijk maakt het niet
uit of ik op de Dam sta of thuis op de
bank zit. Het gaat om de bewustwor-
ding en daarom moeten we blijven her-
denken, voor nieuwe generaties. Mijn
dochter Marley is nu tien. Normaal
gesproken ga ik samen met haar naar
een kranslegging in Nieuwegein met
dodenherdenking. Muisstil is ze dan.
Zonder dat ik haar teveel vertel, voelt
zij het gewicht heel goed aan.'

(verder lezen)
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https://www.nlveteraneninstituut.nl/erecouloir/
https://www.pen.nl/artikel/plus-van-loon-verkoopt-als-eerste-supermarkt-de-culinaire-bitterbal-en-kroket-van-vocking-leverworst
https://filmscanning.nl
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Bewoners Karosdrift
ontstemd over de plannen
‘rode gebouw’
aan de Zadelstede

De bewoners van de Karosdrift e.o.
zijn geschrokken van de plannen
van de gemeente Nieuwegein. Het
grote ‘rode gebouw’ aan de Zadel-
stede, op de hoek met de A.C. Ver-
hoefweg en de Zuidstedeweg, waar
vroeger de bibliotheek in was ge-
vestigd, zal eerdaags gesloopt wor-
den. Op deze lokatie is de gemeente
Nieuwegein voornemens om een
nieuw gebouw te laten verrijzen van
maar liefst 24 verdiepingen hoog.
Thea Feenstra, woonachtig aan de
Karosdrift: ‘Dit is vier keer zo hoog
als het gebouw nu is en zal bijna zo
hoog worden als het MAXgebouw
aan de Europlaaan in Utrecht. Wij
zijn zeer ontstemd over dit voorne-
men en hebben een jurist in de arm
genomen.’

Naast een protestbrief aan het college
van B&W zijn de omwonenden ook
een handtekeningenactie begonnen.
Deze zijn inmiddels via e-mail over-
handigd aan verantwoordelijk wethoud-
er Hans Adriani.
De bewoners in de e-mail:
’Misschien overvalt deze mail u, maar
heeft u enig idee hoe die hoge woon-
toren ons overvalt? Wij wonen aan de
overkant. Wij krijgen, zeker in voor- en
najaar uren minder zon, dus schaduw
van het veel te hoge gebouw, de
woontoren, die jullie willen gaan bou-
wen. Dit kan echt niet. Als het jullie
achtertuin zou zijn? Heer Adriani!!! Zou
u dan hetzelfde hebben besloten? Zeg
het me eerlijk. We zijn erg teleur-
gesteld dat er ondanks beloftes in het

verleden toch hoogbouw gaat komen
en dat is zeker niet goed voor het
vertrouwen in het bestuur. Ook de
waardevermindering van de huizen
komt hard aan. Bouwen, meer wonin-
gen, natuurlijk is dat nodig. Maar de
hoogte die jullie op het oog hebben, is
werkelijk te hoog. Daar blijven we bij.
Het gebouw Zadelstede is al hoog ge-
noeg.’
Veel bewoners van de Rijtuigenbuurt
hebben al via een persoonlijke e-mail
hun ongenoegen uitgesproken de af-
gelopen periode. Maar krijgen geen
reactie van het gemeentebestuur.

Thea Feenstra: ‘Op 8 april jl. heb ik via
Teamsbespreking meegedaan en ge-
sproken om mijn bezwaren kenbaar te
maken tegen de (TE) hoge hoogbouw
op de plek van de Zadelstede.’
‘Toen ik 44 jaar geleden in Nieuwe-
gein kwam wonen op dit adres, werd
er toegezegd dat er niet hoger ge-
bouwd zou worden dan 4 woonlagen
op de plaats waar toen nog de koeien
graasden en daarna Cityplaza verrees.
Natuurlijk fijn dat er winkels kwamen,
maar de gebouwen werden veel hoger
dan was toegezegd. Onder andere de
nu besproken Zadelstede, waar ik op
uitkijk. Weg vertrouwen! Wat zijn belof-
tes waard?’

De bewoners aan de Karosdrift e.o.
verwachten zonder dat hun bezwaren
gehonoreerd gaan worden tegen deze
draconische hoogbouw. ‘Het is vol-
strekt onacceptabel’ aldus Feenstra.
‘Het zou Nieuwegein sieren als ze een
voorbeeld nemen aan de gemeente
Houten: Geen hoogbouw in het cen-
trum!’
‘Mochten de plannen toch doorgaan,
wat wij niet hopen, dan moet daar

Het gebouw aan de Zadelstede dat
eerdaags gesloopt gaat worden

sowieso een ruimhartige vergoeding
op volgen. Voor de duidelijkheid, dus
vanwege verlies aan woongenot en
waardedaling van mijn huis (onze
huizen)’ vinden de omwonenden. In-
middels is een jurist in de arm geno-
men.

Feenstra: ‘Het lijkt nu dat we achter de
feiten aan moeten lopen, terwijl we
heel graag mee hadden willen praten.
De gevolgen van de geplande hoog-
bouw in mijn achtertuin zijn:
• 24 verdiepingen hoge MUUR
• Minder en later zonlicht en slagscha-
duw van het gebouw, dus minder
woongenot
•Waardedaling van mijn woning, door
het uitzicht op deze muur van apparte-
menten
• Een duidelijk gevoel van onvrijheid
• Zeker overlast van auto’s in onze wijk
door de grote toename van woningen.

Noot redactie: Het is nog onduidelijk
wanneer het ‘rode gebouw’ gesloopt
gaat worden.

https://boeketten.nl
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Expositie
Opposites attract
in KunstGein Podium

KunstGein Podium is OPEN op af-
spraak en heeft een nieuwe expostie
ingericht. Er is genoeg te zien, schil-
derijen van Koos Ket, Cor Coomans
met mozaïeken, tekeningen, aqua-
rellen en het keramiek van Wil Udo.
Kunst met veel tegenstellingen, die
deze expositie boeiend en tegelijker-
tijd ook grappig maakt en zeker een
glimlach op je gezicht kan toveren.

Om de expositie te bewonderen moet
je, in verband met Corona, een af-
spraak maken. Dat kan via: sticht-
ingkunstgein@gmail.com of bel
0623332094. De expositie is te zien tot
en met 29 mei. Twijfel niet, kom gezel-
lig langs en ontmoet één van de kun-
stenaars. Je vindt KunstGein Podium
in het atrium (begane grond) van het
Stadshuis.

Wil Udo, keramiek
Sinds 1989 volgt zij lessen bij Lea
Wijnhoven. Het werken met klei vindt
ze prettig. Haar werk is voornamelijk
figuratief en bestaat o.a. uit mensen in
al hun facetten. Het werken in thema’s
heeft haar voorkeur, omdat je je dan
echt kunt verdiepen in een bepaald
onderwerp. Zo heeft ze onder andere
vrouwfiguren, kinderen en zelfs een
heel koor van dikke dames gemaakt.

Tegenwoordig is haar werk voor-

namelijk gebaseerd op haar hondje
een teckel genaamd Teuntje. De hu-
mor, eigenwijsheid en vorm van het
hondje probeert ze in klei uit te druk-
ken. Geheel toevallig ontstond het idee
om samen met Lea potten met teckels
te maken. De potten zijn gedraaid door
docente Lea en de versiering erop is
van Wil... de leerling.

Koos Ket, schilderijen
Een groot deel van zijn leven is de lief-
de voor de schilderkunst, de laatste ja-
ren gaat zijn werk van magisch realis-
me naar natuur en materie. Voor Ket is
kunst de belichaming van het rijk der
vrijheid, kan zelf moeilijk iets over zijn
werk zeggen, is vaak niet tevreden,
steeds maar weer worstelen met de
materie en zal er wel nooit uitkomen.

Cor Coomans, mozaïeken,
aquarellen, tekeningen
Cor vindt het fijn dat hij voor de tweede
keer kan exposeren in het KunstGein
Podium. Sindsdien heeft hij zeker niet
stil gezeten en heeft nieuwe ervaringen
opgedaan, ook in het buitenland. Tij-
dens zijn verblijf in Frankrijk heeft hij
met succes aan een 'groot' mozaïek
gewerkt (8²m). Ook dichterbij is een
fraai mozaïek kunstwerk te bewon-
deren en wel in de garage van het ap-
partementen complex. De bewoners
zijn trots op hem. En er is meer van
zijn hand te zien, aquarellen en teke-
ningen. Echt kleine pareltjes! Cor geeft
nog steeds les aan een groep enthou-
siaste leerlingen.

Op de foto v.l.n.r. Cor Coomans,
Koos Ket en Wil Udo

‘Boek vol bijzondere
kleine en grote verhalen’

'Onze kapitein, de anders zo ro-
buuste man, buigt het hoofd. De hel-
men gaan af. Hij deelt met zichtbare
ontroering mee, dat wij moeten ca-
pituleren. We staan bij elkaar. Tra-
nen glinsteren in de ogen. Was dan
alles voor niets? Neen! Het was niet
voor niets. Eens zal het vrije Hol-
land weer verrijzen. We gedenken
de gevallen kameraden van het
veldleger, van marine en luchtvloot.
Wij hebben ons niets te verwijten.
De eer van de Hollandse soldaat, de
eer van ons Vaderland is gered.'

Dit schreef sergeant Wassenman in
zijn verslag terwijl hij in mei 1940 in
Jutphaas verbleef. Het boek ‘Twee
dorpen in oorlogstijd’ van de Nieu-
wegeinse auteur Renée Blom staat vol
persoonlijke verhalen van de inwoners
van Jutphaas (inclusief Hoograven) en
Vreeswijk en van hen die er kortere of
langere tijd verbleven.

Het boek is vanaf 30 april te koop
rechtstreeks bij de auteur (reneeblom-
auteur.nl), maar ook bij The Readshop
in City en bij de Bruna op het Munt-
plein.

mailto:stichtingkunstgein@gmail.com
mailto:stichtingkunstgein@gmail.com
0623332094
http://www.mozaiek-corcoomans.nl/
https://www.pen.nl/artikel/tbs-voor-verwarde-nieuwegeiner-die-zijn-woning-aan-de-mandolahof-brand-stak
https://www.reneeblom-auteur.nl/
https://www.reneeblom-auteur.nl/
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CDA stelt weer vragen
over
veiligheid tramoverwegen

Op zaterdag 17 april werd Nieuwe-
gein opnieuw opgeschrikt door een
ernstige aanrijding op een tramover-
weg. Deze keer was het raak op de
Koekoekslaan in de wijk Doorslag.
Op deze onoverzichtelijke tramover-
weg zijn al vaker aanrijdingen ge-
beurd. Reden voor het CDA om weer
vragen aan het college te stellen
over de veiligheid van de tramover-
wegen.

College:
Geen veiligheidsissues
op tramoverwegen
Sinds 2015 heeft het CDA al diverse
keren schriftelijke en mondelinge vra-
gen gesteld over de veiligheid van de
tramoverwegen in Nieuwegein. In
februari liet het college nog weten dat
er momenteel ‘geen fouten of veilig-

heidsissues’ zouden spelen rond de
tramoverwegen. Soortgelijke antwoor-
den krijgt het CDA telkens op gestelde
vragen. Wel zou er volgens het college
sprake van zijn dat verkeerslichten
soms krap staan afgesteld, maar dat
dit zou zijn opgelost. Het CDA blijft
echter signalen van inwoners krijgen
over verkeerd afgestelde verkeerslich-
ten bij tramoverwegen. 'Ik kan dat niet
rijmen met de stelling van het college
dat alles goed zou functioneren en er
geen veiligheidsissues zijn op de tram-
overwegen', aldus CDA-raadslid
Gerben Horst. Hij wil dan ook weten
waarop het college die stelling baseert.
Als de veiligheid van de tramoverwe-
gen na de introductie van de nieuwe
trams is onderzocht, dan wil hij dat on-
derzoek zien.

Nieuwe trams en aanrijdingen
Het CDA vindt het opmerkelijk dat zo-
wel in Utrecht als ook in Nieuwegein
sinds de introductie van de nieuwe

trams al diverse aanrijdingen op over-
wegen zijn gebeurd. Raadslid Horst
vraagt zich dan ook af in hoeverre de
andere lengte van de nieuwe tram-
stellen een rol speelt bij die aanrijdin-
gen. 'Zou het kunnen dat de verkeers-
lichten niet goed zijn afgesteld op die
andere afmetingen van de nieuwe
trams', zo wil hij weten.

Vier aanrijdingen
op tramoverweg Koekoekslaan
In de afgelopen tien jaar hebben zeker
vier aanrijdingen op de tramoverweg
Koekoekslaan plaatsgevonden. Dat
maakt dit tot één van de onveiligste
tramoverwegen in Nieuwegein. Het
CDA vindt het dan ook hoog tijd om
hier spoorbomen te gaan plaatsen. 'Ik
vraag me echt af hoeveel meer aanrij-
dingen het college aanvaardbaar vindt
voordat ze bij de provincie gaat aan-
dringen op actie', stelt Horst.

Speelgoedbank Nieuwegein
opent haar deuren weer

De Speelgoedbank in Nieuwegein zal
met ingang van vrijdag 7 mei tot be-
gin van de zomervakantie (vrijdag
16 juli) weer open zijn. De Speelgoed-
bank is gevestigd aan de Vredebest-
laan 23 in Wijkersloot. De openingstijd
is iedere vrijdag van 12.30 tot 16.00
uur. Op de maandagen is de locatie
voorlopig nog gesloten.

De veiligheid en gezondheid van de be-

zoekers en vrijwilligers hebben een hoge
prioriteit en om verspreiding van het
Coronavirus zoveel mogelijk te beperken
zijn er maatregelen en huisregels ingevo-
erd, onder andere:
• per gezin wordt maximaal 1 volwassene
toegelaten
• kinderen mogen beslist niet naar binnen
• de overige maatregelen en huisregels
zijn vermeld bij de ingang

Over de Speelgoedbank
De Speelgoedbank Nieuwegein is een
vrijwilligersorganisatie, welke gebruikt- en

nieuw speelgoed inzamelt en deze gratis
uitgeeft aan kinderen tot 12 jaar waarvan
de ouders door financiële redenen of
slechte thuissituatie geen speelgoed voor
hun kinderen kunnen kopen.
Speelgoed is erg belangrijk voor de ont-
wikkeling, fantasie, motoriek en creativi-
teit van kinderen en is ook zeer leer-
zaam. Om het (voor)lezen te stimuleren
krijgen de kinderen altijd enkele boeken
mee. Speelgoed maakt het makkelijker
voor een kind om met andere kinderen te
spelen en is daarmee goed voor de so-
ciale contacten.

https://www.pen.nl/artikel/man-ernstig-gewond-na-botsing-met-tram-tram-ontspoord
https://www.pen.nl/artikel/man-ernstig-gewond-na-botsing-met-tram-tram-ontspoord
https://www.pen.nl/artikel/man-ernstig-gewond-na-botsing-met-tram-tram-ontspoord


Toename Coronapatiënten
leidt tot verdere afschaling
reguliere zorg

Het St. Antonius Ziekenhuis in
Nieuwegein heeft weer met een piek
aan Coronapatiënten te maken, zo-
wel op de IC als in de kliniek. Om
deze zorg op te vangen heeft het
ziekenhuis de capaciteit aan bedden
op de IC en de cohortafdelingen
(waar coronapatiënten in isolatie
liggen) uitgebreid. Ook draaien
medewerkers extra diensten en
springen medewerkers van andere
afdelingen bij om te ondersteunen
in de zorg voor de Coronapatiënten.

Het ziekenhuis in een reactie: ‘De toe-
name van het aantal Coronapatiënten
zorgt ervoor dat we niet- (of minder)
spoedeisende planbare zorg weer
verder moeten afschalen. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om orthopedische
en KNO-ingrepen. Dit betekent dat we
patiënten opnieuw teleur moeten stel-

len, omdat een ingreep niet door kan
gaan. Dit vinden we heel erg vervelend
en gaat ons aan het hart. We bekijken
dit van dag tot dag en maken hierin
zorgvuldige afwegingen. '
'We doen er alles aan om reguliere
zorg zoveel als mogelijk door te laten
gaan. Alleen als het medisch verant-
woord is, verzetten we een ingreep.
Spoedingrepen, hartzorg en oncologis-
che behandelingen gaan wel door. Vri-
jwel alle poliklinische

afspraken gaan ook door dankzij
videobellen en telefonische afspraken.’

Ondanks de berichten in de landelijke
media over versoepelingen en afname
van besmettingen, neemt het aantal
Coronapatiënten in ziekenhuizen nog
steeds toe. Zo ook in het St. Antonius
Ziekenhuis. Heeft u (toenemende)
klachten of twijfelt u over uw medische
situatie neem dan altijd contact op met
uw huisarts of behandelend arts.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale
Stad Nieuwegein ook veel informatie over
het heden en het verleden van de dorpen
Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

Deze week een collage van foto’s van de
Prins Hendrikschool met internaat voor
schipperskinderen. De ansichtkaart komt
uit 1965. Er staan vijf afbeeldingen op:
v.l.n.r. en v.b.n.b.: Buitenverblijf ‘Aan
Hoger Wal’, kapel, internaat, school en
school en internaat. De uitgever van de
kaart was de Prins Hendrikschool zelf. De
drukker was van Leer’s fotoindustrie NV.
Heb jij oude foto’s van dit gebied? Mail die
naar onze redactie.

De Digitale Nieuwegeiner

Dennis Kroon uit Nieuwegein
staat in het online erecouloir
(vervolg van pagina 7)

Denken in mogelijkheden
Kroon hoopt dat we in deze coronatijd
leren elkaar en onze vrijheid meer te
waarderen. Kroon: 'Voor de Coronacrisis
was elkaar een kus of een knuffel geven
heel normaal. Hoe vaak gaf je iemand
niet een snelle, ‘lege’ kus, bij het weg-
gaan? Ik hoop dat we het straks als het
wel weer mag, bewuster met elkaar om-
gaan en een kus extra waarderen. De
vergelijking met de Tweede Wereldoorlog
die sommigen maken, vind ik ver gaan.

Als je kijkt naar wat er toen allemaal niet
mocht en wat we nu nog wél mogen.'
Hij wil denken in mogelijkheden. Toen de
Coronacrisis vorig jaar uitbrak, zat hij een
tijdje thuis. 'Ik ben toen op een corona
afdeling in een ziekenhuis gaan werken.
Het was mooi om te zien dat zorgperso-
neel en militairen uit hetzelfde hout zijn

gesneden. We zetten ons in om anderen
te helpen en zetten een stapje bij.'
Inmiddels werkt Dennis Kroon als com-
municatie medewerker online media bij
Defensie. Daarnaast is hij singer song-
writer. Hij zong het lied ‘It’s probably
me’ in de Ridderzaal op Veteranendag
2020.

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
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/man-ernstig-gewond-na-botsing-met-tram-tram-ontspoord
https://dzcn.nl/zonnepanelen/


MAKE Center krijgt boost
door RIF subsidie

Donderdagmiddag 22 april maakte
minister Van Engelshoven bekend
welke RIF-projecten er voor 2021
zijn goedgekeurd. Ook het RIF
MAKE Center aan de Harmonielaan
in Nieuwegein is goedgekeurd voor
het volledig aangevraagde bedrag.

MAKE Center is een samenwerkings-
verband van ROC Midden Nederland
en OpleidingsBedrijf Metaal Midden
Nederland en zal deze subsidie inzet-
ten om de aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt te verbeteren en hier-
mee haar doelstellingen op dit gebied
te realiseren. Deze toekenning komt
voort uit het Regionaal Investerings-
fonds (RIF) mbo.

In het MAKE Center wordt de aanslui-
ting van onderwijs op bedrijfsleven vor-
mgegeven met de inrichting van een
'state of the art' praktijkcentrum. In dit
praktijkcentrum wordt met betrekking
tot werkwijze en cultuur de 'maakprak-
tijk' gesimuleerd en wordt gewerkt aan
Op deze manier worden studenten op-

timaal voorbereid op het werken in de
maakindustrie en sluit het onderwijs
goed aan op de behoeften vanuit het
bedrijfsleven. Daarnaast wordt door
samenwerking door bedrijfsleven en
onderwijs in het MAKE Center kennis-
deling en een leercultuur binnen de
aangesloten bedrijven gestimuleerd.

Met het MAKE Center realiseren de
partners een optimale aansluiting van
het technisch onderwijs op de maakin-
dustrie, waarin de partners een brug
slaan van VO naar MBO naar HBO en
Leven Lang Ontwikkelen stimuleren en
faciliteren.

Deze RIF toekenning is gericht op de
volgende activiteiten:
• Inrichten hybride leeromgeving met
docenten vanuit het bedrijfsleven
• Het implementeren van onderzoe-
kend vermogen, digitale vaardigheden
en ondernemende vaardigheden in het
curriculum
• Doorlopende leerlijn/Leven Lang Ont-
wikkelen in de metaalsector
• Professionalisering van het team van
docenten en praktijkbegeleiders om de
samenwerking te optimaliseren.

De ingangsdatum van toekenning is ju-
ni 2021. Op 30 september 2021 wordt
het MAKE Center geopend.
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https://www.pen.nl/adverteren
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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

De Kledingbank voor Nieuwegein
is vrijdag 14 mei,

de dag na Hemelvaartsdag
gesloten.

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://www.natuurkwartier.nl/groen-doet-goed
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein


Cis Apeldoorn
nieuwe secretaris-directeur
Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden

Cis Apeldoorn wordt de nieuwe sec-
retaris-directeur van Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR). In een zorgvuldige en ver-
trouwelijke procedure hebben de
selectie- en adviescommissies
meerdere kandidaten gesproken.
Gezamenlijk kwamen zij tot de voor-
dracht van Apeldoorn, waarna met
veel enthousiasme haar benoeming
door het Algemeen Bestuur van het
waterschap plaatsvond op 20 april
2021. De nieuwe secretaris-directeur
gaat vanaf 16 augustus 2021 aan de
slag.

Innovatief,
effectief en toekomstbestendig
In de zoektocht naar een nieuwe sec-
retaris-directeur, heeft het waterschap
een uitgebreid profiel opgesteld.
Daarin werd gevraagd om iemand die
intrinsiek gemotiveerd is om de orga-
nisatie verder te (bege)leiden naar een
modern, innovatief, effectief, maat-
schappelijk relevant en toekomstbe-
stendig waterschap. Met een open
vizier, ruimte voor zelforganisatie en
vertrouwen in de werknemers. Aanja-
gen waar nodig, loslaten waar het kan,
om samen het best mogelijke resultaat
te behalen.

Maatschappelijke rol wordt groter
Het waterschap bevindt zich in een
ontwikkeling waarin de maatschappe-
lijke rol en verantwoordelijkheid steeds
groter wordt. Dat vraagt om goed te

kijken naar de positionering van het
waterschap. Een open blik naar buiten
toe, zelfbewust opereren in de organi-
satie en het netwerk worden steeds
belangrijker. De nieuwe secretaris-
directeur gaat deze mindset actief uit-
dragen en zorgen voor de juiste inspi-
ratie en stimulans. Dijkgraaf Jeroen
Haan: ‘In Cis Apeldoorn hebben we
een nieuwe directeur gevonden die als
mens en qua ervaring goed aansluit bij
de organisatie en het bestuur van De
Stichtse Rijnlanden. Ze gaat richting
geven aan de opgaven en organisatie-
ontwikkeling waar we komende jaren
aan gaan werken. We zijn zeer blij met
haar komst en ik kijk uit naar de sa-
menwerking.’

Samenwerking als pijler
Vast staat dat het hoogheemraad-
schap volop die samenwerking zoekt,

zowel binnen als buiten de organisatie.
Dat is essentieel, alleen kan én wil het
waterschap het niet doen. De Stichtse
Rijnlanden heeft zich de laatste jaren
steeds meer ontwikkeld als netwerk-
organisatie en daar gaat de nieuwe
secretaris-directeur mee door, om zo
een stevige positie te verwerven op het
maatschappelijk speelveld.

Ruime ervaring
Cis Apeldoorn heeft ruime ervaring in
gemeenteland. Ze was onder andere
stedelijk directeur Ruimte en Economie
in Amsterdam en is nu gemeentesec-
retaris en algemeen directeur bij de
gemeente Zaanstad. In eerdere func-
ties legde zij nadrukkelijk de verbinding
met medeoverheden, waaronder het
rijk, de provincie en het waterschap.
Apeldoorn: ‘Die verbindende rol wil ik
ook bij Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden vervullen. Ik kijk
ernaar uit om dit samen met het be-
stuur, de organisatie en de stakehol-
ders vorm te geven’.
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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 Udo een eigen website.

Udo: 'In Pamplona laten een stel idioten zich jaarlijks door jonge
stieren op de horens nemen. Dat is in heel Europa bekend.
Dat er jaarlijks in de achtertuin wilde bijen kunnen rondvliegen met
horens op hun butskoppies is wat minder bekend. Daarom hierbij de
gehoornde metselbij, met zichtbare (voel)horens...'
De gehoornde metselbij is wat minder te gast in de bijenhotels als de
rosse metselbij. Herkenbaar aan de horentjes op de kop, net als bij de
rosse maar groter en onmiskenbaar te zien op de kop. Alleen de
vrouwtjes hebben deze horentjes.

https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
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/
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Hoe zit het met elektrisch
autorijden in Nieuwegein

Elektrisch rijden wordt steeds popu-
lairder in Nederland. Op 1 april 2021
waren er ruim 177.000 elektrische
auto’s en nog eens 110.000 plugin-
hybride auto’s. Het aantal (semi)
publieke laadpunten is doorge-
groeid naar ruim 72.000. Maar hoe
staat het eigenlijk met elektrische
rijden in Nieuwegein? Het kennis-
platform voor elektrisch rijden
Evplan zocht het uit. Hierbij is ge-
bruik gemaakt van eigen bronnen en
openbare overheidsdata (CBS,
RDW, RVO, Klimaatmonitor)

Elektrische auto’s in Nieuwegein
In Nieuwegein staan 31918 personen-
auto’s geregistreerd. Daarvan staan er
401 (1,26%) geregistreerd als elektri-
sche personenauto en nog eens 446
(1,40%) als plug-in hybride auto. Van
alle auto’s in Nieuwegein wordt dus
2,65% (deels) elektrisch aangedreven.
Dat is hoger dan het landelijke gemid-
delde van 2,26%.

Laadpunten in Nieuwegein
In de gemeente Nieuwegein zijn er in
totaal 556 (semi)publieke laadpunten
voor stekkerauto’s. Dit zijn laadpalen
die in principe iedereen kan gebruiken.
• Er zijn 329 publieke laadpalen. Hier
kan iedereen gebruik van maken.
• Er zijn 186 semi-publieke laadpalen.
Deze bevinden zich op privé terrein,
maar zijn wel voor iedereen toeganke-
lijk. Denk aan een laadpaal in parkeer-
garage, een tankstation of hotel.
• Op dit moment zijn er 41 snellaad-
punten beschikbaar in Nieuwegein.

Steeds meer elektrische voertuigen
De laadpaaldichtheid (het aantal laad-

punten per elektrische auto) in de
gemeente ligt op 0,66%. Dat betekent
dat er 2 elektrische auto’s per laadpaal
in Nieuwegein zijn. Dat is een stuk
hoger dan het landelijke gemiddelde
van 0,3% (4,5 EV’s per laadpaal). De
verwachting is dat steeds meer inwo-
ners in Nieuwegein overstappen op
een elektrische auto. Er zullen dan ook
meer laadpunten bijkomen. Rijd je
elektrisch en heb je niet de mogelijk-
heid om op eigen terrein een laadpaal
te plaatsen? En is er nog geen oplaad-
punt in jouw directe omgeving? Dan
kun je wellicht kosteloos een laadpaal
aanvragen bij de gemeente.

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: De FietsFilevrijroute langs het Amster-
dam-Rijnkanaal blijkt sinds eind 2019 een nieuwe
status te hebben. Wie vanaf de Nieuwe Heem-
steedsebrug langs het kanaal naar Houten fietste,
had alleen met (brom)fietsers te maken. Het eerste
stuk, met rood asfalt, was voor auto’s verboden.
Dat blijkt veranderd. De ca 1500 fietsers die elke
dag de brug gebruiken moeten nu de weg delen
met autoverkeer naar evenementenlocatie De Bat-
terijen, en wagentjes van de Picnic. Dat vraagt, zo
vinden Fietsersbond Nieuwegein en Houten, om
duidelijker markering als fietsstraat en een snel-
heidsregime van 30 km/uur.

Boekentips voor Moederdag
en boekpresentatie
Het Tango algoritme

Net op tijd voor Moederdag zijn de
boekwinkels heropend. En nog meer
goed nieuws: komende week komt
het laatste deel van de Zeven Zus-
sen uit. Een goed cadeau voor een
moeder die van lezen houdt en van
dikke boeken.

Schrijfster Heleen van den Hoven uit
Nieuwegein: 'Nu ga ik van het principe
uit ‘één boek is geen boek’ dus hierbij
een tip voor het volgende kind dat
moeder een boek wil geven (om te
voorkomen dat ze de Zussen dubbel
krijgt): geef Het Tango algoritme. Deze
spannende roman speelt zich af in
Nieuwegein. Moeder zal het Ooster-
licht college herkennen, de Herenstraat

en het stadscentrum. En daarbij gaat
het over geheimen, tango en… moe-
ders.’

Van den Hoven: ‘Na Moederdag ga ik
weer lezen. Deel twee van de Zussen,
want ik loop nogal achter. Dat krijg je
ervan als je zelf schrijft. Trouwens, het
laatste deel van de Zussen is niet het
allerlaatste, de schrijfster had teveel
stof voor één boek. Datzelfde gebeur-
de ook Renée Blom, die na Twee dor-
pen in oorlogstijd nog zoveel materiaal
kreeg, dat ze een tweede deel heeft
geschreven over Jutphaas en Vrees-
wijk in oorlogstijd. Nog een tip voor
Nieuwegeinse moeders en vanaf 30
april te koop bij Bruna Muntplein en
The Readshop.’

Boekpresentatie
Het Tango algoritme
Op 6 mei om 19.30 uur vindt de boek-
presentatie van Het Tango algoritme
plaats. Gina van den Berg, van biblio-
theek De Tweede Verdieping, zal
schrijfster Heleen van den Hoven een
kort interview afnemen. Ook is er een
filmpje te zien van twee tangodansers
dat afgelopen weekend in de Nieuwe-
geinse bieb is opgenomen. Wil je de
boekpresentatie meemaken, die is live
te volgen op YouTube, en daar ook la-
ter terug te kijken.

https://www.evplan.nl/
https://www.evplan.nl/laadpaal/nieuwegein/#more-6175
https://www.evplan.nl/laadpaal/nieuwegein/#more-6175
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://youtu.be/NvMujZpD4TY
https://youtu.be/NvMujZpD4TY
https://www.gall.nl
https://www.pen.nl/artikel/boekentips-voor-moederdag-en-de-boekpresentatie-het-tango-algoritme
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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: 'Het is Koningsdag (geweest)! De vlaggen hingen hier en daar uit en in Nieuwegein was er weer een lintjesregen.
We mogen trots zijn op onze mede-Nieuwegeiners. De Pen-i bestaat nu ook 13 jaar; wie had dat ooit verwacht? En
voorlopig gaan we gewoon door. Op naar jaargang 14!'

Avond van de Raad 12 mei
over Rundu en het MEC

Op donderdag 12 mei is er weer een
digitale Avond van de Raad. Je bent
daarbij online van harte welkom om
20:00 uur. De volgende onderwer-
pen staan onder andere op de agen-
da.

• Inspraakronde (20:00 uur)
Heb je een onderwerp of thema wat
niet op de agenda staat maar wat je
wel graag onder de aandacht brengt
van de gemeenteraad? Dan kun je de
inspraakronde hiervoor goed gebrui-
ken. Inspreken kan door je aan te
melden via de grifie@nieuwegein.nl.
Let op, dit kan tot uiterlijk 24 uur van te
voren.

• Dialoog raad met de stad: steden-
band Rundu
Gemeente Nieuwegein heeft sinds
1994 een stedenband met de stad
Rundu in Namibië. Naar aanleiding van
een reactie op verzoek van de ge-
meenteraad, komt naar voren dat de
formele stedenband sinds 2016 nau-
welijks inhoudelijk invulling heeft ge-
kregen. Het college stelt voor om de
formele stedenband te beëindigen en
de ondersteuning aan Werkgroep Run-
du in het kader van de Sustainable De-
velopment Goals voort te zetten.

Meespreken bij Stedenband Rundu?
De gemeenteraad hoort graag jouw
mening over dit voor- stel. Kun je je
vinden in dit besluit, of is er nog iets
waar rekening mee moet worden ge-
houden? Oftewel, wil je nog wat mee-
geven voordat het besluit valt? Geef je
dan op als meespreker. Aanmelden
kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren via
grifie@nieuwegein.nl De grif e zorgt
dan voor je deelname aan de ver-
gadering. Vermeld daarbij ook in 2 zin-
nen waar-over je het woord wilt voe-
ren.
Te bekijken via www.nieuwegeinser-
aad.live/stream1

• Raadsvoorbereidend: Nieuwbouw
nanciën Milieu Educatief Centrum
(MEC)
• Raadsvoorbereidend: BGHU
zienswijze begroting 2022 en jaar-
rekening 2020
• Raadsvoorbereidend: Werkwijss
zienswijze begroting 2022
Te bekijken via www.nieuwegeinser-
aad.live/stream2

Tot slot
Je kunt hier de volledige agenda vin-
den. Blijf op de hoogte van het laatste
nieuws van de gemeenteraad via de
Facebook-pagina (@NieuwegeinseR-
aad), Twitter (@raadngein) en website
www.nieuwegein.nl. Voor meer infor-
matie kun je contact opnemen met de
grif e via telefoonnummer 14030 of via
het emailadres grifie@nieuwegein.nl.

Vermiste en gevonden dieren

Vermist
• Melding 1715338, kat Maumau,
ongesteriliseerd, niet gechipt, schild-
pad met wit, zwarte en roodbruine
vlekken, roodbruin snoetje, witte borst,
zwarte poten met witte voetjes. Kent
omgeving niet. Thorbeckepark (Gale-
cop).
• Melding 1715192, vogel duif, geen
ring, bruin, jong diamantduifje bruin
gekleurd, Graaf Leopoldlaan
(Fokkesteeg).
• Melding 1715191, vogel kanarie,
geringd, rood. Graaf Leopoldlaan
(Fokkesteeg).
• Melding 171518, vogel duif, geringd,
2 volwassen diamantduifjes, grijs en
wit. Graaf Leopoldlaan (Fokkesteeg).
• Melding 1715234, kat Poekie, ge-
steriliseerd, gechipt, lapje, Wit met
bruin en rode vlekken, rood vlekje bij
de neus, zwarte staartpunt en kan
grommen en blazen als iemand haar
oppakt. Herenstraat (Jutphaas).

Gevonden
• Melding 1715064, poes, cypers,
grijs gestreept met een wit snoetje en
een grijze neus, witte borst, witte buik,
poten voor wit en achter witte sokjes.
Landauerdrift (Batau Zuid).
• Melding 1713840, kat, zwart met
een wit snoetje, witte borst, kraag, buik
is wit. Herenstraat (Jutphaas).

Mocht u meer weten, neem dan con-
tact op met Manuela de Coo, Amivedi
Meldpunt Nieuwegein/Lopikerwaard
Tel.: 0880064674

http://www.keep-in-mind.nl
mailto:grifie@nieuwegein.nl
mailto:grifie@nieuwegein.nl
https://www.nieuwegeinseraad.live/stream1
https://www.nieuwegeinseraad.live/stream1
https://www.nieuwegeinseraad.live/stream2
https://www.nieuwegeinseraad.live/stream2
https://ris2.ibabs.%20eu/nieuwegein
http://www.nieuwegein.nl
14030
mailto:grifie@nieuwegein.nl
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
0880064674
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Portaal:
‘Merwestein
maken we groener’

Portaal gaat samen met de gemeen-
te Nieuwegein de wijk Merwestein
groener maken. Vorige week hebben
de junior en senior Buurtkrachten
planten gepland in een geveltuin
aan de Leemwal.

In de wijk Merwestein moet meer
groen komen. Dat komt ten goede aan
de leefbaarheid vonden wijkcoördinator
Irene van Egmond van de gemeente
Nieuwegein en adviseur leefomgeving
Yvonne van Delden van Portaal. Por-
taal koos de locatie. De gemeente
zorgde voor verwijdering van de ste-
nen en het plaatsen van stoeprandban-
den. Portaal kocht de planten.

De Buurtkrachten, dit zijn buurtbewo-
ners die zich verenigd hebben om de
betrokkenheid van de bewoners in de
wijk te vergroten, hebben de tuin aan-
gelegd. Zowel de senior als de junior
Buurtkrachten droegen hun steentje, of
beter gezegd, hun plantje bij. De gevel-
tuin is voor en door bewoners. Zij on-
derhouden de tuin. Tevens zijn er vijf
gevels opgefleurd met geveldoeken
voor een fleurige groene uitstraling.
Portaal wil in de wijk Merwestein meer
mensen enthousiast maken om mee te
helpen bij het aanleggen en onder-
houden van geveltuinen. Het is een
project voor bewoners en door bewo-
ners. Bewoners onderhouden de ge-
veltuin zelf.

Mooi Merwestein
De buitenruimte in de wijk Merwestein
is in de jaren ’70 aangelegd en voldoet
niet meer aan de eisen die vandaag de
dag gesteld worden. Denk daarbij aan
ouderen en mensen met een fysieke
beperking die langer zelfstandig moe-
ten blijven wonen en waarvoor voor-
zieningen in de openbare ruimte ge-
schikt gemaakt moeten worden.

Ook aandacht
voor veranderend klimaat
Hierbij kan gedacht worden aan het
aanleggen van opvangplaatsen voor
regenwater wanneer in de toekomst
meer piekbuien vallen. Het doel is om
inwoners ook in de toekomst prettig in
de buurt te kunnen laten wonen en dat
de leefbaarheid en tevredenheid over
de buurt toeneemt. Het aanleggen van
geveltuinen kan helpen bij het opvan-
gen van regenwater.

Een geveltuin
Een geveltuin is een smal tuintje langs

een muur of schutting, waar enkele
stoeptegels voor worden verwijderd.
Een klein betonbandje vormt de rand
van het tuintje. Het tuintje ligt op ge-
meentegrond, maar wordt onderhou-
den door bewoners en maakt zo de
buurt groener.

Ik wil een geveltuin aanvragen
In Schansen-Noord, -Zuid en Merwe-
stein legt de gemeente het geveltuintje
voor je aan, als je de gemeente laat
weten dat je er graag eentje wilt. Dat
betekent dat het tuintje helemaal klaar
wordt gemaakt en je er alleen nog
plantjes in hoeft te zetten. Hiervoor
krijg je een tuinbon van € 25,00.

Zowel huurders als huiseigenaren kun-
nen meedoen. Als je huurt of je huis
onderdeel is van een VVE, moet je je
verhuurder of VVE wel eerst even laten
weten dat je een geveltuin aanvraagt.
Om mee te doen stuur je een e-mail
naar geveltuin@nieuwegein.nl. Doe dit
wel voordat de aannemer bij je in de
straat aan het werk gaat. Wilt je alvast
een foto van de locatie meesturen?

Geschikte stoep
Als je een aanvraag hebt gedaan, dan
komt er iemand van de gemeente even

kijken of de stoep bij jouw huis ge-
schikt is voor een geveltuintje. Het
meest belangrijk daarbij is dat de stoep
breed genoeg blijft voor bijvoorbeeld
rollators, kinderwagens en rolstoelen.

De aanleg
Je geveltuintje wordt aangelegd door
de aannemer die de buurt vernieuwd.
Zodra jouw straat wordt vernieuwd,
wordt tegelijkertijd jouw tuintje ge-
maakt. Het kan dus even duren voor-
dat het tuintje er ligt. De aannemer
haalt de tegels eruit, brengt de bandjes
(de rand) aan en vult het tuintje met
tuinaarde.

De planten
Je mag zelf kiezen wat je in een gevel-
tuintje zet. Daarvoor krijg je van de
gemeente een tuinbon ter waarde van
€ 25,00, die je kunt inwisselen voor
planten bij het tuincentrum GroenRijk
Baars. Er is van alles mogelijk: denk
bijvoorbeeld aan kleine struikjes, aard-
beien, kruiden, lavendel, viooltjes…
Vaak is een mix van planten die in de
winter groen blijven, vaste planten en
éénjarige bloeiers mooi.

mailto:geveltuin@nieuwegein.nl
https://youtu.be/pKEHVqHWxp8
https://www.iused.nl/253-macbook-pro-refurbished-tweedehands?utm_source=refferal&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=pen.nl-30042021&utm_term=macbook-pro-touch-bar&utm_content=nieuwsbrief#q=&hPP=10&idx=PROD_IUNL_products&p=0&dFR%5Bfeature_condition_stars%5D%5B0%5D=5&dFR%5Bfeature_keurmerk%5D%5B0%5D=Nee&fR%5Bcategories.id_category%5D%5B0%5D=253&fR%5Bcategories.id_category%5D%5B1%5D=253
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Bouwgein boeit en bloeit!

In Nieuwegein worden op diverse
plekken initiatieven ontplooid op het
gebied van duurzaamheid en biodi-
versiteit. Bouwspeeltuin Bouwgein
in Batau-Noord wil daar natuurlijk
ook een steentje aan bijdragen.
Door de natuur naar de bouwspeel-
tuin te halen krijgen kinderen en
ouders/begeleiders de gelegenheid
de natuur van dichtbij te ontdekken.

Op woensdagmiddag 28 april jl wer-
den bij Bouwgein met hulp van de
aanwe-zige kinderen twee initiatie-
ven tegelijk gerealiseerd!

Ecoloog Friso Ockhuizen van Sude-
co Consultancy maakte een plan op
maat: er komen vier vleermuiskas-
ten, vier nestkasten voor huiszwa-
luwen, insektenhotels en een bloe-
menweide. Dat plan is uitvoerbaar
dankzij hulp van Friso, andere spon-
sors en een bijdrage van € 1.000,-
van hoofdsponsor Theo Pouw. Theo
Pouw vierde een 40-jarig jubileum
en besloot dit bedrag beschikbaar te
stellen voor een initiatief dat vol-
deed aan de thema’s natuur,
duurzaam en kinderen.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/kijk-nu-live-mee-bij-hijswerkzaamheden-sluisdeuren-bij-de-emmabrug-in-vreeswijk
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Bouwgein boeit en bloeit!

Bloemenweides zorgen voor vol-
doende voedsel voor de wilde bijtjes
en andere insecten die de insecten-
hotels gaan bewonen. Burgerinitia-
tief ‘Bloeiend Nieuwegein’ stelde
daarom ook zaaigoed van inheemse
wilde bloemen ter beschikking.

Diezelfde middag werd met hulp van
Josien van Harten een boomspiegel
bij de ingang van het terrein inge-
zaaid. Ook Josien hielp met advie-
zen over aanpassingen van het ter-
rein rond duurzaamheid, biodiver-
siteit en klimaatadaptatie.

Onze fotograaf Paul Oor was aan-
wezig en maakte de foto’s op deze
en de vorige pagina.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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FOTO VAN DE WEEK

Op Facebook kwam onze redactie
vorige week deze foto tegen met
het volgende bijschrift: 'Vandaag bij
Sport- en Evenementencomplex
Merwestein een succesvolle inza-
melingsactie in samenwerking met
FC Utrecht en DHL. Namens het
Leger des Heils, de Voedselbank
en de Speelgoedbank willen we
iedereen bedanken voor het leve-
ren van de spullen!'

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...

Kies jouw favoriete naam
voor het Gezondheidshuis
in Zuilenstein

Aan de Diepenbrocklaan, naast het
park, wordt een nieuw gebouw
neergezet, waar straks zorg en wel-
zijn samen te vinden zijn. Je kunt er
een bakkie komen doen, een acti-
viteit organiseren, maar ook naar je
huisarts, fysiotherapeut en andere
zorgaanbieders. Het gebouw heeft
nog geen naam en daarom is aan de
inwoners van Nieuwegein gevraagd
om mee te denken over een nieuwe
naam.

Met ruim 85 inzendingen is het een be-
hoorlijk werk geweest om te komen tot
een shortlist. Maar of je de shortlist
nog ‘short’ mag noemen met 7 namen

is de vraag. Sommige namen zijn
meerdere keren ingezonden. Nu is het
aan de inwoners om uit de shortlist een
definitieve naam te kiezen.

De namen die op de shortlist zijn
gekomen zijn:
• De Symfonie
• Het Orkest
• De Dirigent
• ZoWiSa
• De Verbinding
• De Componist
• Melodie.
De uitleg van deze namen vind je op
de website Jouwplekinzuilenstein.

Deze website ‘Jouw plek in Zuilenstein’
is een tijdelijke website. Zodra er een
nieuwe naam is gekozen, komt er een
nieuwe website met deze nieuwe

naam. Op deze tijdelijke website wor-
den de inwoners van Nieuwegein op
de hoogte gehouden van de voortgang
van het nieuwe Gezondheidshuis: de
bouw, de initiatieven en ideeën van in-
woners, de ontwikkelingen op verschil-
lende gebieden en andere weetjes. Het
Gezondheidshuis is een samenwer-
kingsverband tussen EMC Nieuwe-
gein, MOvactor en de Gemeente
Nieuwegein.

Breng hier je stem uit voor de nieuwe
naam van Gezondheidshuis in Zuilen-
stein. Stemmen kan tot 12 mei 12.00
uur. Een week later wordt de winnaar
bekend gemaakt. Over de uitslag van
de stemming kan overigens niet wor-
den gecorrespondeerd.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/online-nieuwegeinlezing-door-ad-van-liempt-het-trauma-van-jutphaas
https://www.jouwplekinzuilenstein.nl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9lmcCyP-XUQ2_xvxcYSVKeC2a2aDt0WKnaYWPylJlDzE2VA/viewfor


 Winkelen!
Reserveer nu direct jouw 
winkelafspraak in Cityplaza via 
cityplaza.nl/winkelen
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De Vakantie Games

Plezier & speldag
Vrijdag 30 april,
12.00-14.00 uur: 6 t/m 9 jaar
14.30-16.30 uur: 10 t/m 14 jaar
Parkhout, bij SV Geinoord

Gym/turnen (Moveo)
Maandag 3 mei,
10.00-11.00 uur: 0 t/m 4 jaar
11.00-12.00 uur: 5 t/m 8 jaar
Sport- en evenementencomplex
Merwestein

Buitenspelen
Dinsdag 4 mei,
12.00-14.00 uur: 4 t/m 8 jaar
14.00-16.00 uur: 9 t/m 12 jaar
Park Kokkebogaard

Straatvoetbal
Woensdag 5 mei,
10.00-13.00 uur: 10 t/m 12 jaar
13.30-16.30 uur: 13 t/m 15 jaar
Buitenplein Basisschool De Schouw

Beachvolleybal & dansen
Donderdag 6 mei, 10.00-12.00 uur
6 t/m 12 jaar
Sport- en evenementencomplex
Merwestein

FIFA WK Toernooi
Vrijdag 7 mei,
12.00-14.30 uur: 8 t/m 12 jaar
14.30-17.00 uur: 13 t/m 16 jaar
Bibliotheek De tweede verdieping

Aanmelden voor deelname: KLIK

Vragen of opmerkingen:
l.spironello@merwestein.nl

Activiteiten kunnen wijzigen door
aangescherpte maatregelen in verband
met het COVID-19 virus.

De Digitale Nieuwegeiner

Kinderambassadeurs
Nieuwegein

Met trots dragen wij de stoere rugtas
met ons logo.
Nu zijn wij goed herkenbaar en zicht-
baar. En natuurlijk ook een fijne op-
bergplek voor wat we nodig hebben
om ons werk te doen als kinderambas-
sadeur van Nieuwegein.

Zie je dus iemand met deze rugtas,
dan weet je: het is een kinderambas-
sadeur.

De rugtas hebben wij gesponsord
gekregen van Diaconie en Caritas
Nieuwegein.

http://www.example.com
mailto:l.spironello@merwestein.nl
http://www.kinderplatform.nl
https://www.facebook.com/kinderambassadeursNieuwegein/?__cft__%5B0%5D=AZW79v_ragJBReD9vpN6kwvZ6CQSW2R8N1xBa61yWCcEpzIulHpUy-JHHq6OY9q9HmGxmlnBRk7jUY7DvNdIDiXwjoYcGx8WWh9ecKyoLewWbzfmzQu68pC1S5G5cqMsJMtR8ZAnwKNdHGyl9ZnArE9k5WXNqUeKVIWeQUF8oS2B8jAf572biBoDTfK-B90N0X8&__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/kinderambassadeursNieuwegein/?__cft__%5B0%5D=AZW79v_ragJBReD9vpN6kwvZ6CQSW2R8N1xBa61yWCcEpzIulHpUy-JHHq6OY9q9HmGxmlnBRk7jUY7DvNdIDiXwjoYcGx8WWh9ecKyoLewWbzfmzQu68pC1S5G5cqMsJMtR8ZAnwKNdHGyl9ZnArE9k5WXNqUeKVIWeQUF8oS2B8jAf572biBoDTfK-B90N0X8&__tn__=-UC*F
https://www.movactor.nl
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/


24

De Digitale Nieuwegeiner

Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
De eerste klap is een daalder waard!

Geruisloos sloeg de natie, vol van de
dag des Konings, de oproep van onze
veelgeplaagde premier om vooral de
trossen niet los te gooien, massaal én
genadeloos in de wind. Er werd naar
hartenlust een voorschot genomen op
de aangekondigde versoepelingen, en
dat in een geheel eigen vertaling.

In de grote steden werd door gezags-
dragers wanhopig getwitterd: ‘Het is
te druk in het Vondelpark. En: Kom
niet naar het Noorderplantsoen.’

Het was paarlen voor de zwijnen. Met
uitsluiting van alle coronaregels sloten
zich de rijen van vooral jeugdige bur-
gerlijk ongehoorzamen. Zoals ene
Chiel, student te Amsterdam, die het
sentiment van de massa in één blin-
kende zin verwoordde: “Op een gege-
ven moment is het wel klaar toch?”
Wat er precies klaar was, werd uit zijn
betoog niet helder. Voor de leut

zwaaide hij met een anderhalve me-
terstok.

De tegenmacht kwam uit de spelon-
ken van het ziekenhuis waar uitge-
putte en moegestreden zorgpersoneel
verontwaardigd en met onbegrip via
twitter reageerde op de muitende
feestgangers.

Vandaag las ik dat verpleegkundige
Isabella op de IC de angst én verba-
zing leest op de steeds jongere ge-
zichten van haar patiënten: nooit
gedacht dat het hen kon overkomen.

Terwijl de koning en zijn gezin een
hartje vormden met hun handen om
de zorghelden een hart onder de riem
te steken, feestte het volk zich los van
alle beperkingen, het was tenslotte
Koningsdag. Wie heeft deze giftige
combi bedacht? Had de koning niet
beter gewoon een jaartje kunnen
overslaan? Had hij niet beter op dat-
zelfde bankje als waarop hij met een
lamgeslagen Máxima zijn excuses
maakte over de slecht getimede
Griekenland-vakantie de natie kunnen
oproepen om vooral thuis te blijven op
zijn verjaardag? Zoals hij zelf destijds
ook beter thuis had kunnen blijven?
Intussen maken wij ons op voor de
finale van het debat dat de opmaat
moet worden voor het definitief kalt-
stellen van welke vorm van macht
zonder tegenmacht dan ook. Rutte
heeft inmiddels radicale ideeën over

tegenmacht. Die zijn hem de afgelo-
pen weken plotseling te binnen ge-
schoten na tien jaar leiderschap. Het
zijn de nieuwe toverwoorden: macht
en tegenmacht. Ik noem dat gemaks-
halve papegaaiwoorden. Woorden,
die de komende tijd het hele podium
zullen vullen, zonder ruimte voor an-
dere en nadere inhoudelijke politieke
en vooral sociaal-maatschappelijke
analyses.

Vandaag gingen de terrassen open.

Vlak na twaalven waren de terrassen
op het centrale plein in Cityplaza
stampvol. Het zonnetje scheen door
een schimmig wolkendek. Diezelfde
zon deed zijn uiterste best om luister
te zetten bij het gevoel van ‘bevrij-
ding’. Voor Zeeman had zich een rij
gevormd, die vanwege het herwonnen
gevoel van vrijheid geen zweem van
ongeduld ademde.

Zo stuiteren wij onze ongewisse
toekomst tegemoet. Wij blijven
zoeken naar verruiming van onze
persoonlijke levenssfeer. Inmiddels
we-en wij dat de persoonlijke
levenssfeer van de koning tien
hectare omvat.

Aflevering 45
Alle afleveringen vind je hier.

https://www.pen.nl/artikel/lister-ondertekent-lokaal-sport-en-beweegakkoord-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/page/2?s=Willeke+Stadtman
https://www.pen.nl/?s=stadtman+corona


25

De Digitale Nieuwegeiner
Alle markten

zijn
weer compleet

Alle non-food ondernemers zijn ook weer terug op onze markten.
Om de markt veilig te houden vragen we het volgende:

Geef elkaar de ruimte
Houdt rechts aan

Volge de aanwijzingen op

https://www.pen.nl/artikel/lister-ondertekent-lokaal-sport-en-beweegakkoord-in-nieuwegein
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De Tol in Jutphaas

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tol-bij-jutphaas
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tol-bij-jutphaas

