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BLOEMETJE VOOR DIX VISSER GESLAAGD ORANJEFESTIVAL

DEZE WEEK

• Foodcourt in Het Klooster • Rondreis Eyecatcher • Gezond
stedelijk leven: de Raad aan zet • Kruisingen sneltram gecon-
troleerd • Opening waterstoftankstation • Disc Golf Parcours
ogeknapt • Hup Holland • Nieuwegein kleurt oranje • Europese
Jeugkampioenschappen schoonspringen • De mens in het midden
• Toernooiwinst Meeuwsen • Kruising afgesloten • Overvolle vac-
cinatiestraat • 50ste vraag- en steungezin • Sport- en speldag
Rotaryclub • Huizen ver boven vraagprijs verkocht • Beatrix-
school heeft kindermoestuin • Bestrijding eikenprocessierups •
GFT-container elke week leeg • Fort Vreeswijk weer open • Kunst-
werk aan Penningburg • Leerlingen De Schouw: Invictus Games-
atleet • Energiezuiniger huis • Steun je vereniging of club • 'In-
vesteer in kwetsbare leerling' • Politie op zoek naar brandstichters
• College voorzichtig positief over financiën •
Geslaagde Balkon Beweegdag •
Zwaar hijswerk Museumwerf •
Geen tram maar bussen •
Enik Recovery College start zomerprogramma

WORDT DEZE FIETSROUTE ECHT AFGESLOTEN?

DRIE EN EEN HALF JAAR BOUWEN: FIETSROUTE DICHT

HERENSTRAAT

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.
• 'De Nachtegaal en de Keizer', 12 juni • Fietsbelconcert, 1 juli •
Geinbeat, 10 juli • Authentieke Dag Vreeswijk, 4 september •
Voetbalvierdaagse 23 t/m 26 augustus • NOC*NSF Nationale
Sportweek, 17 t/m 26 september • Soroptimisten, 19 september •
‘SamenLoop voor Hoop, 21 en 22 mei 2022 •

BUITENSCHOOLSE SPORTEVENEMENTEN

50 JAAR NIEUWEGEIN, ALLE EVENEMENTEN

https://www.facebook.com/photo?fbid=2815212332029341&set=pcb.2815212525362655
https://geinbeat.nl/nieuws-1/voorbereidingen-geinbeat-2021-gestart.html
https://www.pen.nl/artikel/als-alles-goed-verloopt-vindt-4-september-de-11e-editie-van-de-authentiek-dag-vreeswijk-plaats
https://www.sportidnieuwegein.nl/evenementen/voetbalvierdaagse/
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/04/dit-zijn-de-vijf-host-cities-van-de-nocstarnsf-nationale-sportweek-2021?utm_source=social&utm_medium=linkedin
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/04/dit-zijn-de-vijf-host-cities-van-de-nocstarnsf-nationale-sportweek-2021?utm_source=social&utm_medium=linkedin
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-soroptimistenclub-utrecht-nedersticht-verplaatst
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend


IJsjes en ijslollies

Twee zomerrecepten in de rubriek
‘Koken met PEN.’ Als we de weer-
goden mogen geloven wordt het de
komende dagen zeer mooi weer en
kun je het recept samen met de
kinderen maken.

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 Herman de Manhove in
de wijk Galecop.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Kruising
Taludweg AC Verhoefweg
18 juni t/m 20 juni dicht

De kruising Taludweg AC Verhoef-
weg wordt vanaf vrijdag 18 juni
vanaf 18.00 uur tot en met zondag
20 juni tot 20.00 uur geasfalteerd.

Andere route van de bus
De bussen rijden dat weekend een an-
dere route. De haltes Blokhoeve
Noord, Herman Heijmanshove en
Galecopperdijk vervallen daarom tij-
delijk. Voor de haltes Herman Heijer-
manshove en Galecopperdijk is de
dichtstbijzijnde halte De Kempenaer-
park. Voor de haltes Blokhoeve Noord
is de dichtstbijzijnde halte Remiseweg.
Je vindt hier de actuele informatie.

Eneco heeft het afgelopen jaar in de
buurt van Blokhoeve reparatiewerk-
zaamheden uitgevoerd aan de stads-
verwarming. Met het asfalteren komt
een einde aan deze werkzaamheden
en is er geen hinder meer voor ver-
keer. De kruising wordt in een keer ge-
asfalteerd. Dit heeft tot gevolg dat in
die periode de volgende wegen afge-
sloten zijn:
• De AC Verhoefweg vanaf de Sym-
fonielaan richting A12;
• De Taludweg van Blokhoeve richting
de AC Verhoefweg.

Tegelijk wordt het fietspad weer her-
steld en geasfalteerd. Dit heeft tot
gevolg dat fietsen vanaf Blokhoeve
naar Galecop niet mogelijk is. Ook fiet-
sers die gebruik maken van de route
parallel aan de AC Verhoefweg langs
‘The Edge’ richting Papendorp worden
tijdens de werkzaamheden omgeleid.
Verkeer vanaf de A12 richting
Nieuwegein Centrum is nog wel mo-
gelijk.

Rotaryclub Nieuwegein
organiseert
14e Sport- en speldag

Vanwege het Coronavirus kon het
afgelopen jaar de gezellige sport- en
speldag voor kinderen/jongeren met
een (verstandelijke) beperking niet
doorgaan. Maar zoals het er nu uit
ziet gaat het dit jaar weer gebeuren!
Zaterdag 28 augustus kunnen jon-
geren vanaf 13.00 uur op Fort Vrees-
wijk weer genieten van een middag
vol diverse sport- en spelactivitei-
ten. Deze middag wordt georgani-
seerd door de Rotaryclub Nieuwe-
gein. Aanmelden is vanaf nu moge-
lijk via: sportenspeldagro-
tarynieuwegein@gmail.com.

Veel kinderen/jongeren met een ver-
standelijke beperking zitten buiten
Nieuwegein op school. Zij hebben hier-
door minder contact met andere kinde-
ren in hun woonomgeving. De Sport-
en speldag is dé gelegenheid andere
kinderen en hun familie te ontmoeten.
De Sport- en speldag is een dag voor
het hele gezin.
In een gezellige sfeer kan op zaterdag
28 augustus weer worden deelgeno-
men aan diverse sport- en spelactivi-
teiten. Lekker smaken spelen en bewe-
gen. Ieder op zijn eigen manier. Kinde-
ren die niet aan de sportieve uitdagin-
gen willen of kunnen deelnemen, kun-
nen zich uitleven door te schilderen, te
tekenen en te knutselen. Uiteindelijk
wordt iedereen kampioen en wordt de
dag afgesloten met een heerlijke bar-
becue voor de kinderen en hun ouders/
begeleiders.
De Rotaryleden verzorgen deze dag al
vele jaren met succes. Er zijn voor de
deelnemers en hun familie geen kos-
ten aan verbonden. De dag wordt mo-
gelijk door hulp van sponsoren.
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https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/koken-met-pen
https://www.pen.nl/artikel/de-herman-de-manhove
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.u-ov.info/reizen/omleidingen-en-verstoringen
mailto:sportenspeldagrotarynieuwegein@gmail.com
mailto:sportenspeldagrotarynieuwegein@gmail.com
https://www.cityplaza.nl
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
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Baseball-Cap-Nieuwegein-50-jaar-p363126318
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784


Cultureel erfgoed
nu ook te zien
vanaf historische boot

Vanaf begin deze maand is het mo-
gelijk om bijzondere plekken in
Nieuwegein vanaf het water te be-
wonderen. Een groep vrijwilligers
herstelde de afgelopen maanden
een Kagenaar uit 1893: een langwer-
pig schip dat vroeger werd gebruikt
om door ondiepe gebieden te varen.
Deze is nu omgebouwd tot rond-
vaartboot.

De tocht neemt bezoekers mee langs
verschillende plekken in Nieuwegein,
want zoals alle vrijwilligers benadruk-
ken: Nieuwegein is een openluchtmu-
seum. Jack Grondel, directeur van de
Museumwerf Vreeswijk: 'Waterwegen
hebben Nieuwegein gecreëerd. Dat is
heel bijzonder. Dit is de eerste keer in
de geschiedenis dat een rondleiding
als deze hier plaatsvindt.' Hij wil de
enorme historie van Nieuwegein pro-
moten, die verder gaat dan de 50 jaar
die Nieuwegein nu oud is, zo bena-
drukt hij. Met sluizen, waterwegen,
parken, een poldermolen en meer.

Gered door zeven vrijwilligers
Het schip is gered door zeven beken-
den uit Nieuwegein; het zou anders

verloren zijn gegaan. De boot is ge-
kocht met behulp van een crowdfun-
dingsactie en eigen geld van de groep.
De onderkant van de boot is door leer-
lingen van het ROC opgeknapt, de rest
door vrijwilligers. De herstelwerkzaam-
heden hebben een jaar in beslag geno-
men. De boot is nog niet helemaal af,
zo ontbreekt het nog aan het schild
van Nieuwegein, een naambord en
een vlag.

Het resultaat van de herstelwerkzaam-
heden mag er zijn. De boot is achttien
meter lang en gehuld in de kleuren van
de vlag van Vreeswijk: blauw en geel.
De motor was vroeger open, maar hier
is een houten, geelgroene constructie
omheen gebouwd. Grondel: 'De open
motor had zijn charme, maar het zorgt
ook voor overlast.' De hele boot is her-
steld met gerecycled hout.

Op de gloednieuwe ogende boot is
ruimte voor twaalf bezoekers. Vrijwilli-
ger Piet Goedegebuure, gehuld in een
bruine werkjas met vlekken en een ge-
leefde spijkerbroek, was medeverant-
woordelijk voor het houtwerk van de
boot: 'Samen met Arie hebben we de
uitwerking van het houtwerk van deze
boot bedacht en vervolgens met hulp
van anderen uitgewerkt. Dit hebben we
met veel plezier gedaan, het was heel

leuk allemaal. Het eindresultaat maakt
ons hartstikke trots.'

Heerlijk geluid
Ontspannen tuft de boot weg van het
Museumwerf, waarbij de motor rustig
op gang komt. Piet komt de superla-
tieven tekort als hij het geluid van de
motor beschrijft. 'Heerlijk geluid, dat
ploep ploep ploep ploep', zegt Piet met
een grijs op zijn gezicht. 'Tegenwo-
ordig zijn het allemaal snel draaiende
motoren, maar daar zit helemaal geen
goed geluid in', vindt Goedegebuure.

We varen onder de Oranjebrug door,
bestuurd door vrijwilligers. Goedege-
buure straalt van geluk als de boot
door het oude centrum van Vreeswijk
vaart. Grondel: 'Het is toch een gewel-
dige historie met de ontwikkeling van je
economie door al die sluizen.' Als we
onder een lage brug doorvaren, kan
schipper Ton Vermeulen maar net ge-
noeg zakken om de brug niet te raken.
Daarna vaart hij, gehuld in een blauw
met wit hemd en wit petje, weer net zo
ontspannen door. De vrijwilligers stra-
len in de zon, terwijl we op een rustig
tempo varen. Als de normale bezoe-
kers net zo genieten als zij, gaat het
helemaal goedkomen.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

Tekst en foto: Michiel van Ooijen
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https://www.pen.nl/?s=kagenaar
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/auto-en-tram-weer-in-botsing-met-elkaar-in-de-wijk-de-doorslag


Geslaagd JSV Oranje Festival
op Sportpark Galecop

‘Begin april dit jaar denk je met z’n
tweeën, dat doen we wel even.
Gewoon even iets anders voor de
kinderen. En ook gewoon voor
iedereen die voetbal leuk vindt of
het een keer wil proberen, een Oran-
je Festival’ aldus JSV.

De KNVB ondersteunde alle verenigin-
gen die een Oranje Festival wilden or-
ganiseren in een tijd van onduidelijk-
heid rondom Corona, de regels en de
gevolgen daarvan. ‘Het mystieke van
kinderen is dat zij dan alles doen ver-
geten. We zijn begonnen in de hoop
totaal 50 tot 100 kinderen bij JSV op
Sportpark Galecop bij elkaar te bren-
gen. Om daar hopelijk 10 tot 15 vrij-
willigers bij te betrekken en dan zien
we wel.’

‘Zondagochtend 6 juni 2021 om 07.50
uur kom je aan op het parkeerterrein
van JSV. Staan gewoon al 20 vrijwil-
ligers met hun kinderen klaar. Wow, de
laatste aanmeldingen waren gisteren-
avond nog verwerkt, we verwachten

214 kinderen in twee rondes op de bei-
de kunstgrasvelden. Van 4 tot en met
12-jarigen, van jongens en meisjes die
met meerdere leeftijden door elkaar
gaan voetballen als Oranje. Wie wil er
niet spelen als Frenkie of schitteren als
Lieke. Het EK komt eraan, Snelle ging
vrijdag live met zijn speciaal voor het
Oranje Festival geschreven hit ‘limon-
ade’, prachtig weer en niet te vergeten
dus veel meer dan de verwachte vrij-
willigers. Zomaar totaal in de 2e ron-
des de hulp gehad van 50 man die be-
langeloos hun zondagochtend opoffer-
den. Netjes op 1,5 meter, maar bezig
met en voor de kinderen.’

Om 08.45 uur konden de hekken open,
de trainers waren gebriefd, de begelei-
ding voor de kids was geïnformeerd,
de DJ draaide toffe (voetbal) hits, de
catering draaide op volle toeren met
limonade, koffie en thee, tasjes werden
gevuld om mee te geven en nog zo-
veel zaken meer.

‘Wat een explosie toen de hekken zich
openden, de kinderen dromden naar
binnen en kregen bij aanmelding een
lootje om 1 van de 15 prijzen (caps,
bidons en sjaals) te kunnen winnen en
werden ingedeeld in groepen van 6 bij
de 1e ronde en groepen van 8 in de 2e
ronde. Passen als Jackie en dribbelen
als Georginio, je kon het allemaal le-
ren. De KNVB had al leuke oranje en

witte hesjes met namen van onze
Oranje-mannen en dames erop weg-
geven, maar ook de ING-bank zond
ons meer dan 75 oranje en witte hes-
jes toe. Het was zo’n ontzettend leuk
gezicht dat oranje en wit en ook ge-
woon normale voetbalkleding. De am-
biance was super.’

Beide rondes bevatte zes oefeningen
en duurden totaal zo’n 1 uur en 45
minuten. De kinderen waren natuurlijk
doodop, maar kregen bij het weggaan
een tasje met een bidon, voetbalpen,
flyers, drinken, zakje chips en een
klapsjaal. En natuurlijk een ijsje. Dus
gekomen zonder iets en weggegaan
met nieuwe skills, vermoeide benen,
leuke en lekkere spullen en blij gezicht.
‘Kortom… kan niet beter’ aldus de or-
ganisatie.

‘Als je dan hoort dat er al 1 kindje be-
sloten heeft te gaan voetballen door
deze dag dan is onze missie geslaagd.
Er is plezier beleefd, maar ook weer ie-
mand met het voetbalvirus aangesto-
ken. Heeft jouw kind nu ook dat gevoel
van het willen voetballen? Aanmelden
kan via ledenadministratie@jsv-
nieuwegein.nl'.

Sponsors van deze dag waren: KPN,
de Sligro, Klupp Sportsware, Lays,
Fotograaf Jordi Jupijn, Fight Fit, KNVB,
ING en Voetbalvereniging JSV.
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mailto:ledenadministratie@jsv-nieuwegein.nl
mailto:ledenadministratie@jsv-nieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/plus-van-loon-verkoopt-als-eerste-supermarkt-de-culinaire-bitterbal-en-kroket-van-vocking-leverworst
https://filmscanning.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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OMKIJKEN

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

Juni 2014
Nederland voetbalde ook toen mee
en in alle straten, lanen, weides, driften,
parken, mondes en op alle pleinen van
onze stad konden we niet om al het
oranje heen. Veelal heel uitbundig.
Heel nu en dan keurig en verantwoord
ingetogen, zoals hier aan een van de
Driften.

Stuur maar in, al die foto's van het
oranjevoetbalgebeuren: redactie@pen.nl.

Europese
Jeugdkampioenschappen
schoonspringen

Donderdag 17 juni vertrekt het
jeugdteam van TeamNL schoon-
springen met 5 sporters naar Rijeka
in Kroatië. In dit team zitten Matthew
Hibbert en Oona Abbema van
zwemvereniging Aquarijn uit Nieu-
wegein. Deze Europese Jeugdkam-
pioenschappen (EJK) schoonsprin-
gen is voor springers in de groep
B-groep (14/15-jarigen) en de
A-groep (16/17/18-jarigen). De wed-
strijden starten op 21 juni en op
maandag 28 juni komt de ploeg
weer terug naar Nederland.

De 15-jarige Matthew Hibbert komt in
Reijka uit in de B-groep. Hij gaat deel-
nemen aan de 1 en 3 meter plank. In
dit Coronajaar, toen de zwembaden
dicht gingen in heel Nederland, heeft
hij ervoor gekozen om volledig in Eind-
hoven, de thuisbasis van TeamNL
schoonspringen, te gaan trainen. Om
op je 15de te kiezen al gedeeltelijk op
kamers te gaan, is een grote beslissing
voor een sporter en zijn ouders. Maar
het heeft hem wel geholpen om nu zijn
uitzending naar de EJK waargemaakt
te hebben.

Op dinsdag 22 juni is de 1 meter wed-
strijd voor Matthew en op zaterdag 26
juni de 3 meter. Er wordt een voorron-
de gesprongen en de top 12 zal de fi-
nale op dezelfde dag springen. Voor
Matthew is dit de eerste keer op een
EJK. Of er al een top 12 in zit? We
gaan het zien.

Oona Abbema en Matthew Hibbert

Oona Abbema is 19 jaar. Door het ver-
vallen van de EJK in 2020, mogen
eerstejaars senioren eenmalig mee-
doen aan het EJK in Kroatië. Voor
Oona een mooi cadeau. Ook Oona zal
gaan deelnemen aan de 1 en 3 meter
plank. Op vrijdag 25 juni is de 1 meter
wedstrijd en op zondag 27 juni is de 3
meter wedstrijd. Oona heeft dit jaar al
ervaring opgedaan door deel te nemen
aan de EK in Hongarije en ze heeft
zeker kansen op een finaleplaats. Het
belooft een spannende strijd te worden
om de top 12.

De ploeg zal worden begeleid door de
bondscoach junioren Ramon de Meijer
(oud Aquarijn-springer). Angelique de
Vroome, coach van zwemvereniging
Aquarijn gaat mee als 2de coach.
Nancy Roza (oud Aquarijn-springer) is
de teammanager van de ploeg.

Webinars over hoe je huis
energiezuiniger te maken

Nieuwegein wil een stad van de toe-
komst zijn, waar het de volgende 50
jaar minstens zo prettig wonen is
als nu. Dat doen we niet alleen voor
onszelf, maar ook voor alle kinde-
ren, die hopelijk nog lang in een
leefbare stad kunnen wonen. Om de
stad langer mee te laten gaan zetten
we volop in op verduurzaming.

Vrijwilligersorganisatie Energie-N heeft
dat begrepen. Daarom helpen ze jou
(en daarmee ook de gemeente) om je
huis energiezuiniger te maken. Dat is
mooi, want daar wordt je huis comfor-
tabeler van en uw energierekening
daalt. Daarnaast stijgt de waarde van
je huis.

(verder lezen)

mailto:redactie@pen.nl
https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/adverteren
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Disc Golf parcours
in Park Oudegein opgepimpt

Park Oudegein beschikt al jaren
over een eigen Disc Golf parcours.
Nieuwegein was zelfs één van de
eerste steden in Nederland die hal-
verwege de jaren ‘80 een Disc Golf
parcours realiseerde. Het is een spel
voor jong en oud. Disc Golf is de
frisbeevariant van golf. Bij dit spel
probeer je de disc in een metalen
basket te werpen.

Park Oudegein beschikt over twaalf
nieuwe holes, die samen een parcours
vormen. Het is een mooie toevoeging

aan Park Oudegein in het aanbod van
sport en bewegen. In het Natuurkwarti-
er is er ook een kinderparcours.

Vanaf deze maand is het mogelijk om
één of meerdere setjes discs te lenen
via de gemeentewerf aan de Utrecht-
haven in Nieuwegein waarna je zelf
aan de slag kunt gaan met deze leuke
sport! De openingstijden van de
gemeentewerf zijn van maandag t/m
vrijdag van 09.00 - 16.30 uur. Een set-
je reserveren kan door te bellen naar
14030. De medewerker op de gemeen-
tewerf vraagt een borg van 50 euro
contant per set. Na het inleveren van
de set krijg je de borg terug.

Webinars over hoe je huis
energiezuiniger te maken

(vervolg van pagina 5)

Wat Energie-N voor je kan doen?
Ze geven voorlichting en advies, bij-voor-
beeld via webinars. Ze vertellen waar je
het beste kunt beginnen, wat het kost en
hoe je financiering en subsidie kunt rege-
len. Hebt je interesse in vloer-,
kruipruimte- of glasisolatie, dan hebben
zij een collectieve inkoopactie, waarmee
een ingewikkelde zaken al voor je uitge-
zocht en geregeld zijn. Je kunt Energie-N
e-mailen of bellen voor een persoonlijk
advies. Kijk op www.energie-n.nl voor
meer informatie.

Er zijn nog een paar webinars te volgen:
• Isolatie glas/kozijnen
dinsdag 15 juni, 20:00 -21:00 uur
• Kruipruimte-isolatie
15 juni 21:00 – 22:00 uur

• Ventilatie
22 juni, 20:00 – 21:00 uur
• Inregelen van je verwarming
22 juni, 21:00 – 22:00 uur
Samen werken we aan een leefbare en
duurzame stad, ook in de toekomst.

https://www.pen.nl/artikel/lintje-voor-zeven-bijzondere-nieuwegeiners-2
https://www.dekom.nl/agenda/5079/Riza_Tisserand/Adembenemend/?rt=3395250&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/4957/Ila_van_der_Pauw/De_Klokkenluider_van_de_Notre_Dame_6_/?rt=3425fc2&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://energie-n.nl/
https://www.iused.nl/14739-tweedehands-refurbished-macbook-pro-touch-bar-154-inch.html?utm_source=pen.nl-nieuwsbrief&utm_medium=banner&utm_campaign=pen.nl110621&utm_term=macbook-pro-touch-bar
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Hysolar opent 16 juni
waterstoftankstation
in Nieuwegein

Hysolar opent deze maand een water-
stoftankstation in Nieuwegein. Vanaf
16 juni kunnen klanten op het terrein
van aannemingsbedrijf Jos Scholman
aan de Morsebaan terecht voor groe-
ne waterstof. De locatie wordt het
eerste openbare tankstation in de re-
gio Utrecht waar de duurzame brand-
stof getankt kan worden.

Zowel personenauto’s als vrachtverkeer
en bussen kunnen hier groene waterstof
tanken. De opening van het Hysolar wa-
terstoftankstation in Nieuwegein is een
belangrijke stap op weg naar mobiliteit
zonder emissies van CO2 en gebonden
stikstof.

Waterstoftankstation
voor zwaar en licht vervoer
Groene waterstof wordt in het rijksbeleid
een grote rol toegedicht in het kader van
de energietransitie. Als het gaat om mo-
biliteit draait het vooral om het zware
werk: denk maar aan vrachtvervoer, bus-
transport, kranen, tractoren en scheep-
vaart. Ook personenauto’s en binnenkort
bestelbussen op waterstof zijn in de
markt. Het tankstation wordt voorzien
van 2 tankzuilen (dispensers). Beide
tankzuilen hebben een aansluiting op
350 bar (zware transportmiddelen
waaronder bussen) en 700 bar (persone-
nauto’s en bedrijfsauto’s).

'Voor de verdere verduurzaming van on-
ze bedrijfsvoering hebben we voor groe-
ne waterstof gekozen, en daarvoor heb-
ben we het tankstation hard nodig', aldus
Robert Scholman, een van de directeu-
ren van Jos Scholman Aannemersbedrijf,
en medeaandeelhouder van Hysolar. 'In-
middels hebben we een viertal waterstof-
tractoren in bedrijf, en samen met onze

partners van Allied Waters en KWR meer
dan vijftien personenauto’s, en dat is nog
maar het begin. Met het nieuwe tanksta-
tion zijn wij in staat om straks maar liefst
250.000 kg waterstof per jaar te leveren.'
De groene waterstof wordt in het eerste
jaar extern aangevoerd, totdat de lokale
productie start gebruik makend van de
groene stroom die wordt opgewekt door
de zonnepanelen op het nabij gelegen
terrein van WRK/Waternet. 'Dat maakt
het compleet: lokale productie en inzet
van groene waterstof,' Jos Boere, di-
recteur van Allied Waters en medeaan-
deelhouder van Hysolar. 'Dit concept dat
we hebben ontwikkeld in een consortium
samen met KWR is ook op veel andere
plekken binnen en buiten Nederland toe-
pasbaar. De ervaringen in Nieuwegein
komen goed van pas om anderen van
advies te dienen.'

De regio Utrecht
naar een landelijke voortrekkersrol
De regio is hard op weg om landelijk
koploper te worden op het gebied mo-

biliteit met groene waterstof. En dat is
geen toevalligheid. De Provincie Utrecht
heeft namelijk het initiatief genomen om
een overeenkomst af te sluiten, waarin
de Provincie zelf, gemeenten, bedrijfs-
leven en andere betrokkenen zich in-
spannen om vaart te zetten achter groe-
ne waterstof voor mobiliteit. Zo zijn er
ook op andere locaties in de regio al
plannen om in de komende jaren water-
stoftankstations te realiseren.

Gedeputeerde Arne Schaddelee zegt
hierover: 'Samen met mijn collega gede-
puteerde Huib van Essen zijn we ambas-
sadeur van het waterstofconvenant. We
werken graag mee aan de vergroening
van de mobiliteitssector, en zijn in dat
licht ook erg blij met bedrijven die hierin
het voortouw nemen.' Verder draagt de
rijksoverheid zijn steentje bij: het tanksta-
tion van Hysolar is mede gefinancierd
door een subsidie vanuit het landelijke
DKTI-programma.

Dorpshuis Fort Vreeswijk
opent de deuren weer

De deuren van het Dorpshuis van Fort
Vreeswijk zijn weer open nu de corona-
maatregelen versoepeld zijn. 'We zijn
ontzettend blij dat inwoners elkaar weer
kunnen ontmoeten, dat maakt het leven
voor veel mensen echt weer leuker. En
we zijn er klaar voor: tijdens NL Doet op
29 mei hebben we met een groep vrijwil-

ligers het gebouw en de buitenruimte
schoongemaakt en opgeruimd' aldus
Monique de Beer, coördinator Fort
Vreeswijk.

Activiteiten: wat er wel en niet kan
Niet alles kan weer van start gaan. Voor-
lopig vinden wekelijks de volgende acti-
viteiten plaats:
• Maandag: Creatief schilderen
• Dinsdag: Beter bewegen, lunchcafé
•Woensdag: Koersbal, schaakclub
• Donderdag: Creatieve workshop,
puzzelruilbeurs, eetcafé
• Vrijdag: Lunchcafé (vanaf 18 juni).

Geldende coronamaatregelen
De volgende maatregelen gelden bij alle
activiteiten: 1,5 meter afstand houden,
verplicht reserveren vanaf 13 jaar, een
gezondheidscheck, vaste zitplaatsen en
het dragen van een mondkapje tijdens
het verplaatsen binnen het pand.

Meedoen of meer weten?
Op de website van Dorpshuis Fort
Vreeswijk staat meer informatie over de
activiteiten. Er kan ook contact worden
opgenomen met de beheerder van het
Dorpshuis: info@fortvreeswijk.nl of
0621664918.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
http://www.fortvreeswijk.nl
mailto:info@fortvreeswijk.nl
0621664918
https://www.dekom.nl/agenda/4757/Spinvis_en_Saartje_Van_Camp/Oog_in_oog/?rt=3425fc2&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://boeketten.nl
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Gemeente Nieuwegein
‘Veiligheid
kruisingen sneltram
gecontroleerd’

Wat te doen met de tramovergangen
in Nieuwegein? Die vraag leeft sinds
de tramontsporing vorige week weer
volop in Nieuwegein. Het was de
derde keer in korte tijd dat er een
tram ontspoorde in de regio, twee
keer ging het goed fout in Nieuwe-
gein. Aanleiding van het onderzoek
door de gemeente Nieuwegein was
de laatste botsing met een auto
nabij winkelcentrum De Kauwenhof
in de wijk de Doorslag. Vier mensen
werden toen afgevoerd naar het
ziekenhuis.

Des te saillanter is de foto op Face-
book en waar veel op gereageerd
wordt. Op de foto is de tramovergang
bij halte de Doorslag te zien. Het ver-
keerslicht staat al op groen, terwijl de
tram nog niet voorbij is. De reacties
van Nieuwegeiners liegen er niet om:
dit is levensgevaarlijk.

De gemeente Nieuwegein laat weten:
‘In de afgelopen week zijn er vragen
gerezen over de veiligheid van de
kruisingen met de sneltram. Daarom
leggen we graag uit hoe het systeem
werkt.’

De werking
Als de tram een bepaald punt pas-
seert, springt het verkeerslicht op rood.
Vanaf dat moment heeft de tram een
bepaalde tijd om de kruising te passe-
ren, die tijd is gebaseerd op de snel-
heid die op dat punt is afgesproken.
Sinds vorige week vrijdag is dat, in
samenspraak met de provincie, tijdelijk
teruggebracht van 40 naar 20 km/uur.
Dit systeem past geheel binnen de
wettelijke regels t.a.v. veiligheid voor
trein- en tramverkeer.

Doorstroming
'Het klopt dat die tijd dat het stoplicht
op rood staat, scherp staat afgesteld.
Dat is nodig om de verkeersdoorstro-
ming op orde te houden, we willen an-
dere weggebruikers niet onnodig laten
wachten. Als een tram iets langzamer
rijdt, dan de afgesproken 20 km/uur,
dan kan het zijn dat het ‘staartje’ van
de tram nog op de kruising is terwijl het
licht al op groen springt. In deze uit-
zonderlijke gevallen hebben wij daar
geen moeite mee. Want een dergelijke
snelheidsvermindering doet de tram-
bestuurder altijd vanuit veiligheidsoog-
punt.'

Verantwoordelijkheid
'In een dergelijk geval vertrouwen wij
ook op de verantwoordelijkheid van de
andere weggebruikers. Die staan op
dat moment stil, kunnen de tram goed
zien, zodat zij de tijd kunnen nemen
om het laatste deel van de tram te la-
ten passeren. Er is nog nooit een on-
geluk gebeurd, waarbij iemand tegen
de achterkant van een tram is aan-
gereden. Overigens heeft deze situatie
ook nooit een rol gespeeld bij de on-
gelukken, waarmee we recent te ma-
ken hebben gehad.'

Veiligheid bovenaan
'Voor ons staat veiligheid op de kruisin-
gen bovenaan, daarom hebben we
donderdag en vrijdag alles nog een
keertje gecheckt. Hieruit is gebleken

dat alle kruisingen veilig zijn en vol-
doen aan de geldende wet- en regel-
geving. Als gemeente stellen wij alles
in het werk om ervoor te zorgen dat de
kruisingen met de sneltram veilig zijn
en dat doen we in nauwe samenwer-
king met provincie en trambedrijf', al-
dus wethouder Ellie Eggengoor.

De enige tramovergang in Nieuwegein
waar wel slagbomen worden aange-
legd is bij de Symfonielaan, waar in
mei vorig jaar een 18-jarige jongen bij
een brommerongeluk om het leven
kwam.

Toernooiwinst
Meeuwsen en Brouwer
in Tsjechië

Robert Meeuwsen heeft afgelopen
zondag in het Tsjechische Ostrava
het 4-sterren World Tour beachvol-
leybaltoernooi op zijn geschreven.
De Nieuwegeiner versloeg samen
met Alexander Brouwer in de finale
het Tsjechische koppel Perusic/
Schweiner.

De Tsjechen waren als eerste ge-
plaatst en hadden ook nog eens het
thuisvoordeel. De favorietenrol die
daarmee gepaard ging maakten ze in
de eerste set ruimschoots waar: 21-13.
Meeuwsen en Brouwer herstelden zich
echter knap. De tweede set ging met
21-19 naar de als 22e geplaatste
Nederlanders. In de derde set maakten
Meeuwsen en Brouwer het met 15-13
af.

Het is de eerste toernooizege voor
Meeuwsen en Brouwer van 2021.

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/artikel/auto-en-tram-weer-in-botsing-met-elkaar-in-de-wijk-de-doorslag
https://www.pen.nl/artikel/foto-van-de-week-524
https://www.pen.nl/artikel/foto-van-de-week-524
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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50 Jaar Nieuwegein
Rondreis
lichtgevend kunstwerk
de Eyecatcher

Als aandenken van het 50-jarig
bestaan van Nieuwegein heeft de
gemeente de Eyecatcher laten ma-
ken. Dit lichtgevend kunstwerk zal
een rondreis door de stad maken.
Ook een keer een kijkje komen ne-
men naar dit stukje geschiedenis?
De eerste locaties zijn bekend. Kijk
hiervoor op www.nieuwegein50-
jaar.nl. Daar zijn ook alle andere ac-
tiviteiten te vinden.

Locaties
Statig overdag en lichtgevende gezel-
ligheid in de avond. De Eyecatcher
maakt een echt statement. De eerste
locaties van dit kunstwerk zijn bekend.

De komende maanden kun je dit beeld
tegenkomen bij De Partner; het Na-
tuurkwartier; op City; op de Midden-
gaarde; bij AH Hoogzandveld en bij
Passantenhaven Vreeswijk.

Iedereen wordt uitgenodigd om een
kijkje te nemen bij één van de locaties.
Vergeet dan ook niet om een selfie te
nemen en @Gem_Nieuwegein te
taggen via de socials.

Nieuwegein 50 jaar
Het kunstwerk de Eyecatcher is ge-
maakt ter ere van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein. En dat is niet het
enige wat er gebeurt rondom het
jubileumjaar van de stad. Met inacht-
neming van de maatregelen worden er
vele activiteiten georganiseerd. Je kunt
deze vinden op www.nieuwegein50-
jaar.nl.

Een greep uit de activiteiten

• 50 jaar Nieuwegein in Portretten
Kunstenaars zijn een project gestart
waarbij ze voor het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein portretten maken van
Nieuwegeiners die iets hebben bete-
kend voor de stad. Meedoen kan nog.
Kijk op de website voor meer infor-
matie.

• Muurschildering Noordstedetunnel
Kunstenares Carin Sleurink gaat in de
Noordstedetunnel allemaal mooie
muurschilderingen maken. Ze is op
zoek naar mooie verhalen die ze kan
afbeelden in de tunnel en ook naar cre-
atieve Nieuwegeiners die willen mee
helpen met schilderen.

• Nieuwegein 1 groot museum
In de maand juni zal Nieuwegein één
groot museum zijn. Inwoners worden
uitgenodigd om kunstwerken te maken
in het thema feestelijke boten en deze
thuis in het zicht te exposeren.

• Videoreeks ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
We vroegen ons af wat Nieuwegeiners
zo bevalt aan hun stad. In een reeks
video’s is de gemeente Nieuwegein
verschillende wijken ingegaan met de
vraag: 'Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?' Kijk hier.

FO
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Gezond stedelijk leven
in Nieuwegein,
de raad blijft aan zet

De stad Nieuwegein staat voor grote
uitdagingen: er is grote woningnood
en tegelijk wil GroenLinks de stad
groen en gezond houden. De voorzie-
ningen in de stad, de infrastructuur,
mobiliteit en voldoende groen moeten
bepalend zijn voor de hoeveelheid wo-
ningen die nog kunnen komen. Ook bij
de plannen voor de A12-zone. Nu lo-
pen er onderzoeken naar wat Nieuwe-
gein nog aankan om de toekomstplan-
nen voor de A-12 zone veilig, bereik-
baar en leefbaar te houden. Bijvoor-
beeld door te investeren in betere we-
gen, het spoor en waterwegen. Alle in-
vesteringen hiervoor staan in het
Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT).

Op donderdag 3 juni is in de Raadsver-
gadering gesproken over de zienswijze
op het Integraal Ruimtelijk Perspectief
dat door 16 gemeenten in de provincie
Utrecht is opgesteld. GroenLinks heeft op
deze zienswijze een amendement ge-
maakt waarin helder aangegeven wordt
dat de raad in Nieuwegein pas gaat be-
sluiten over mogelijke functies en de in-
richting van het Nieuwegeinse deel van
de A12-zone, nadat deze onderzoeken
klaar zijn. Op die manier blijft de Nieuwe-
geinse raad zelf aan zet en blijven we de
stad ontwikkelen op een manier die recht
doet aan het karakter van Nieuwegein,
de duurzaamheidseisen, de leefbaarheid
en de woningnood.
Dit amendement is mede ingediend door
de CDA, Groep Stekelenburg, VSP,
Ieders Belang, ChristenUnie en de PvdA
en is unaniem door de raad aangeno-
men.

A12 Centraal
De A12-zone tussen de knooppunten
Oudenrijn en Lunetten kan zich de ko-
mende decennia (tot 2040) ontwikkelen
tot een van de mooiste stedelijke ge-
bieden van Nederland. Om dit doel te
bereiken hebben de gemeenten Utrecht,
Nieuwegein en Houten, Bestuur Regio
Utrecht, provincie Utrecht en het Rijk (in
2009: departement van VROM (met be-
trokkenheid van Verkeer en Waterstaat))
voor dit gebied een ontwikkelingsper-
spectief opgesteld onder de naam A12
Centraal. Kijk voor het Ontwikkelingsper-
spectief A12 Centraal en meer informatie
op www.a12centraal.nl.

https://www.nieuwegein50jaar.nl/
https://www.nieuwegein50jaar.nl/
http://www.example.com
http://www.example.com
http://www.nieuwegein50jaar.nl
https://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/wat-vind-jij-fijn-aan-nieuwegein/
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.youtube.com/watch?v=UNV4pJlx8B4
https://www.pen.nl/artikel/windmolens-en-huizen-met-park-langs-de-a12-bij-o-a-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/windmolens-en-huizen-met-park-langs-de-a12-bij-o-a-nieuwegein
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Werkbezoek/2020/05-februari/12:59/werkbezoek-A12-Zone-5-2-2020.pdf
https://www.a12centraal.nl/
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Steun
samen met PLUS van Loon
je favoriete club of vereniging

PLUS van Loon staat midden in de
maatschappij en levert graag een
positieve bijdrage aan de samenle-
ving. Niet voor niets is PLUS voor
de zevende keer op rij uitgeroepen
tot Meest Verantwoorde Super-
markt. ‘Wij vinden het dan ook be-
langrijk de lokale gemeenschap te
ondersteunen’ aldus van Loon.

Na een jaar vol maatregelen en
beperkingen organiseert PLUS van
Loon dit najaar een sympathieke
spaaractie waarmee we het verenig-
ingsleven in Nieuwegein een steuntje
in de rug willen geven. Clubs en
verenigingen kunnen zich hiervoor
aanmelden bij PLUS van Loon.
Van zondag 5 september tot en met

zaterdag 13 november 2021 kunnen
klanten van PLUS van Loon sponsor-
punten sparen voor geselecteerde
clubs en verenigingen in hun buurt.
Hoe meer sponsorpunten een club of
vereniging verzamelt, hoe meer euro’s
hun club of vereniging ontvangt. De
deelnemende clubs en verenigingen
mogen het bedrag dat door klanten bij
elkaar gespaard is, naar eigen inzicht
besteden. Denk bijvoorbeeld aan de
aanschaf van materialen, onderhoud
van het clubhuis of een activiteit voor
de leden.

Aanmelden?
Kan jouw club of vereniging een steun-
tje in de rug gebruiken? Clubs of vere-
nigingen die willen meedoen met deze
PLUS spaaractie kunnen zich voor
zondag 4 juli 2021 aanmelden bij
PLUS van Loon of via Sander.de.g-
root@plus.nl.

Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
Als we de mondkapjes even weg
denken, lijkt alles al weer bijna
‘normaal’. Overal kruipen wij uit onze
schuilplaatsen, sommigen aarzelend
en voorzichtig, anderen vol overgave.

Heerlijk: onder de mensen!

De terrassen zitten bomvol, de
restaurants zijn open, in de kerk mag
weer gezongen worden, en in de
stadions klinkt het oorverdovende
gekrijs en gejuich van de supporters.
Spreekkoren mogen ook, afhankelijk
van de gehanteerde teksten, dat dan
weer wel.

In Deurne bij Helmond gingen zo’n
150 rijkelijk beschonken jongeren met
elkaar op de vuist onder het mom ‘je
bent jong en je wilt wat’. In het
Vondelpark maakten gemeentelijke
stadsreinigers 5000 liter zwerfafval
buit, de opbrengst van één dagje
zomeren.

Om ons heen kleuren steeds meer
landen geel, het reizen lonkt. Zelf is
Nederland nog donkeroranje met
78 besmettingen op 100.000
inwoners.

De CoronaCheck-app, die reizen in
de Europese lidstaten mogelijk moet
maken, is zeker voor 1 juli gereed.

Zegt De Jonge. De complexe
vaccinatiestrategie kan nog een
spaak in het wiel steken: de systemen
van de huisartsen en het RIVM
kunnen niet met elkaar
communiceren, een hele heisa dus
om alle gegevens in dat ene app-klare
systeem te krijgen.

Alles wijst erop, we zijn hard op weg
naar het ‘oude normaal’.

Op het Binnenhof speelt zich een
ritueel machtsspel af, dat het
herstelplan ná Corona op voorhand al
kansloos laat. We zijn hard op weg
naar Rutte IV, desnoods doet hij het
in zijn eentje. Er staan immers
2 miljoen Nederlanders pal achter
hem.

Wilders heeft het journaille uitgemaakt
voor ‘tuig van de richel’ omdat Dion
Graus zijn handen niet thuis kan
houden.

De KNVB eist dat Jumbo stopt met de
Snollebollekes-reclame, terwijl die
nou juist zo fraai het Nederlands
voetbal typeert: naar links... naar
rechts…, naar links…

Het EK voetbal nadert, en Nederland
windt zich massaal op over het 5-3-2
systeem dat Frank de Boer op de
valreep geïntroduceerd heeft, naar
het schijnt omdat Marten de Roon en
Stefan de Vrij daar heel goed in zijn.
Bij de rest moet het nog even landen.
In de straat achter ons huis hangen
overal vlaggetjes, hebben deuren een
Oranje-tenue en de lantaarnpalen een
dito jasje. Zo sneu als alles er weer
voortijdig af moet…

Alhoewel: we zitten dit keer niet in de
‘poule des doods’. Dat is weggelegd
voor Portugal, Frankrijk en Duitsland.
Dus zal één van die drie wel
Europees kampioen worden.

Dit is voorlopig mijn laatste column.

Ik ben terug als de evaluatiefase is
aangebroken. Als het feitencircus van
deskundigen is losgebarsten en we
antwoord krijgen op die ene
brandende vraag: hebben we nu wel
of niet al die tijd voor niets met zo’n
kapje op onze snufferd rondgelopen?

Aflevering 48
Alle afleveringen vind je hier.

mailto:Sander.de.groot@plus.nl
mailto:Sander.de.groot@plus.nl
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.dekom.nl/agenda/4993/Flip_Noorman/Amor_Fati/?rt=3395250&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/5023/Laura_van_Dolron/De_Nieuwe_Laura/?rt=3425fc2&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.pen.nl/page/2?s=Willeke+Stadtman
https://www.pen.nl/?s=stadtman+corona


Het Klooster
krijgt een heuse Foodcourt

Op een strategische plek in Nieuwe-
gein gelegen aan de A27, heeft
Dunavast een locatie verworven
voor de realisatie van een Food-
court op bedrijvenpark Het Klooster.
De locatie is in partnership met
McDonald’s Nederland ontwikkeld.
Het Foodcourt heeft een bruto vloer-
oppervlakte van 2.300 m2 en biedt
daarnaast ruimte voor ruim 200 par-
keerplaatsen. Het perceel heeft een
totale oppervlakte 12.105 m² .

De viertal units zijn langjarig verhuurd
aan de respectievelijke restaurant-
ketens McDonald’s (mede-initiatiefne-
mer), KFC, Happy Italy en De Beren.

Deze representatieve ontwikkeling die
optimaal in haar directe omgeving is in-
gepast, vindt aansluiting met de stad
Nieuwegein, de A27 en de omliggende
bedrijven. Na realisatie biedt het pro-
ject de gelegenheid om zowel gasten
te ontvangen vanuit Nieuwegein als
bezoekers vanaf snelweg A27, door
haar aantrekkelijke locatie.

'Wij zijn blij met deze invulling van dit
kavel, waar zowel bezoekers vanaf de
A27 als mensen uit Nieuwegein ge-
bruik van kunnen maken. Het is een
van de zichtbepalende punten als je

Nieuwegein binnenrijdt, dus fijn dat
hier een mooi en duurzaam pand wordt
gerealiseerd', aldus Ellie Eggengoor,
wethouder Economische Zaken Nieu-
wegein.

Alle beoogde gebruikers van het Foud-
court hebben een duurzame ambitie
met betrekking tot gezondheid, produc-
tie van voeding, afvalverwerking en
minimalisatie van het aantal logistieke
bewegingen van en naar het terrein. In
het ontwerp is rekening gehouden met
het gebruik van circulaire materialen,
de meest energiezuinige verlichting en
op het terrein zullen veel groenele-
menten worden toegepast. Er wordt
onder andere gebruik gemaakt van
zonnepanelen en warmteterugwinning

Impressie van de Foodcourt

vanuit de keukens naar de lobby’s.
Daarnaast zal het gebouw gasloos
worden opgeleverd. Dit alles met als
resultaat, een duurzame exploitatie
voor de gebruiker.

De restaurants zijn gericht op het Wa-
terliniedok en de afslag van de A27.
Het hoogteaccent richt zich op aan de
voorzijde van het gebouw en zorgt
voor een baken richting de stad en de
snelweg. Met de ligging van het ge-
bouw, de gebruikte materialen en ter-
reininrichting wordt aansluiting gezocht
met het omliggende gebied zodat een
samenhangende stadsentree ontstaat.

Naar verwachting zal de omgevings-
vergunning in augustus dit jaar afgege-
ven worden. De start van de bouw van
het project staat gepland in oktober
2021 met een geplande oplevering in
het derde kwartaal van 2022.
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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 prentbriefkaart uit Vrees-
wijk, het leven rond de Lekstraat medio
1920. De kaart is uitgegeven door H.
Baars uit de Kleine Sluis uit Vreeswijk. De
drukker is onbekend. Links op de kaart de
smederij van J. Suijkers. In de deurope-
ning de eigenaar. Naast hem zijn knecht
Thijs Poot. De man met de bolhoed is
sluismeester Jan van Leusden.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.dunavast.nl/
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
https://www.pen.nl/artikel/man-ernstig-gewond-na-botsing-met-tram-tram-ontspoord
https://dzcn.nl/zonnepanelen/
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
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Een bedankje
aan mevrouw Dix Visser
op haar 90ste verjaardag

Donderdagmiddag 3 juni werd me-
vrouw Dix Visser uit Nieuwegein in
het zonnetje gezet op het Muntplein.
Dix bereikte namelijk de respectabe-
le leeftijd van 90 jaar! Sinds kort is
Dix ZwerfAfvalPakker (ZAP’er), wat
betekent dat ze zelf zwerfafval op-
ruimt in haar buurt. Zij zorgt dus ge-
heel vrijwillig voor een schone om-
geving in haar wijk. Ter ere van haar
verjaardag en als bedankje voor
haar activiteit kreeg ze van wethou-
der Jan Kuiper een bloemetje.

Dix is veel bezig met in beweging blij-
ven en vind dit zelf ook heel belangrijk.
Voor de Coronacrisis ging ze drie keer
per week naar de sportschool. Toen de
sportscholen dicht moesten wilde ze
blijven bewegen en besloot daarom om
zwerfafval op te gaan ruimen in haar
buurt rondom het Muntplein in de wijk
Batau Noord. Dat bleef niet onopge-
merkt! Haar buurvrouw Marijke nam

Dix ontvangt het bloemetje van
wethouder Jan Kuiper

contact op met de gemeente omdat ze
vond dat Dix wel een verrassing ver-
diend had. Haar buurvrouw is nu ook
ZAP’er.

Aftrap Zakgeldproject
Deze dag was op het Muntplein ook de
aftrap van het zakgeldproject, een ini-
tiatief van de gemeente Nieuwegein en
MOvactor. De kinderen die meedoen
aan dit project hebben ervoor gezorgd
dat Dix op haar verjaardag een dagje

vrij was. Zij hebben de hele dag zwerf-
afval opgeruimd in de buurt. De essen-
tie van het zakgeldproject is om kinde-
ren in de leeftijd van 10-13 jaar, te le-
ren omgaan met geld en hoe ze bij-
voorbeeld moeten sparen en doelen
moeten stellen. Voor alle klusjes die ze
doen, krijgen ze zakgeld. Om hun eer-
ste centen te verdienen, gingen ze dus
de buurt van mevrouw Dix opruimen.

De kinderen stonden enthousiast met
hesjes, grijpstokken en vuilniszakken
op mevrouw Dix te wachten om haar te
feliciteren. Nadat de kinderen haar
hadden toegezongen, overhandigde
wethouder Jan Kuiper het bloemetje.
Volgens hem zorgt Dix voor een mooi-
er en schoner Nieuwegein en had ze
dit bloemetje dubbel en dwars ver-
diend. Daarnaast kreeg Dix ook nog
een hesje, een grijpstok en een vuil-
niszak cadeau.

Advies aan de kinderen
Dix gaf nog een belangrijke les mee
aan de kinderen. ‘Als je je hele leven
veel blijft bewegen, kun je dit ook nog
doen als je oud bent!’ Volgens Dix is in
beweging blijven de manier om jong te
blijven. Nu de sportscholen weer open-
gaan kan ze daar weer heen, maar ze
wil ook nog zwerfafval blijven oprui-
men. Alleen niet op haar verjaardag
natuurlijk, want toen deden de kinde-
ren het.
Door Roos Cals voor pen.nl

Dix met de kinderen
van het zakgeldproject

https://www.pen.nl/adverteren
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/4278806665475833
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://geinbeat.nl/tickets.html?fbclid=IwAR3I0Cr9DSjWVWLZdD8POcr_2nTSW5yMNhd8XEMsSy1k5IHWGR9hLJFlpEY
https://www.dekom.nl/agenda/5061/Steven_Brunswijk/Wat_een_man_kan_kan_ik_ook/?rt=3425fc2&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704


Expositie
‘De Mens in het Midden’
in de Middenhof

Dubbel genieten; én de Middenhof
is weer open én er is kunst te zien
van schilderes Ineka Croon en Jan
Donders fotografie.

Beide kunstenaars hebben elkaar op
het kunstzinnige vlak gevonden in het
uitbeelden van mensen. Mensen die
vrolijk zijn, van dansen houden, of be-
dachtzaam in zichzelf gekeerd zijn. De
omgeving van café, woning, straat is
een belangrijk element in de kunst-
werken. Niet altijd staat ‘De mens in
het midden’, ook alledaagse voorwer-
pen kunnen verwijzen naar de aan-
wezigheid van personen. Zij zijn het in-
directe middelpunt.

Op de foto:: Jan Donders (links) en
Ineka Croon

Het licht in de foto’s en schilderijen
speelt een belangrijke rol: accenten
leggen waar de kunstenaar de aan-
dacht op wil vestigen. Verf spat van het
doek af, het kleurgebruik roept vrolijke
gedachten op.

De wereld van de mensen is soms sur-
reëel uitgebeeld, de fantasie van de
maker is immers niet gebonden aan de
reële wereld. Emoties van kunstenaar
en toeschouwer raken elkaar.

Ook benieuwd geworden? Kom dan
gauw eens lunchen, dineren of met de
kinderen een pannenkoek eten. De
kunst is tot eind oktober 2021 te zien.

14

De Digitale Nieuwegeiner
WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?

Vraagt u zich wel eens af wat dat nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm of ergens tussen het gras in het park in
Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar nu weer
kruipt of vliegt, soms zelfs in huis? De Nieuwegeinse natuurliefhebber
Udo Tenge beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of
beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft Udo een eigen website.

Udo: 'Heel wat zweefvliegen zijn vermomd als een wesp. Fopwespen
zijn dus geen wespen maar...
De gewone fopwesp is daarvan een voorbeeld. Ziet er ongeveer uit als
een limonadewesp maar houdt zich meestal gedeisd tussen het
gebladerte. Zoals deze.'

De op een limonadewesp lijkende, gewone fopwesp. Een
zweefvlieg die zich rustig houdt en echt niet van uw limonade
durft te snoepen. Net echt, maar zonder angel.

PvdA Nieuwegein:
‘Investeer vooral in kwets-
bare leerling bij wegwerken
Coriona-achterstanden’

PvdA Nieuwegein wil dat de extra
middelen voor de bestrijding van
onderwijsachterstanden door Coro-
na vooral worden ingezet op de
plekken waar ze het hardst nodig
zijn.

Het kabinet trekt 8,5 miljard euro extra
uit voor het onderwijs vanwege de co-
ronasituatie. Ook de gemeenten krij-
gen daar een deel van. Alhoewel de
hoogte daarvan nog niet bekend is,
vraagt de PvdA het college om nu al in
actie te komen. 'Voordat je het weet, is
het al zomervakantie en is afstemming
met de scholen niet meer mogelijk',
zegt PvdA-raadslid Emiel Holtermann.
Hij wil voorkomen dat er een versnip-
pering van geldstromen en aanpakken
plaatsvindt.

Zowel het Sociaal Cultureel Planbu-
reau als de Onderwijsraad wijst erop
dat kinderen uit lagere sociaalecono-
mische milieus en ook de scholen
waar veel van deze leerlingen naartoe
gaan, het hardst worden getroffen door
de crisis. 'De extra middelen, die be-
doeld zijn om onderwijsvertragingen in
te lopen en leerlingen te ondersteunen,
kunnen hét verschil maken voor deze
leerlingen', stelt Holtermann.

Om de urgentie van deze aanpak te
benadrukken, heeft de PvdA schrif-
telijke vragen gesteld aan het college
van Nieuwegein.

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.dekom.nl/agenda/5111/Cor_Bakker_Fay_Klaassen/75_jaar_vrijheid_Songs_of_Liberty/?rt=3425fc2&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
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Nieuwegein 1 groot museum

Meer informatie en inspiratie
Plattegrond: bit.ly/Feestelijkeboten
Facebook: Op stap in Nieuwegein
Instagram: Nieuwegein 1 groot museum
www.Nieuwegein50jaar.nl

Vanwege het 50-jarig bestaan van Nieuwegein is de stad deze maand 
1 groot museum. Iedere week vind je inspiratie en informatie over  
Nieuwegein 1 groot museum in de Digitale Nieuwegeiner.

Piratenschip versieren bij Bouwgein
Ken jij het Piratenschip bij Bouwgein? Woensdag 16 juni gaan we feestelijke 
versieringen maken voor het Piratenschip. Doe je mee? De activiteit is van 14.00 
tot 15.30 uur, meedoen is gratis. 

Plattegrond
Er is een online plattegrond gemaakt waarop de locaties aangegeven staan waar 
kunstwerken te zien zijn. Via de plattegrond kan je je eigen route langs de kunst-
werken samenstellen. Er komen steeds meer kunstwerken op de plattegrond te 
staan! Heb je ook een kunstwerk gemaakt, of ga je er een maken? Je kan  
je adres doorgeven via de ‘Op stap in Nieuwegein’ facebookgroep of via  
KunstwerkNieuwegein@gmail.com. 

Feestelijke Boten Box vol Zoete Zoenen
Heb je een heerlijke wandel- of fietstocht door Nieuwegein gemaakt langs de 
kunstwerken? Wil je deze tocht feestelijk afsluiten met wat lekkers? Zoete  
Zoenen heeft vanaf nu een Feestelijke Boten Box. Wil je ook zo’n box bestellen? 
Meer informatie via: www.zoete-zoenen.nl

Spotlicht
Op Instagram wordt iedere dag een kunstwerk in het spotlicht gezet. Een aantal 
daarvan zullen we ook in de Digitale Nieuwegeiner laten zien. Meer informatie 
over de werken kan je vinden via Instagram. Het leukste is om de werken in het 
echt te gaan bewonderen!

https://www.facebook.com/groups/465904447462841
https://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/activiteiten/nieuwegein-1-groot-museum/
https://www.instagram.com/nieuwegein_1_groot_museum/
http://bit.ly/Feestelijkeboten
http://www.kunstgein.nl
http://www.museumwerf.nl
http://www.detweedeverdieping.nu
http://www.zoete-zoenen.nl
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Vaccinatiestraat Nieuwegein
overvol
door run op ontdooide vaccins

De GGD Regio Utrecht heeft maanda-
gavond nog met spoed 1200 Janssen-
vaccins weggeprikt. De vaccins waren
door een stroomstoring ontdooid en
beperkt houdbaar. Bij de vaccinatie-
straat in Nieuwegein ontstond een
lange rij mensen die in aanmerking
wilden komen voor een inenting zon-
der afspraak. De GGD begon rond
21.30 uur mensen die geen kans meer
maken weg te sturen omdat het terrein
overvol raakte.

De stroomstoring in de Beursfabriek in
Nieuwegein werd veroorzaakt door een
kapotte waterleiding. De koelkasten waar
de Janssen-vaccins in werden bewaard
vielen erdoor uit. Als de vaccins niet tijdig
werden opgemaakt zouden ze niet meer
bruikbaar zijn, aldus de GGD die verspil-
ling wilde voorkomen.

Eerst medewerkers en brandweer
Woordvoerder Lydia van der Meer van de
GGD laat onze redactie weten dat vol-
gens de richtlijnen van het RIVM eerst
medewerkers van vaccinatiestraten en
bijvoorbeeld brandweerlieden van de Vei-
ligheidsregio Utrecht zijn benaderd.
Daarmee was voor enkele honderden
vaccins al snel een bestemming gevon-
den.
Omdat het gerucht zich al snel via
Whatsapp-groepen en andere sociale
media verspreidde besloot de GGD vanaf
20.30 uur ook mensen toe te laten die
spontaan naar de locatie kwamen. Bin-
nen een half uur stond er een rij van naar
schatting 400 mensen voor de deur.

Enthousiaste sfeer
'Ik heb een beetje het idee dat we in een

festivalrij staan', zei een vrouw die op
een prik stond te wachten. 'Er is een hele
enthousiaste sfeer, de zon gaat mooi on-
der hier. De rij van Lowlands is er niks
bij.' Een andere vrouw vertelde: 'Ik zat
net het laatste seizoen van ‘Ex on the
beach’ te kijken, toen een vriendin die bij
de GGD werkt appte dat er 1200 prikken
over waren. Toen dacht ik, we springen
in de auto!'

Via sociale media meldden zich daarna
de eerste gevaccineerden die alweer
naar buiten mochten. 'Ondanks mijn
angst voor naalden kan ik een licht
gevoel van euforie niet onderdrukken.
DANK @ggdru @rivm @de weten-
schap!', schrijft een Twitteraar. 'On-
verwacht geprikt vanavond met
#Janssen. Komen we naar buiten, staat
de rij in #nieuwegein tot aan de Maccie!',
aldus een ander.

Op is op
GGD-woordvoerder Van der Meer be-
nadrukt dat de gegadigden zich goed
moesten realiseren dat de vaccins mo-
gelijk al op zouden zijn voor ze aan de
beurt kwamen. En op is dan ook echt op.
Bovendien moet iedereen die gevacci-
neerd wil worden zich kunnen legitimeren
en komt niet iedereen zomaar in aan-
merking voor het Janssen-vaccin. De
GGD verwachtte tot na middernacht
bezig te zijn om de laatste prikken te
zetten.

Door de stroomstoring eerder vandaag
werden andere prik-afspraken verzet
naar locaties in de omgeving. Daardoor
was het vanmiddag onder meer ook
drukker dan anders bij de vaccinaties-
traat in de Utrechtse Jaarbeurs.

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: 'Het Brugpad: wie fietst er niet? Eén van
de drukste fietspaden van Nieuwegein, waar in de
spits fietsfiles staan en waarvan dagelijks zo'n
4000 fietsers gebruik maken. Dit pad is vanaf
november voor maar liefst drieëneenhalf jaar
afgesloten vanwege bouwwerkzaamheden in de
Doorslagzone. We vinden het als Fietsersbond
schokkend dat zo’n cruciale route voor fietsers zó
lang afgesloten wordt. Zet Nieuwegein de fiets
echt op 1?'

https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.pen.nl/artikel/boekentips-voor-moederdag-en-de-boekpresentatie-het-tango-algoritme
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
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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: 'Wie was het? Ik heb geen idee, maar ik was er niet blij mee. Waarmee? Nou, iemand heeft zijn/haar stinkende,
lekkende, enorme zak huisvuil in mijn container gedumpt. Was het teveel moeite om het mee naar huis te nemen? Ik kon
mijn eigen huisvuil nog maar amper kwijt!'

Buitenschoolse
sportevenementen

Heb je vragen, opmerkingen of wil je
meer informatie, stuur een e-mail
aan buurtsportcoach Luka
Spironello via
l.spironello@merwestein.nl

Basketbal
Dinsdag 15 juni, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Driemaster
Jeugd 6-12 jaar
Handbal
Donderdag 17 juni, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Wijkersloot
Jeugd 6-12 jaar
Thouckbal
Dinsdag 22 juni, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Driemaster
Jeugd 6-12 jaar
Tikspelen
Donderdag 24 juni, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Wijkersloot
Jeugd 6-12 jaar
Handbal
Dinsdag 29 juni, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Driemaster
Jeugd 6-12 jaar
Thouckbal
Donderdag 1 juli, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Wijkersloot
Jeugd 6-12 jaar
Eindfeest
Dinsdag 6 juli, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Driemaster
Jeugd 6-12 jaar
Eindfeest
Donderdag 8 juli, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Wijkersloot
Jeugd 6-12 jaar
Naar het deelname-formulier.

50ste vraag- en steungezin
aan elkaar gekoppeld

Buurtgezinnen in Nieuwegein kop-
pelt al ruim drie jaar gezinnen die
het zwaar hebben aan een stabiel
gezin in de buurt. Afgelopen maand
werd de mijlpaal bereikt van 50 kop-
pelingen en dat is natuurlijk gevierd!
Wel volgens de richtlijnen van het
RIVM vanwege het Coronavirus.

Wethouder Jan Kuiper en beleidsad-
viseur Grace van der Pas van de ge-
meente Nieuwegein, waren afgelopen
vrijdag aanwezig om dit vraag- en
steungezin in het zonnetje te zetten.
'Iemand in de buurt kennen, die als het
nodig is voor je klaar staat, dat is zinvol
en maakt verschil. Daar wordt iedereen
beter van.' aldus wethouder Jan
Kuiper.

Precies een week na de kennismaking
met het nieuwe steungezin Leontine,
Bas en hun twee meiden Elsie (18) en
Cato (13) ontmoette Atie Wakkee
coördinator van Buurtgezinnen in Nieu-
wegein, vraagmoeder Celeste en haar
dochters. Atie Wakkee: 'Ik dacht: die
twee samen, dat kan een match zijn!
Toen dat werkte, bleek dit ook mijn 50e

koppeling in Nieuwegein. Een
mooie mijlpaal om te vieren.
De gezinnen hebben na een
glansrijke proefperiode gete-
kend voor het vervolg: Zij gaan
door!'

Zo werkt Buurtgezinnen
Een steungezin wordt voor een langere
periode de steun en toeverlaat voor
een vraaggezin. Samen met de coörd-
inator van Buurtgezinnen bespreek je
welke ondersteuning je zou willen
bieden, welke kinderen in jouw gezin
passen (leeftijd, j/m) en hoeveel tijd je
ervoor beschikbaar hebt. De coördina-
tor kijkt welke gezinnen het beste bij
elkaar passen en begeleidt beide
gezinnen twee jaar.

Zelf steungezin zijn?
In Nieuwegein is Atie Wakkee coördi-
nator van Buurtgezinnen. Buurtgezin-
nen heeft als motto: opvoeden doen
we samen. Hiermee willen ze bevor-
deren dat ouders er minder alleen voor
staan in de opvoeding. Wil je ook iets
betekenen voor andere gezinnen in
Nieuwegein, of wil je meer weten over
wat het inhoudt om een steungezin te
zijn? Stuur een mail naar atie@buurt-
gezinnen.nl of kijk op www.buurtgezin-
nen.nl.

500ste vraag- en steungezin
Drie jaar geleden, om precies te zijn op
14 november 2018 was het ook al
feest in Nieuwegein. Toen werd lan-
delijk de 500ste vraag- en steungezin
aan elkaar gekoppeld in Nieuwegein.

http://www.keep-in-mind.nl
mailto:l.spironello@merwestein.nl
https://www.sportidnieuwegein.nl/evenementen/naschools-aanbod/
mailto:atie@buurtgezinnen.nl
mailto:atie@buurtgezinnen.nl
https://www.buurtgezinnen.nl/
https://www.buurtgezinnen.nl/
https://www.pen.nl/artikel/500ste-vraag-en-steungezin-aan-elkaar-gekoppeld-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/500ste-vraag-en-steungezin-aan-elkaar-gekoppeld-in-nieuwegein
https://www.gall.nl
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-3-p355791081
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FOTO: MARIO WENDT, WIELEWAAL

FOTO: MARIO WENDT, WIELEWAAL

FOTO: MARIO WENDT, WIELEWAAL FOTO: MARIO WENDT, WIELEWAAL

FOTO: MARIO WENDT, WIELEWAAL

Nieuwegein kleurt oranjeNieuwegein kleurt oranje
Stuur maar in, al die foto’s van het
oranjevoetbalgebeuren:
redactie@pen.nl.

FOTO: PATRICK SCHOLMAN, EIKSTRAAT

FOTO: PATRICK SCHOLMAN, EIKSTRAAT

JACOBUS VAN LOOIJHOVE

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
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Patio Beatrixschool
is kindermoestuin
met wilde bloemen geworden

Verhoging van biodiversiteit en be-
trekken van jeugd en buurt bij de
natuur, het doel van Bloeiend
Nieuwegein. En de Beatrixschool in
Wijkersloot doet mee! In de mei-
vakantie was het zover: de aan-
nemer van Wijk heeft de patio opge-
schoond. Met het team van de Bea-
trixschool en een aantal enthousias-
te vrijwilligers zijn de moestuinbak-
ken geplaatst en de plantjes erin
gezet.

De kinderen wisten niet wat ze zagen
na de vakantie: super enthousiast over
de metamorfose en dat de school er
een ‘buitenlokaal’ bij heeft. De groepen
zijn uitgebreid aan de slag met het
zaaien van groenten en kruiden, er zijn

zelfs aardappelen gepoot. De gezaaide
wilde bloemen komen al op, en dat in
vier weken. Voor zitplaatsen is ook
gezorgd: boomstamkrukjes en de or-
ganisatie KOEK gaat de palletbank
maken.

Wil jij ook plaats maken
voor wilde bloemen bij school
of in je buurt, super!
Doe de biodiversiteitwijzer op maakgri-
jsgroener.nl, het barst daar van de
ideeën. Hulp nodig of wil je meer
weten, neem contact op met Josien, of
kijk op www.bloeiendnieuwegein.nl.

Mogelijk gemaakt door
Innovatiefonds Samen voor Biodiver-
siteit, subsidie Duurzame Initiatieven
van Vrijwilligershuis gemeente Nieu-
wegein, KIEM, Carel Nengermanfonds,
Wijknetwerk Wijkersloot, Van Wijk
Groen en de Beatrixschool.

De Digitale Nieuwegeiner

50 jaar Nieuwegein
in de bibliotheek

Juni staat in het teken van 50 jaar
Nieuwegein! Ook in de bibliotheek,
maar wat valt er allemaal te doen?

• Dinsdag 15 juni | 19.30 – 21.30 uur
Workshop verhalen vertellen
Hoe zet je herinneringen (aan Nieuwe-
gein) op papier? Tijdens deze schrijf-
workshop krijg je handige tips.

•Woensdag 16 juni | 15.30 – 17.00 uur
#WorkshopWoensdag Minecraft
Hoe zal de stad er over 100 jaar uitzien?
Door middel van Minecraft bouwen we

aan de toekomst. Voor bibliotheekleden
van 6 t/m 12 jaar.

•Woensdag 30 juni | 11.00 – 13.00 uur
Voorleeslunch Nieuwegein 50 jaar
Een zomerse voorleeslunch voor
senioren met lokale auteurs.

Elke maandag | 14.30 – 15.30 uur
PLUS-café over Nieuwegein in beeld
Met op 7 juni een interview met Hidde
van der Kluit, voorzitter van de Histo-
rische Kring Nieuwegein.

Bekijk de website voor meer informatie
en aanmelden!

Zichtbaar in de bibliotheek
In de bibliotheek loopt ook de tentoon-
stelling “Nieuwegein 1 groot museum”.
Daarnaast vind je in de bibliotheek Nieu-
wegeinse kunst én een boekencollectie
over Nieuwegein.

De bibliotheek is weer open!
Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 20.00
uur.
Zaterdag van 9.00 – 17.00 uur.

De Buurtpleinen openen per 7 juni, kijk
voor openingstijden op de website.

Ecologische bestrijding
eikenprocessierups
Amsterdam-Rijnkanaal

Rijkswaterstaat Midden Nederland
zet vanaf dit jaar in op het ecolo-
gisch bestrijden via vogelnestkas-
ten van de eikenprocessierups
langs het Amsterdam-Rijnkanaal,
Merwedekanaal en Lekkanaal. De
mezen in de nestkasten zullen
vooral eikenprocessierupsen eten.

Ecologische bestrijding
Rijkswaterstaat Midden Nederland
heeft 150 vogelnestkasten geplaatst op
7 ‘hotspots’ langs het Amsterdam-
Rijnkanaal. Op die locaties hebben re-
latief veel mensen last van de brand-
haren van de eikenprocessierups. Uit
verschillende proeven is bekend dat
met name de koolmees de eikenpro-
cessierupsen eet. Inmiddels zijn er ook
aanwijzingen dat het opeten van de
rupsen door koolmezen daadwerkelijk
leidt tot een minder grote plaagdruk.
Rijkwaterstaat is zich ervan bewust dat
deze methode zeker op de korte ter-
mijn nog voor overlast van de eiken-
processierups zal zorgen.

De voorgaande jaren lag het accent
langs het Amsterdam-Rijnkanaal, Mer-
wedekanaal en Lekkanaal op het be-
strijden van de eikenprocessierups met
de inzet van parasiterende aaltjes en
door het wegzuigen van nesten. De
bestrijding met aaltjes blijkt onbedoeld
ook andere rupsen (en dus andere
vlinders) te doden.

Waarschuwingsborden
Rijkswaterstaat plaatst waarschu-
wingsborden bij de fietspaden waar de
eikenprocessierups aanwezig.
Eventueel kun je kiezen voor een
andere route.

https://www.bloeiendnieuwegein.nl/
https://www.bloeiendnieuwegein.nl/
http://www.maakgrijsgroener.nl
http://www.maakgrijsgroener.nl
https://www.bloeiendnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/
https://www.detweedeverdieping.nu/contact/locaties-en-openingstijden/
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Geslaagde
‘Balkon Beweegdag’
in Nieuwegein

Vorige week vrijdag, 4 juni, was de
tweede editie van de Nationale Balkon
Beweegdag. Op deze dag werd er lan-
delijk van alles georganiseerd om te
bewegen vanaf het balkon. In Nieuwe-
gein organiseerde de Buurtsportcoach-
es van SportID activiteiten in samen-
werking met ZorgSpectrum, De KNBB,
De Dansfabriek, Beatz Dansstudio,
Gerda Kagie en Fysiotherapie Gale-
cop. Op 8 locaties in Nieuwegein werd
er we vanaf het balkon, onder het ge-
not van gezellige orgel- en dansmu-
ziek, bewogen.

Met de Balkon Beweegdag konden
cliënten van ZorgSpectrum locaties De
Geinsche Hof en Vreeswijk ervaren
hoe leuk bewegen is. 'De beweegclinic
was een groot succes. Ondanks het
warme weer deden de mensen actief
mee en waren ze heel enthousiast',
vertelt oefentherapeut Marloes Ever-
aers. Ook de biljartclinic van de Biljart-
bond (KNBB) kon rekenen op enthou-
siaste reacties. Een select gezelschap
kreeg de mogelijkheid om hieraan mee
te doen. Dat na afloop de bewoners
van locatie Vreeswijk een tafelbiljart in
ontvangst mochten nemen, was de
perfecte afsluiter van een hele mooie
dag (foto).

‘De KNBB heeft met plezier een mooie
bijdrage mogen leveren aan de Natio-
nale Balkon Beweegdag door onder
andere een prachtig tafelbiljart te done-
ren aan ZorgSpectrum locatie Vrees-
wijk’ vertelt KNBB-directeur Willem La
Riviere.

Dit in het kader van het ouderen/een-
zaamheidsprogramma Tijd voor Krijt
van de KNBB. Voor het tegengaan van
eenzaamheid, voor sociaal samenzijn
en voor (ongemerkte) beweging is het
cruciaal dat in zorglocaties biljarttafels
niet verdwijnen en het doneren van
zo’n mooie mobiele biljarttafel levert
een bijdrage aan het behoud van de
mogelijkheid tot biljarten bij ouderen.
Op enkele locaties heeft de KNBB bil-
jartclinics gehouden, waarbij de KNBB
een extra (blauwe) biljartbal heeft toe-
gevoegd met het voor Tijd voor Krijt
kenmerkende kopje koffie. Zo kan op
deze locaties het laagdrempelige spel
honderden worden gespeeld.

Een mooi moment waren de beweeg-
oefeningen met ouderen op balkons
o.l.v. beweegcoaches, waarbij ouderen
met beperkte woonruimte en vaak ook

(verder lezen)
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Kunstenaar Jan is de Man
werkt aan kunstwerk
aan de Penningburg

Een knuffelbeertje, een bloemen-
vaas en een speelgoedfietsje: stukje
bij beetje verschijnen ze op de muur
van de Penningburgflat in. Kunste-
naar Jan Heinsbroek, beter bekend
als Jan is de Man, is er bezig met z’n
grootste schildering ooit. Het wordt
een gigantische vitrinekast met
daarin dierbare spullen van omwo-
nenden: 'Zij wonen immers hier.'

Hoogtevrees
Wiebelend stijgt het bakje van de
hoogwerker steeds hoger. 'Kijk, nu durf
ik dit gewoon te doen', zegt Jan Heins-
broek, terwijl hij een dansbeweging
maakt. Eigenlijk heeft hij hoogtevrees;
daarom begon hij z’n spuitwerk vorige
week halverwege de flatmuur. Inmid-
dels voelt hij zich onoverwinnelijk in
zijn 'apparaat' en gaat hij fluitend naar
de negende verdieping.
Daar schudt hij spuitbus na spuitbus
om de bakstenen te kleuren. Af en toe
kijkt hij naar beneden. 'Als je dan in
zo’n bakkie staat in een wijk, dan leer
je de wijk ook wat beter kennen', ver-
telt hij. 'Je ziet de routines van mensen
die elke dag dezelfde dingen doen.'
Eenmaal boven wijst hij naar een hijs-
kraan, die nog net wat hoger is. 'Het
voelt een beetje als collega’s.'

In de geschilderde kast komen dierba-
re voorwerpen te staan van mensen
die in de buurt wonen. Zo is het knuf-
felbeertje een herinnering aan de ge-
boorte van het overleden zoontje van
een buurtbewoonster. 'Die mensen wo-
nen hier', legt Heinsbroek uit. 'Ik maak
hier een muurschildering en ga straks
weer naar huis. Het is echt voor de be-
woners.'

Hond Joep op flatmuur
Linksboven staat het 'koppie' van Joep,
het witte hondje van Trees Hijman.
Eerder liet ze al een zogenoemd paper
art schilderij van hem maken. Heins-
broek maakt dat uitgeknipte werk na
op de flatmuur. 'Het is echt Joep',
beaamt Hijman ze. Vanaf de balu-
strade van haar appartementencom-
plex ziet ze de schildering steeds
verder vorderen.
'Mijn hond is echt mijn maatje', vertelt
Hijman. Ze is jarenlang depressief ge-
weest en Joep hielp haar erdoorheen.
Ze noemt hem zelfs de redder van
haar leven. 'Hij heeft me zoveel ge-
bracht; ik kan niet meer zonder hem.'
Hijman vindt het dan ook 'heel erg leuk'
dat die nu op de muur verschijnt. 'Veel
mensen kennen Joep ook. Het is echt
een buurthondje.'

Ook het miniatuurfietsje van Will van
Doren prijkt in de vitrinekast. 'Dit gaat
tingelen: ting-ting-ting', doet ze voor,
wanneer ze aan het stuurtje draait. 'Hij
kan rijden, natuurlijk', vertelt ze. Het
fietsje is oud, blikken speelgoed. De
zoon en dochter van Van Kuik, inmid-
dels allebei in de veertig oud, speelden
er vroeger fanatiek mee. 'We wilden
het bewaren.'
'Het is een leuke, blijvende herinner-
ing, als je het zo vereeuwigd ziet', zegt

Van Doren over het schilderij op de flat
naast haar flat. Ze houdt van graffiti: op
de meterslange muur van haar dakter-
ras staat een gespoten afbeelding van
een berglandschap. Over het werk van
Jan is de Man zegt ze: 'Het is gewel-
dig, vooral de diepte die hij erin schil-
dert. Ik vind het heel knap!'

Veel bekijks
De hoogwerker op het plein blijft niet
onopgemerkt. Tientallen keren per dag
spreken voorbijgangers Heinsbroek
aan. 'Het wordt mooi, hè?', zeggen ze
dan. Of ze bieden een kop koffie aan.
'Het is wel warm zeker?', vraagt een
man vanaf zijn balkon, op dezelfde
hoogte als waarop Heinsbroek aan het
werk is. 'Beetje werken aan m’n teint',
grapt hij terug.
De hele dag gaat hij op en neer. 'Het is
moeilijk', legt Heinsbroek uit, 'je zit er
heel dicht op. Bovenin doe je dingen
op gevoel. Beneden zie je het geheel;
dan zie je wat er misgaat of juist goed
gaat, en waar bijvoorbeeld de con-
trasten harder moeten.' Hij besluit: 'Het
wordt goed ontvangen, dus dat is echt
vet.' Het kunstwerk moet over een paar
weken af zijn.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
Foto’s en video: Annemarie de Wit
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Huizen
in Utrecht en Nieuwegein
ver boven vraagprijs verkocht

De spanning op de woningmarkt is
vorig jaar verder toegenomen. Vraag
en aanbod zijn verder uit elkaar ge-
groeid. Steeds meer woningen wer-
den verkocht boven de vraagprijs en
woningen stonden minder lang in de
verkoop. Waar in 2017 het overbie-
den op huizen nog met name een
Amsterdams fenomeen was, samen
met een aantal grote steden waaron-
der Utrecht, is het overbieden vorig
jaar de norm geworden door het
hele land.

Dat concluderen het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) en het Kadas-
ter op basis van nieuwe woningmarkt-
cijfers over 2020. Relatief het meest
werd overboden in de gemeente
Almere: het doorsnee huis ging hier
zeven procent boven de vraagprijs van

de hand. Kopers in Utrecht, Nieuwe-
gein en Haarlem betaalden zes pro-
cent, of meer, boven de vraagprijs.

Krapte
Op de woningmarkt is nu al een tijd
sprake van grote krapte. Het aanbod
van te koop staande huizen is flink ge-
slonken, terwijl er nog wel veel mensen
willen verhuizen. Ook zijn de hypo-
theekrentes lager dan ooit. Daardoor
bieden kopers flink tegen elkaar op en
hebben veel mensen grote moeite om
nog een huis te bemachtigen.
Volgens cijfers van het CBS en het
Kadaster werd de helft van de wonin-
gen vorig jaar verkocht tegen een prijs
die hoger was dan de vraagprijs. Een
paar jaar terug was dat nog maar
7 procent.

Sneller verkocht
Woningen worden ook steeds sneller
verkocht. Begin 2015 stond een ver-
kochte woning gemiddeld tien maan-

den te koop en sindsdien werd de ge-
middelde aanbodtijd steeds korter, tot
ruim twee maanden vorig jaar. Eind
2020 was de gemiddelde aanbodtijd
van verkochte woningen in geen en-
kele provincie langer dan drie maan-
den.

'Het is duidelijk een geval van een
oververhittende woningmarkt', zegt
hoofdeconoom Peter Hein van Mulli-
gen van het CBS. 'We zien dat al een
tijdje aan de prijsstijgingen en ook dat
is niet meer een exclusief fenomeen in
de grote steden van de Randstad. Het
is nu iets wat je overal in Nederland
terugziet.'

'Corona kan nog een extra zetje
hebben gegeven', aldus Van Mulligen,
omdat mensen vorig jaar net wat min-
der uitgaven aan bijvoorbeeld vakan-
ties. Maar het is niet doorslaggevend.
'Onderliggende oorzaak dat er sprake
is van een hele lage rente, waardoor
het lenen aan geld voor een hypotheek
een stuk goedkoper is, waardoor men-
sen nou eenmaal meer financiële arm-
slag hebben.'

Geen kentering
De hoofdeconoom van het CBS ziet
ook niet heel snel een kentering. 'Als
we kijken naar de cijfers van de eerste
helft van dit jaar, dan kun je ervan uit-
gaan dat het aantal huizen dat boven
de vraagprijs is verkocht nog hoger is.
Die oververhitting is in de eerste helft
van dit jaar gewoon doorgegaan.'

De Digitale Nieuwegeiner

Mini-container voor GFT
deze zomer elke week geleegd

De mini-container voor het Groente-,
Fruit- en Tuinafval (GFT) wordt vanaf
14 juni en tot en met 1 september we-
kelijks geleegd. Je kunt je groene con-
tainer op de juiste inzameldag vóór
07.30 uur aan de weg plaatsen. De rest
van het jaar leegt RMN de GFT-contai-
ner elke twee weken.

Wanneer kan ik de GFT-container
aan de weg zetten?
Om er zeker van te zijn dat je de meest
actuele ophaaldata bij de hand hebt, kun
je het digitale inzamelschema van de
RMN app gebruiken. Download de RMN

app gratis in de App-store (voor iOS en
Android). Wanneer je het ontvangen van
notificaties instelt dan ontvang je een
melding wanneer de container aan de
weg moet staan.

Waarom wekelijks inzamelen?
Maar liefst 80 procent van het GFT wordt
verwerkt tot compost en groen gas. De
verwerking tot compost en groen gas
zorgt voor minder luchtvervuiling en het
bespaart kostbare grondstoffen. Als je je
afval goed scheidt, houd je maar een
kleine hoeveelheid restafval over. Door-
dat RMN de GFT-container vaker leegt,
raakt deze niet overvol en voorkomen we
stankoverlast.

Wat mag er in de container voor GFT?
Twijfel je wat er wel en niet in de contain-
er mag? Kijk in de RMN app met handige
afvalwegwijzer.

Recyclingcoach aanwezig in de wijk
Je kunt ook een beroep doen op de RMN
recyclingcoach. Deze legt je graag uit
hoe je je GFT het beste kunt scheiden.
De recyclingcoach is regelmatig in de ge-
meente aanwezig, maar het is ook mo-
gelijk om een afspraak maken. Wil je een
afspraak met onze recyclingcoach?
Neem dan contact op met de RMN via in-
fo@rmn.nl.

https://www.pen.nl/adverteren
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Column Heleen van den Hoven

‘Wist je dat?’
Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieu-
wegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troon-
ladder' en 'Losse tanden', enkele
kinderboeken die spelen in de wijk
Zuilenstein. Deze boeken zijn via
onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein (en daarmee ook voor
De Digitale Nieuwegeiner) tekent ze
wekelijks haar spinsels op met
haar schrijverspen.

Deze week: ‘Spannend.’

‘Voor een schrijver is een Boeken-
week of de zojuist begonnen Span-
nende Boekenweek een stuk span-
nender dan voor een lezer. Dat heb ik
zelf vorige jaren al ondervonden, en ik
was benieuwd of mijn Nieuwegeinse
collega Anke Verbraak het ook anders
beleefde dan vorig jaar, toen haar
boek nog niet verschenen was.’

Anke: ‘Vorig jaar was ik helemaal niet
met de Spannende Boekenweken
bezig. Ik lees alles wat los en vast zit,
ook een beetje afhankelijk van wat ik
in de bibliotheek vind. En dat is niet
gebonden aan tijd of periode. Maar dit
jaar… Het begon natuurlijk in novem-
ber met het verschijnen van Water en
wolfskers, mijn debuutthriller. In mijn
bescheidenheid dacht ik: als mijn fa-
milie en vrienden het nu willen lezen,
ben ik al lang blij. Maar toen kwamen
de eerste recensies binnen, ook van
buiten mijn eigen cirkel en kwam
langzaam het besef dat ik meer had
gedaan dan een spannend verhaal
schrijven. Ik had een góéd spannend
verhaal geschreven. Van Thrillers and
more kreeg ik 5 sterren en een nomi-
natie op zak voor beste thrillers die in
2020 door Thrillers and more zijn ge-

recenseerd. Als echte nieuwkomer
belandde ik op de vijfde plek.’

‘Voorafgaand aan de Spannende
Boekenweken kwam de VN thriller- en
detectivegids uit. Ook nieuw voor mij.
Echt, er gaat een wereld voor je open
als je ineens niet alleen maar lezer
bent, maar ook schrijver.’
In de gids staan recensies van 335
thrillers. Het boek van Anke krijgt er
een mooie score van 3 sterren. De
slotzin in de recensie luidt: “Anke Ver-
braak heeft een vlotte schrijfstijl en de
plot zit prima in elkaar. Kortom: Water
en wolfskers is een veelbelovend de-
buut.”

Anke: ‘Sindsdien loop ik op wolken en
denk ik tegelijkertijd: hoe ga ik dit ooit
overtreffen?’
Heleen: ‘Ben je dan alweer aan het
schrijven en waaraan?’

Anke: ‘Verhalen rijpen bij mij langza-
am. Het eerste zaadje voor Water en
wolfskers werd geplant tijdens een
fietstochtje langs het Lekkanaal, toen
ik pas in Nieuwegein woonde. Als ik
zeg dat ik er nu zesentwintig jaar
woon, zegt dat genoeg. Schrijven is
ook een kwestie van tijd, rust en
ruimte in je hoofd hebben en met een
opgroeiend gezin en een drukke baan
lukt dat niet altijd. Mij niet tenminste.
Ik merk dat er nu meer ruimte ont-
staat. Voor mijn nieuwe verhaal geldt
hetzelfde. Dat zaadje werd geplant
door een krantenbericht in oktober
2012. Ik heb het uitgeknipt, in een
mapje gestopt en ik ben er – in mijn
hoofd – op gaan kauwen. Wat wil ik
daarover schrijven, hoe wil ik het
schrijven, wie is mijn hoofdpersoon,
wat maakt die mee? Ik denk dat ik nu
ongeveer twee jaar geleden begon-
nen ben om het daadwerkelijk tot een
verhaal te laten rijpen en inmiddels is
de eerste versie af. De werktitel is
“Wat weet men van een leven”.

Mensen, gezinsleden, denken elkaar
goed te kennen, maar ze hebben fei-
telijk geen idee van de binnenwereld
van de ander. En dat zet een rader-
werk aan acties in gang met ook hier
weer dramatische gevolgen.’
‘En ja, het moet wel goed. Dus werk ik
nu aan de tweede versie om de onvol-
komenheden eruit te halen en er een
verhaal van te maken, waarvan ik
hoop dat het weer net zo gretig gele-
zen en goed ontvangen wordt als Wa-
ter en wolfskers.’

De Spannende Boekenweek loopt dit
jaar van 7 tot 13 juni en is een uitste-
kend excuus om weer eens langs de
plaatselijke boekwinkel te gaan.
Heleen: ‘Fijn om iets spannends te
lezen na (of tijdens) voetbalwedstrij-
den op televisie.’

Aflevering 5

Geslaagde
‘Balkon Beweegdag’
in Nieuwegein

(vervolg van pagina 21)

beperkte mogelijkheden om ergens te
sporten met een keu in de hand op op-
zwepende muziek beweegoefeningen de-
den. Tot groot plezier van de (voor-
namelijk, maar niet uitsluitend) ouderen,

die deze bijdrage van de KNBB waar-
deerden en die de keuen mochten hou-
den, wat hopelijk voor hen ook de instap
verlaagt om ergens een potje te gaan
spelen.

De organisatie kijkt terug op een spor-
tieve, zonnige en geslaagde Nationale
Balkon Beweegdag. ‘Volgend jaar weer!’
aldus de buurtsportcoaches van SportID
Nieuwegein.
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Overzicht
van álle evenementen
ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein

Nieuwegein 1 groot museum
Hele maand juni.
In juni kunnen inwoners hun bootje in
het zicht plaatsen en kan iedereen er
langs lopen. Er is zelfs een digitale
wandelroute ontwikkeld langs verschil-
lende bootjes: bit.ly/Feestelijkeboten.
Meer informatie over deze activiteit:
www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/
activiteiten/nieuwegein-1-groot-muse-
um.

Expositie over de waterlinie
in het Atrium van het Stadshuis
Vanaf 14 juni.
13 Kunstwerken zullen op 3d posters
worden geprint.

Start
Muurschildering Leusderschans
22 juni.
De muurschildering wordt gemaakt..

Kist-je-kunst in KunstGein
28 juni - 12 juli.
Kunstgein Podium: 50 kunstenaars die
50 kistjes gaan vullen met kunst:
activiteitenkunstgein@gmail.com.

Cadeau
van de Gemeenteraad Nieuwegein
aan de Stad
Juli
De gemeenteraad Nieuwegein wil
graag een passend cadeau in de vorm
van een wandel/fietsroute met de pa-
rels van Nieuwegein aanbieden aan de
inwoners van Nieuwegein:
b.deruiter@nieuwegein.nl

Verjaardag lunch
met vijftig 50-jarigen
in het Stadshuis samen met
de burgemeester en de wethouders
1 juli.
Aan alle genodigden is een foto
gevraagd waar zij herinneringen aan

hebben. Deze foto’s worden vergroot
en geplaatst in de lunchruimte.

Fietsbelconcert
1 juli.
Movactor organiseert een fietsbelcon-
cert voor alle Nieuwegeiners. Er zijn
zelfs twee drive thru’s (Buurtplein Zuid
en Buurtplein Batau):
Buurtverbinders@movactor.nl.

Officiële start van het project
Muurschildering Noordstedetunnel
met kunstenaars
en geinteresseerden bij de tunnel.
1 juli.
Tussen 1 juli en 19 juli bijeenkomsten
om samen het ontwerp voor de tunnel
uit te werken (data volgen).
19 juli start Carin Sleurink (met andere
kunstenaars) in de tunnel.

Festival Geinbeat
10 juli

Start Graffiti project Kolfstedetunnel
10 juli
Om 14:00 uur zal Jan is de Man
starten samen met de studenten van
het Anna van Rijn College. Burge-
meester Frans Backhuijs zal hierbij
aanwezig zijn.
Om 16:00 uur zal Jan is de Man
samen met inwoners verder werken
aan het project. Wethouder John van
Engelen van Sport, Cultuur, Recreatie
en evenementen zal hierbij aanwezig
zijn.

Start
Muurschildering Noordstedetunnel
onder begeleiding
van Carin Sleurink
19 juli.

Night of the Proms Rijnhuizen
(voorheen bekend als Pontonconcert).
28 augustus.

Plofparade The Groundbreakers
29 augustus.

Feest Maal 50
17 - 19 september.
Op 50 adressen zijn, bij mensen thuis,
bij ondernemingen of maatschappelijke
organisaties, feestelijke verrassings-
etentjes. Dit is met inachtneming van
de huidige maatregelen. En een video
etentje kan ook.

Nationale Sportweek
17 - 26 september.
Nieuwegein is wederom host-city dit
jaar: s.tuitel@merwestein.nl.

Expositie in DE KOM:
50 portretten
ter ere van 50 jaar Nieuwegein
September.

Publicatie boek Historische Kring
21 oktober.

Bijeenkomst voor ondernemers
over 50 jaar ondernemen
in Nieuwegein
25 oktober.
Samen voor Nieuwegein: Onderne-
mers vertellen over 50 jaar onderne-
men in Nieuwegein en over de
toekomst van ondernemen in
Nieuwegein: karin@samen-
voornieuwegein.nl of Karin Beenen,
0643368435.

En verder
en gedurende
de hele feestperiode

Videoreeks: ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
Videoreeks waarbij we de verschil-
lende wijken ingaan en inwoners de
vraag stellen ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein’? Bekijk de serie:
www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/
wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein.

Kunstwerk Eyecatcher
reist door de stad
Statig overdag en lichtgevende gezel-
ligheid in de avond. De Eyecatcher
maakt een echt statement. De eerste
locaties van dit kunstwerk zijn bekend.
De komende maanden zul je dit beeld
kunnen tegenkomen bij De Partner; het
Natuurkwartier; op City; op de Midden-
gaarde; bij AH Hoogzandveld en bij de
Passantenhaven Vreeswijk.

Geocache: serie multi caches thema
Nieuwegein 50

Geina Escape Route
De ‘Geina escape’ is een escape route
van ongeveer 14km op de fiets door
Nieuwegein. Je komt langs acht typis-
che Nieuwegeinse locaties die je zeker
zult herkennen. Op elke locatie dient u
een vraag, puzzel of raadsel op te
lossen om verder te kunnen. De be-
doeling is om alle locaties zo snel mo-
gelijk te vinden en de puzzel op te
lossen: www.nieuwegein50jaar.nl/ac-
tiviteiten/geina-escape-route.

Sprekende Beeldenroute
De Sprekende Beeldenroute is een
route van ongeveer 9 km, die je langs

(verder lezen)

De Digitale Nieuwegeiner

http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/activiteiten/nieuwegein-1-groot-museum
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/activiteiten/nieuwegein-1-groot-museum
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/activiteiten/nieuwegein-1-groot-museum
mailto:activiteitenkunstgein@gmail.com
mailto:b.deruiter@nieuwegein.nl
mailto:Buurtverbinders@movactor.nl
mailto:s.tuitel@merwestein.nl
mailto:karin@samenvoornieuwegein.nl
mailto:karin@samenvoornieuwegein.nl
0643368435
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/geina-escape-route
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/geina-escape-route
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk


28

Leerlingen De Schouw
voor één dag
een Invictus Games-atleet

Twee klassen van de Nieuwegeinse
basisschool De Schouw werkten
zich woensdag in het zweet op de
Junior-V-Games in de Prins Bern-
hardkazerne in Amersfoort. Ze zijn
voor één dag een Invictus Games-
atleet en zien zo hoe het is om spor-
ter én veteraan te zijn.

'Best moeilijk, maar wel leuk', zegt
Davey. De 11-jarige stapt net uit een
rolstoel waarmee hij een parcours
heeft afgelegd. De jongeren sporten op
verschillende onderdelen. De competi-
tie is georganiseerd door Nationale

Veteranendag met als doel jongeren
meer te leren over veteranen. 'Ik vind
het heldhaftig van ze', zegt Davey.

De Invictus Games is een sportevene-
ment voor militairen en veteranen, die
psychisch of lichamelijk gewond zijn
geraakt in het leger. Onder begeleiding
van veteranen die zelf meedoen aan
de Invictus Games leren de jongeren
alles over de sport, maar ook over de
verhalen erachter.

Rick Tornstra is één van de veteranen
die vandaag helpt. Hij raakte in 2007
gewond in Afghanistan door een zelf-
moordaanslag. 'Ik raakte daar onder
andere blind aan één oog', vertelt Rick.
Hij kwam in contact met de Invictus
Games en is er nooit meer wegge-
gaan. 'Als je daar andere sporters
tegenkomt, heb je aan een half woord
genoeg.'

Voor één van de leerlingen is het niet
gek om de veteranen te zien, waarvan
sommigen een been missen. Veerle
heeft zelf ook een beenprothese. 'Ik
weet hoe ik ermee om moet gaan om-
dat ik het zelf ook heb, dus dat is wel
grappig', zegt ze. Naast Veerle ligt een
bal, ze is aan het zitvolleyballen. En
dat is niet zo moeilijk als het lijkt, vindt
ze.

De kinderen leren vandaag niet alleen
op een hele andere manier te sporten.
De verhalen die ze vandaag horen,
vergeten ze niet gauw meer. 'Ik vind
het wel erg om te horen, maar het was
toch weer om het land te beschermen',
zegt Mike.

De Digitale Nieuwegeiner
Overzicht
van álle evenementen
ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein

(vervolg van pagina 26)

tien kunstwerken leidt. Bij ieder beeld
krijg je een audio uitleg over de historie
daarvan wanneer je er langs loopt of
fietst. De routekaart is hier te
vinden: www.nieuwegein50jaar.nl/ac-
tiviteiten/sprekendebeeldenroute.

Korte verhalen van de rijke historie
van Nieuwegein, door Paul Rijntjes.
De serie ‘Nieuwegein: 50 jaar in on-
twikkeling’ beslaat een tijdsbeeld van
vijf decennia. Zo wordt de lezer aan de
hand meegenomen door de groei van
Nieuwegein. Als stad en als gemeen-
schap: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkel-
ing.

Verhalen van inwoners
Inwoners delen hun herinneringen over
wonen, werken en/of leven in Nieuwe-
gein: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
ennu/verhalen/verhalen-inwoners.

Fotoreeks Toen en Nu
www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/
fotos-toen-en-nu.

Geina
Zomerprogramma voor jongeren
https://geinazomerprogramma.nl.

Geina de Buurtsoap
De buurtsoap wordt gemaakt door en
voor de bewoners van Nieuwegein. Na
een feestelijke rode-loper première in
DE KOM gaat de buurtsoap ‘on tour’
langs scholen en buurthuizen. Iedereen
kan meedoen aan de buurtsoap.
Info: buurtsoap@dekom.nl.

Gratis rondvaarten
Museumwerf Vreeswijk
De waterwegen waren belangrijk voor
de ontwikkeling van de oude kernen.
Museumwerf Vreeswijk maakt die ont-
dekkingsreis mogelijk door gratis
rondvaarten, mét een gids aan boord.
Met behulp van sponsors kocht de
Museumwerf daartoe de Hoop en
Vertrouwen, een kagenaar uit 1930 dat
ooit dienstdeed als baggerschuitje in
het Groene Hart. Vaarschema en wijze
van aanmelding zijn te vinden op
www.museumwerf.nl.
Info: Jack@museumwerf.nl en
Cisca@museumwerf.nl
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College Nieuwegein
ondanks onzekerheden
voorzichtig positief
over financiële toekomst

Hoewel er flinke onzekerheden zijn,
blijft het college van B&W voorzich-
tig positief over de financiële toe-
komst van Nieuwegein. Het college
verwacht in het najaar een sluitende
begroting voor 2022 te kunnen pre-
senteren. Met een sluitende begro-
ting blijft Nieuwegein ook de komen-
de jaren in staat te investeren in de
openbare ruimte, voorzieningen,
vergroening, verduurzaming, ver-
keersdoorstroming en betere dienst-
verlening. Dat staat in de zogeheten
Kadernota die het college deze week
naar de gemeenteraad heeft ge-
stuurd.

De onzekerheid komt vooral voort uit
onduidelijkheid over de hoogte van de
bijdrage die gemeente Nieuwegein van
de landelijke overheid ontvangt. De
kosten van Jeugdzorg en WMO druk-
ken al jaren hard op de gemeentelijke
begroting. Onlangs heeft een arbitrage-
commissie geoordeeld dat het Rijk fors
geld moet bijleggen. Het kabinet heeft
inmiddels voor 2022 extra middelen
toegezegd. Alleen met voldoende geld
van de landelijke overheid is een slui-
tende begroting voor de komende jaren
realistisch.

Uitdagingen
Nieuwegein staat ook voor een aantal
andere fikse uitdagingen. De gemeente
kent grote opgaven op het gebied van
woningbouw, de bereikbaarheid van de
stad en de vernieuwing van schoolge-
bouwen en sportaccommodaties. Het

landelijke klimaatbeleid vraagt daar-
naast om flinke inspanningen op lokaal
en regionaal niveau. Ook de landelijke
aandacht voor de veiligheid en leef-
baarheid in wijken vraagt mogelijk om
extra inzet van gemeentes.

Hetzelfde geldt voor de effecten van
corona. Doordat steeds meer mensen
gevaccineerd zijn, loopt het aantal be-
smettingen gelukkig snel terug. De
lange termijneffecten van corona op
het vlak van armoede, schulden en
jeugdzorg zijn echter nog moeilijk in te
schatten. Het is nog niet in alle geval-
len duidelijk wat de financiële gevolgen
van deze uitdagingen zijn voor de ge-
meente Nieuwegein.

Investeren
Wethouder Financiën Hans Adriani: 'In
Nieuwegein hechten we van oudsher
veel waarde aan een duurzaam even-
wichtig financieel beleid. Dat is ook
nodig om de komende jaren te kunnen
blijven investeren in de vernieuwing
van de stad. Voldoende geld van het

rijk voor gemeenten is echt een voor-
waarde om de begroting op orde te
kunnen houden. Met een nog lopende
kabinetsformatie en onduidelijkheid
over de hoogte van de bijdrage die
gemeentes voor de jeugdzorg ontvan-
gen, blijft het spannend of we de be-
groting in het najaar sluitend kunnen
maken.'

Over de Kadernota
In de Kadernota beschrijft het college
de uitgangspunten voor de begroting
voor 2022 en verder. Deze begroting
stelt de gemeenteraad in het najaar
vast. De raad bespreekt de Kadernota
op 24 juni en stelt deze op 8 juli vast.

Behalve de Kadernota buigt de raad
zich ook over de Jaarrekening, het fi-
nanciële jaarverslag van de gemeente
over 2020. Inwoners, ondernemers en
andere geïnteresseerden kunnen de
besprekingen live volgen via de web-
site van de gemeenteraad.
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Brandstichters
brengen flatbewoners
Souvereinburg in gevaar

Het had niet veel gescheeld of een
appartementencomplex aan de Sou-
vereinburg in Batau Noord had in
lichterlaaie gestaan. Terwijl iedereen
rustig ligt te slapen, stichten twee
mannen brand in één van de gangen
van het complex. Het gebeurt alle-
maal in de nacht van dinsdag 8 op
woensdag 9 december rond 02.55
uur. De brand wordt gesticht bij de
voordeur van een man die rond dat
tijdstip met een vriend op de bank
een film zit te kijken.

Bewakingsbeelden
Op bewakingsbeelden is te zien hoe
een man in het trappenhuis naar een
gang loopt en blijft staan bij de voor-
deur van de woning waar de twee
mannen een film zitten te kijken. De
man is onherkenbaar in beeld omdat
niet duidelijk is wat zijn rol is in deze
zaak. De politie wil graag weten wie hij
is. Hij kan een goede getuige zijn,
maar mogelijk hoort hij wel bij de man-
nen die nog geen minuut later in beeld
komen.

Die mannen hebben een colafles bij
zich, met daarin waarschijnlijk een
brandbare vloeistof. Ze lopen naar
dezelfde voordeur. De man die er als
eerste was, loopt dan weg. De andere
twee gieten de brandbare vloeistof
over de vloer en steken dat aan. Er
ontstaat een flinke steekvlam. De man-
nen rennen weg en het vuur schiet on-
der de voordeur van de woning door.

Ontruiming
De bewoner belt 112. Het vuur in de
gang dooft grotendeels vanzelf. Van-
wege de heftige rookontwikkeling
moeten wel vijftien woningen worden
ontruimd. De schade aan het apparte-
mentencomplex bedraagt zo’n 16.000
euro. De bewoner zegt geen idee te
hebben wie het op hem gemunt heeft
en waarom.

Signalementen

• Persoon 1
Dat is de man die als eerste in beeld
kwam, maar van wie niet duidelijk wat
zijn precieze rol was.
– lichtgetinte huidskleur
– donkerblauwe capuchontrui
– zwarte broek.

• Verdachte 2
– lichte/lichtgetinte huidskleur
– normaal postuur
– donkerblauwe jas met capuchon
– grijze spijkerbroek
Op zijn jas zaten wat opvallend details,
zoals de capuchon een opvallende
lichtblauwe baan en op de bovenarm
zitten drie gekleurde banen.

• Verdachte 3
– lichte/lichtgetinte huidskleur
– slank/normaal postuur
– donkerblauwe capuchontrui of jas
met capuchon met een logo op de
linkerbovenarm en op de buik

– donkere sjaal voor mond en neus
– zwarte broek

Tips
De politie wil heel graag van u weten
wie deze drie mannen zijn. Kent u ze of
heeft u andere belangrijke informatie
die kan helpen ze te vinden, bijvoor-
beeld over het motief? Geef het door
via de tiplijn: 08006070 of via Meld
Misdaad Anoniem: 08007000.
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Zwaar hijswerk
bij Museumwerf Vreeswijk
lijkt een fluitje van een cent

De weersomstandigheden waren
perfect: weinig wind, een zonnetje
en aangenaam van temperatuur.
Woensdag 9 juni, klokslag 10.00 uur
reed de Nieuwegeinse firma Brou-
wer, Zwaar en Speciaal Transport
BV het terrein van Museumwerf
Vreeswijk op. Brouwer had inder-
daad zwaar transport te verrichten:
een losse scheepskop en een laad-
ruim, afkomstig van het Vreeswijkse
zandschip Christina, die naar andere
plekken op het werfterrein moesten
worden verplaatst.

Christina
De Christina maakte onder schipper
Adriaan Pieter van Dijk en zijn vrouw
Stien Eikelboom tussen 1922 en 1954
deel uit van de omvangrijke Vreeswijk-
se zandwinningsvloot. Het schip, een
heve-aak uit 1911, is een van de wei-
nige overgebleven directe getuigen van
deze voor Vreeswijks ooit zo belangrij-
ke branche. Restauratie van dit bijzon-
dere erfgoed bleek financieel onhaal-
baar. Voor haar behoud werd plan-B
bedacht: in drieën delen met voor elk
afzonderlijk stuk een prominente plek
en functie: de scheepskop als boeg-
beeld naast de ingang van de Mu-
seumwerf; het losse ruim als overdekte
doorloop tussen twee gebouwen; de
scheepskont als verhalenschip over de
Vreeswijkse zandwinning en de familie
Van Dijk.

Augustus 2020 vond de aftrap plaats
met het lossnijden en tijdelijk verplaat-
sen van de kop, later gevolgd door het

scheiden van ruim en kont. Nu de kop
grotendeels is opgeknapt, was de tijd
aangebroken hem naar zijn definitieve
plek naast de entree te brengen.

Woensdag was het zover. Belangstel-
lenden hadden zich op het terrein ver-
zameld waaronder een aantal leden
van de familie van Dijk zoals de
81-jarige schippersdochter Eef van
Dommelen - Van Dijk. Als klein meisje
voer ze nog wel eens mee met de
Christina terwijl haar vader en broers
zand wonnen op de Lek. Voor haar
was de verplaatsing van de scheeps-
onderdelen een mooie en tegelijk emo-
tionele aangelegenheid. Naast haar
brede glimlach verschenen regelmatig
tranen in haar ogen. De inzet van de
medewerkers van de Museumwerf om
het schip te behouden ontroerde haar.
Tegelijk kwamen jeugdherinneringen
naar boven aan het ouderlijke gezin
waarvan zij als laatste was overge-
bleven.

De firma Brouwer, Zwaar en Speciaal
Transport BV, tilde ogenschijnlijk moei-
teloos Christina’s voorschip op de wa-
gen om het vervolgens even verderop
op de plaats van bestemming af te le-
veren. Binnen een kwartier was deze
operatie uitgevoerd.

Na een kort intermezzo was het losse
ruim aan de beurt. Het tillen van dit vrij
grote, U-vormige, incourante gevaarte
had wat meer voeten in aarde. Het zat
nog over enkele centimeters vast aan
het achterschip. Toen dat losgesneden
was, moesten de hijsbanden eerst in
de juiste positie worden gebracht voor-
dat er goed en wel kon worden gehe-
sen. Op Brouwers transportauto was

Eef van Dommelen - Van Dijk (links)
met vrijwilligster Lydia Kroeze van
de Museumwerf

het ook nog passen en meten voordat
dit speciale transport op weg kon. En
ook dit karwei duurde niet langer dan
een half uur.

Nieuw spektakel
Met het verplaatsen van de kop en het
ruim zijn voor de Museumwerf weer
belangrijke stappen gezet. De komen-
de tijd wordt de kop verder afgewerkt
en het ruim geschikt gemaakt voor zijn
nieuwe corridorfunctie. Als dit klaar is,
zal de wagen van de firma Brouwer op-
nieuw verschijnen voor weer een waar
hijsspektakel. Dan verkast de corridor
naar zijn definitieve plek tussen twee
gebouwen en wordt het losse achter-
schip naar de tijdelijke werkplek ver-
voerd. Uiteraard onder toeziend oog
van de familie Van Dijk.

Je kunt de werkzaamheden volgen
Het buitenterrein is vrij toegankelijk met
inachtneming van de coronaregels.
Museumwerf Vreeswijk vind je aan de
Wierselaan 113 (Vreeswijk).
Binnenkort is ook het binnenmuseum
weer geopend.
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Geen trams maar bussen
tussen
Nieuwegein Stadscentrum
en IJsselstein-Zuid
op 19 en 20 juni

Op lijn 61 tussen de haltes Nieuwe-
gein Stadscentrum en de eindhalte
IJsselstein-Zuid rijden in het week-
end van zaterdag 19 en zondag
20 juni geen trams. Vervoerder U-OV
zet langs dit gedeelte van de tramlijn
vervangende bussen in.

De trams rijden gedurende dit weekend
niet op dit deel van lijn 61 vanwege di-
verse werkzaamheden in Nieuwegein
en IJsselstein. Om te beginnen wordt
bij de eindhalte IJsselstein-Zuid ge-
werkt aan aanpassingen van het sys-
teem dat de aansturing regelt van het
wissel en de seinen. De eindhalte is al
geschikt gemaakt voor gebruik door
gekoppelde trams met een lengte van
75 meter. Daarvoor wordt in dit week-
end bij de eindhalte nu ook een sein
verplaatst. Met de aanpassingen aan
het beveiligingssysteem kunnen bo-
vendien alle sporen bij de eindhalte
IJsselstein–Zuid worden benut. Om de
werking te controleren worden in de
nacht van zaterdag 19 op zondag 20
juni testritten met een tram uitgevoerd
bij de eindhalte IJsselstein-Zuid. De
tram zal tijdens deze testritten lang-
zaam rijden en het geluid wordt daar-
mee zo beperkt mogelijk gehouden. Bij
de eindhalte wordt in dit weekend over-
dag gewerkt tussen 07.00-18.00 uur.

Overige werkzaamheden
Omdat dit deel van tramlijn 61 gedu-
rende het gehele weekend niet wordt
gebruikt, zijn er ook overige werkzaam-
heden ingepland. Bij de kruising Koe-

koekslaan in Nieuwegein wordt op za-
terdag 19 juni een mast van de boven-
leiding vervangen. Daarvoor wordt een
rijstrook afgezet van de weg. De krui-
sing blijft open voor doorgaand verkeer
en er zijn verkeersregelaars ter plaat-
se. Deze werkzaamheden zijn inge-
pland overdag tussen 07.00-18.00 uur.

Bij halte Doorslag vindt diezelfde dag
herstelwerk plaats aan het hekwerk en
perron. Verderop langs de lijn in IJssel-
stein wordt op zaterdag 19 juni bij de
kruising Europalaan gewerkt aan ver-
betering van het talud van de tram-
baan.

Hinder
Voor alle werkzaamheden geldt dat
alleen overdag wordt gewerkt, met uit-
zondering van de testritten bij de eind-
halte IJsselstein-Zuid. Bij alle bouwlo-
caties blijven woningen en bedrijven
bereikbaar. Geluidshinder als gevolg
van deze werkzaamheden is naar
verwachting beperkt.

Vervangend busvervoer
• Tussen Nieuwegein Stadscentrum en
IJsselstein-Binnenstad rijden vervan-
gende bussen met lijnnummer 961

• Tussen Nieuwegein Stadscentrum en
het St. Antoniusziekenhuis rijden ver-
vangende bussen met lijnnummer 163

• Tussen IJsselstein Binnenstad en IJs-
selstein-Zuid rijden vervangende
bussen met lijnnummer 164
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Onze fotograaf Jordi Jupijn wordt door de
redacties van pen.nl en De Digitale Nieuwegeiner
zeer gewaardeerd. Altijd bereid, mits zijn agenda
hem dat toestaat, voor beide redacties op pad te
gaan. De redacties dragen hem bij wijze van
spreken op handen.

Maar afgelopen weekend, tijdens het JSV Oranje
Festival gebeurde het Jordi dat hij, dan wel niet op
handen, door de voltallige damesploeg gedragen
werd. Wat zal Jordi zich heerlijk hebben gevoeld...

Ook een bijzondere foto gemaakt? Stuur hem ons:
redactie@pen.nl. Wie weet ruimen we er een mooi
plaatsje voor in!

Enik Recovery College
in Nieuwegein
start zomerprogramma

Herstelacademie Enik Recovery College
heeft sinds 1 april een locatie aan de
Hoornseschans 101 geopend. Enik is
een leeromgeving en ontmoetings-
plaats voor mensen die ervaring heb-
ben met psychische ontwrichting. Zoals
bij alle Enik locaties is er een Sociaal
Trefpunt voor koffie, ontmoeting en on-
derlinge steun. Daarnaast zijn er meer-
dere zalen voor diverse herstelgerichte
activiteiten en werkgroepen, zoals de
WRAP (Wellness Recovery Action
Plan), Omgaan met Autisme en Mindful-
ness. De locatie is geopend op dinsdag
t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

De nieuwe locatie van Enik komt in plaats
van het Lister arbeidstrainingscentrum La
CaZa (voorheen Wijkhuis De Steeg). De
activiteiten voor buurtbewoners van het
wijknetwerk Fokkesteeg en de Stichting
Balans Nieuwegein blijven doorgang vin-
den.

Zomerprogramma
Vanaf maandag 5 juli start een zomerpro-
gramma volop activiteiten, workshops, in-
troducties en werkgroepen. Ontwikkeld en
gefaciliteerd door mensen die zelf hebben
ondervonden wat helpt in herstel en dit
graag verder onderzoeken met ervarings-
genoten.
Deze zomer is er speciale aandacht voor
het thema (zelf)stigma. Deelnemers kun-
nen bijvoorbeeld aan de hand van kaarten
hun rolmodellen bespreken in Ga 'Voorbij
Zelfstigma'. In de werkgroep In-geprent
brengen deelnemers met foto's in beeld
hoe (zelf)stigma door henzelf en de buiten-
wereld wordt ervaren. De gemaakt foto's
worden vervolgens bij Enik, locatie Nieu-
wegein, tentoongesteld.
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