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Rooie Arie naar vluchtelingenkampen

Workshop Acrylic Pouring
DEZE WEEK

TE BELEVEN

FOTO: AREND BLOEMINK

Gelet op de corona maatregelen bestaat de kans dat een
evenement niet door kan gaan. Neem bij twijfel contact op met
de desbetreffende organisatie.
AHN Zomerfestival, 24 juli • Rollator APK, 28 juli • Buiten tekenles, 9 augustus • Workshop Acrylic Pouring, 12 augustus • Koffieconcert, 15 augustus • Sport- en spelmiddag, 19 augustus •
Voetbalvierdaagse 23 t/m 26 augustus • Grande Finale, 27 augustus • Night of the Proms, 28 augustus • Plofparade, 29 augustus
• Authentieke Dag Vreeswijk, 4 september • Open dag De Kom
Kunstencentrum, 4 september • Gluren bij Buren, 5 september •

• Vakantiegames • Witte Anjer perkje • Kinderen schrijven eigen
boek • Aanmelden Gluren bij de Buren • Geina zomerprogramma
• Peter R. de Vries-monument • AHN Zomerfestival met Pétanque
• Zomerschool en -academie van start • Jeugd Voetbal Vierdaagse
• Oplossingen piepende tram kosten bijna een miljoen • Zomeractiviteiten Fort Vreeswijjk • Vrouw beroofd • Kunstenaars begonnen aan kunstwerk • Sluis Vreeswijk weer op normale stand •
Messenverbod • Markt in City verplaatst • Jumbo Centraal Distributie Centrum breidt uit • Nieuwegeiners positief over ontvangen maatschappelijke ondersteuning •
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Saltimbocca
van varkensvlees

Cupstack zoekt gemotiveerde (vakantie)krachten
voor deze zomer

Deze week maken wij in de rubriek
‘Koken met PEN' een beproefd Italiaans gerecht, normaal gesproken
gemaakt van kalfsvlees, maar deze
variant heeft de voorkeur van onze kok
Eric Dekker.

Cupstack levert hard cups aan kleine en grote festivals en evenementen
in heel Nederland. Allemaal vanuit hun warehouse op de Brabanthaven in
Nieuwegein.
In verband met de groei van dit jaar is cupstack daarom op zoek naar
gemotiveerde (vakantie)krachten die het leuk vinden een steentje bij te dragen
aan een duurzame wereld. In onze gloednieuwe spoelstraat worden deze bekers
met maximaal 10.000 stuks per uur volledig gereinigd en gedroogd.
Na dit proces zullen de bekers terug in kratten moeten en kunnen ze in het
weekend weer gebruikt worden op het volgende festival.
Lijkt het jou wat om je steentje bij te dragen? En ben je op zoek naar een zeer
goed betaalde bijbaan waarbij je zelf kunt kiezen wanneer je wilt werken? Stuur
dan nu een mailtje naar gawein@cupstack.nl!
Wil je eerst meer weten over cupstack? Neem dan een kijkje op deze website.

Zomeractiviteiten
Dorpshuis Fort Vreeswijk

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 Marimbalaan in de wijk
Zuuilenstein.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Niet iedereen gaat op vakantie in de
zomer. Daarom organiseert het
Dorpshuis extra activiteiten in de
zomerperiode. Er is een gevarieerd
aanbod ontwikkeld voor jong en
oud, waarbij er zowel aandacht is
voor welzijn als voor cultuur en beweging.
Je kunt in de zomer meedoen aan de
volgende activiteiten:
• woensdag 28 juli: rollator APK
• maandag 9 augustus: tekenles in de
natuur
• zondag 15 augustus: koffieconcert
met harpist Beate Loonstra
• donderdag 19 augustus: sport- en
spelmiddag met bal
Het zomerprogramma start met een
rollator APK op 28 juli (13.30-15.00
uur). Medewerkers van het Repair
Café controleren jouw rollator: werken
remmen en wieltjes goed en is alles
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goed afgesteld. Kleine dingen kunnen
zij direct verhelpen. Ook is fysiotherapeut Wouter Wammes aanwezig: hij
kijkt naar je houding en geeft aanwijzingen om te voorkomen dat je klachten krijgt door een verkeerde houding.
Aanmelden is niet nodig.
Hopelijk is het na de zomer mogelijk
om alle geplande activiteiten door te
laten gaan. Het programma voor
september en oktober is inmiddels
bekend. Je kunt o.a. meedoen aan een
fietstocht, salsadansen, een schildercursus volgen en een optreden van
een ukelele band bijwonen. Voor kinderen is er de maandelijkse kinderactiviteit, en een heus ridder-, prinsen- en
prinsessenfeest.
Meedoen of meer weten?
Op de website van Dorpshuis Fort
Vreeswijk staat meer informatie over
alle activiteiten. Er kan ook contact
worden opgenomen met de beheerder
van het Dorpshuis: info@fortvreeswijk.nl of 0621664918.
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‘Rooie Arie’ en zijn vrouw
naar Griekse
vluchtelingenkampen
om op te treden
Arie Gresnigt, alias ‘Rooie Arie’ en
Marian Bijvoet zijn afgelopen maandag begonnen aan een reis richting
twee Griekse vluchtelingenkampen.
Daar wil Gresnigt optreden als
clown en muzikant. Ook gaan ze
geld doneren aan de hulporganisatie Connect by Music die in de kampen actief is; de teller staat inmiddels op 1500 euro.
Het is nog onzeker of Gresnigt toestemming krijgt om in de kampen op te
treden. Bijvoet: 'In Lesbos is het bijvoorbeeld zo’n puinhoop dat ze daar
niet op pottenkijkers zitten te wachten.'
Dus proberen ze via de hulporganisatie
Connect by Music binnen te komen.
Het doel is om in twee kampen, Malakasa en Thermopylae, op te treden.
Dinsdag al liet Gresnigt weten dat hij,
na contact te hebben gehad met de
voorzitter van Connect by Music, de
kans steeds groter acht dat zij in ieder
geval in het kamp Malakasa naar binnen mogen.
Doorgaan ondanks onzekerheid
Ondanks de onzekerheid of Gresnigt
mag optreden, vertrokken de twee vol
goede moed naar het zuiden van
Europa. Gewapend met niet met veel
meer dan wat kleren, een tent, clowns-

spullen en een gitaar. Het echtpaar
hoopt dat Gresnigt veel mag optreden
voor iedereen die daar behoefte aan
heeft. Gresnigt: 'Het zijn enorme kampen, dus ik hoop dat ik in ieder geval om
de dag een show kan geven.' Kinderen
gaat hij als clown proberen te vermaken en voor jong en oud heeft hij
muzikale optredens voorbereid.
Gresnigt gaat ‘mooie en gevoelige’
liedjes spelen, zoals ‘Have a little Faith’
van John Hiatt, maar hij wil ook
feestnummers gaan spelen. 'Het lijkt
mij mooi als mensen echt uit hun bol
kunnen gaan, afgewisseld met gevoelige nummers. Het is ontzettend belangrijk dat deze mensen vertrouwen
krijgen in de toekomst', zegt Gresnigt.
Hij hoopt daar met zijn optredens een
steentje aan te kunnen bijdragen.
Bijvoet weet vanuit haar werk bij SVS
Inburgering, Taal, Cultuur en Werk wat
veel vluchtelingen hebben meegemaakt. 'Het is de combinatie van dat
wij het niet erg vinden om ver te reizen,
en dat Arie weet hoe hij mensen kan
entertainen', zegt Bijvoet.
Mijn ideeën voert hij uit
Het idee voor de reis kwam van Bijvoet. 'Dat gaat altijd zo. Ik kom met
een idee en hij voert het uit', zegt Bijvoet. 'Ik voer het uit als het leuke
ideeën zijn', vult Gresnigt haar aan. Ze
kreeg het idee omdat ze zelf werkt met
vluchtelingen en graag helpt.
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Rooie Arie hijst zich in clownspak

Bijvoet heeft haar hele leven de behoefde gehad om buitenlandse kinderen te helpen. 'Toen ze op haar zeventiende in het buitenland op vakantie
was, hoorde ik die geluiden al', zegt
Gresnigt. Daarom besloten ze om niet
zelf kinderen te nemen, maar voor
pleegkinderen te zorgen. Om zo meer
impact te kunnen maken. Ze wijst thuis
in Nieuwegein om haar heen: 'We
hebben de ruimte om het hier te doen.'
'Het zit erbij mij echt ingebakken om
voor de kwetsbaren in deze samenleving te zorgen', vertelt Bijvoet. Gresnigt
moest lang aan het idee wennen, maar
ging uiteindelijk overstag. Ze zorgden
voor dertig pleegkinderen, waarvan de
een langer bleef dan de ander. En de
behoefte om anderen te helpen is altijd
blijven hangen; de belangrijkste reden
om deze reis te maken.
Is het niet lastig optreden voor een
groep die jouw taal niet spreken? 'Nee,
dat is geen probleem. Ik heb eerder al
voor een groep Poolse kinderen opgetreden en ik verzin ook Engelse liedjes.
Bovendien is de taal van de clown universeel', zegt Gresnigt.
Aan het einde van hun verblijf bij de
twee kampen zullen ze een cheque
aan Connect by Music overhandigen.
Tekst en foto’s van onze samenwerkingspartner RTV
Utrecht – Michiel van Ooijen
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Kunstenaars
begonnen aan kunstwerk
in de Noordstedetunnel
Begin deze week is de aftrap gegeven aan het kunstwerk in de Noordstedetunnel. Onder leiding van kunstenares Carin Sleurink kunnen kunstenaars uit Nieuwegein meewerken
om de hele lange grauwe grijze
wand in de tunnel in de binnenstad
meer kleur te geven.
Omdat Nieuwegein dit jaar 50 jaar bestaat wil het feestcomité van Nieuwegein één groot buitenmuseum maken
waar de inwoners uit Nieuwegein van
kunnen genieten. Het buitenmuseum is

één van de vele activiteiten rond dit
heugelijke feit.
Wand Noordstedetunnel
Eén van de kunstwerken wordt gecreëerd in de Noordstedetunnel. De
grauwe grijze wand van deze tunnel in
de binnenstad van Nieuwegein wordt
omgetoverd tot een kleurrijk kunstwerk
boordevol bijzondere verhalen. Verhalen van de inwoners die nog niet zo
bekend zijn. Het zullen grappige, gekke of droevige verhalen worden op de
hele lange muur.
Heb jij een verhaal? Laat het de organisatie nog weten. Stuur het op
naar: 50jaar@nieuwegein.nl. Omdat de

Markt in de binnenstad
volgend jaar ‘ietsie’ verplaatst
De drie bekende markten in Nieuwegein (City, Muntplein en Vreeswijk),
kunnen weer jaren vooruit! De gemeente heeft de samenwerking met
Stichting Markten Nieuwegein voor
een periode van 5 jaar verlengd. City
groeit en wordt vernieuwd, maar blijft
ook graag ‘oud, vertrouwd en gezellig’
aldus de gemeente Nieuwegein
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wand van de Noordstedetunnel erg
lang is, worden ook creatieve kunstenaars uitgenodigd om aan dit project
mee te werken. Ben jij creatief en wil je
mee werken aan dit bijzondere kunstwerk? Meld je dan ook aan om één
van de bijzondere verhalen uit te beelden op deze lange, lange wand. Aanmelden kan ook weer door een e-mail
te sturen naar 50jaar@nieuwegein.nl.
Onze videograaf Bart van Rooijen was
aanwezig in de luidruchtige tunnel om
de aftrap te filmen. Niet zo feestelijk en
druk maar net zo grauw en grijs als de
muur zelf. Op één persoon na, met een
kleurrijk hoedje!

Voor bezoekers van de markt in City gaat
er vanaf 2022 wel iets veranderen. Deze
markt grenst namelijk aan De Doorslagzone en is daarmee onderdeel van de
groei van City. Hier worden 452 woningen gebouwd voor starters, senioren en
andere woningzoekenden. City wordt ook
hier duurzamer, aantrekkelijker en levendiger gemaakt.
Om de aannemer ruimte te geven om
veilig te kunnen bouwen, wordt de markt
iets verplaatst richting de Raadstede en
het politiebureau. ‘De vorm van de markt
zal dus veranderen, maar de markt blijft
gezellig als altijd!’
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Juli 2016
Een enorme schepen en boten, bootjes
en scheepjes bezochten gedurende het
evenement Vreeswijk Vol Vaart het
voormalige schippersdorp en nu een
heerlijke Nieuwegeinse wijk Vreeswijk.
Alweer vijf jaar geleden...

AHN Zomerfestival
met Petanque en gezelligheid
op zaterdag 24 juli
De Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) organiseert zaterdag
24 juli aanstaande weer een Zomerfestival, speciaal voor de thuisblijvers. De zomerperiode is voor sommige mensen een stille periode omdat juist dan familie en buren op
vakantie gaan. Voor hen en alle
overige inwoners van Nieuwegein
organiseert de AHN dan een feest
van gezelligheid, muziek, ontmoetingen en plezier.
Na de succesvolle en sfeervolle start
afgelopen zaterdag is het zaterdag 24
juli tijd om Petanque met elkaar te
gaan spelen. De middag duurt van
13.30 tot 16.00 uur en vindt plaats in
het Petanquecentrum aan de Galecopperzoom 1 in de wijk Galecop. Ervaring
is niet nodig en er is begeleiding aanwezig die ook de uitleg verzorgt. Je
kunt meedoen, maar ook komen kijken
en aanmoedigen. Het gaat vooral om
de gezelligheid en voor een hapje en
een drankje wordt gezorgd.

voer een probleem, neem dan ook
gerust contact op zodat de AHN
samen met jou naar een oplossing kan
kijken.

Aanmelden vooraf verplicht door een
e-mail te sturen naar: begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of telefonisch op werkdagen van 10.00 tot
12.30 uur op: 0306067409. Is het ver-

Zaterdag 31 juli zal Anja Verbeek-Bos
aanwezig zijn tijdens het Zomerfestival.
Dan staat de middag in het teken van
‘Iedereen kan schilderen.’ Er zijn geen
kosten verbonden aan het evenement.
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Sluis Vreeswijk
weer teruggezet naar normaal
In heel Nederland worden maatregelen tegen de hoogwatergolf teruggeschroefd. De piek is namelijk
voorbij. Ook in het beheergebied
van het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden (HDSR) zakt de
waterstand. Woensdagmiddag is
daarom de sluiskom bij de Oude
Sluis in Vreeswijk teruggezet naar
normaal.
Het hoge water in de Lek
vanuit de lucht bij Vreeswijk
en Vianen
Waterschap De Stichtse Rijnlanden
had de sluiskom ‘opgezet’, waardoor

het water hoger stond om tegendruk te
bieden aan het hoge water op de Lek.
Het waterpeil is al behoorlijk gezakt in
de Maas, de Waal en de Rijn. Ook bij
ons in de Lek en de Nederrijn gaat het
de goede kant op. 'Daarmee gaan we
stapje voor stapje weer terug naar een
normale waterstand voor deze tijd',
schrijft De Stichtse Rijnlanden.
De meeste waterschappen stoppen
vandaag met permanente dijkbewaking. Afgelopen dinsdag vonden de
laatste rijdende inspectie van de Lekdijk plaats, tussen Nieuwegein en
Schoonhoven. Tijdens de vorige inspecties zijn geen bijzonderheden
aangetroffen en nu het water aan het
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dalen is, zijn de inspecties niet meer
nodig. Dijkinspecteurs blijven wel zeer
alert op kritieke punten in de dijk, zoals
plaatsen waar water en zand onder de
dijk doorstromen en plekken met veel
beverholen.
Het hoogwater zorgde en zorgt in ons
gebied niet voor grote problemen.
Langs de Nederrijn en Lek is de situatie rustig en onder controle. Echter,
het is nog niet verstandig om te gaan
zwemmen in aangewezen recreatieplassen langs de Lek. Het water staat
daar hoger dan normaal en is onbetrouwbaar. Ook het slib dat achterblijft
in volgelopen uiterwaarden kan gevaarlijk zijn, zo waarschuwde de GGD
eerder.
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FOTO VAN DE WEEK

Deze foto, gemaakt op het Muntplein,
ontving de redactie van trouwe lezeres
Loes van der Wal. Een klein, stil monumentje voor Nederlands meest bekende,
meest volhardende misdaadjournalist,
doodgeschoten om wie hij was, om wat
hij voor slachtoffers van misdrijven betekende.
Heb je ook een bijzondere foto in
relatie tot Nieuwegein gezien of gemaakt,
stuur 'm naar redactie@pen.nl.

Voetbal Vierdaagse
voor de jeugd
op Sportpark Galecop
Van maandag 23 tot en met donderdag 26 augustus, de laatste week
van de zomervakantie, houdt
SportId Nieuwegein weer een Voetbal Vierdaagse voor de jeugd. Deze
Voetbal Vierdaagse word georganiseerd samen met alle voetbalverenigingen in Nieuwegein en is bedoeld voor jongens en meisjes van
6 tot en met 13 jaar.
De Voetbal Vierdaagse wordt gehouden bij voetbalvereniging JSV op
Sportpark Galecop 1 en is een jaarlijks
terugkerend sportief spektakel. Helaas
kon de Voetbal Vierdaagse, vanwege
het Coronavirus, vorig jaar niet
plaatsvinden. Houd jij van voetballen
en wil je meestrijden voor het kampioenschap? Ga de uitdaging aan en
schijf je in via dit formulier.
De teamindelingen worden willekeurig
gemaakt door de organisatie op basis
van het geboortejaar van de deelnemers. Er worden geen verzoeken
aangenomen om met vriendjes/vrien-

dinnetjes in hetzelfde team te spelen.
De inschrijving is geopend tot zaterdag
31 juli 2021. De kosten voor deelname
bedraagt € 20,- per persoon.
COVID-19
Natuurlijk hopen wij op vier prachtige
voetbaldagen bij JSV, maar deze ac-
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tiviteit is onder voorbehoud vanwege
het coronavirus. De activiteit kan wijzigen door aangescherpte maatregelen
in verband met het Coronavirus. De organisatie zal de geldende maatregelen
in acht nemen tijdens de uitvoering van
het evenement.
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Jumbo geeft startschot
voor uitbreiding
Centraal Distributiecentrum
Jumbo breidt het in 2020 geopende
gemechaniseerd centraal distributiecentrum (CDC) in Nieuwegein fors
uit. Naast een uitbreiding van de
verwerkingscapaciteit voor houdbare producten met ruim 6.000 m2
aan mechanisatie, inclusief 11 gerobotiseerde lijnen, komt op het terrein ook een nieuw gemechaniseerd
CDC voor de categorie Vers ter
grootte van zo’n 40.000 m2. De start
van de bouwactiviteiten voor dit
nieuwe pand is woensdag met een
kleine ceremonie op bedrijventerrein De Liesbosch ingeluid. Karel de
Jong, directeur Supply Chain, sloeg
symbolisch de eerste ‘gele’ paal, in
aanwezigheid van de familie van
Eerd en de Raad van Bestuur van
Jumbo.
De snelle groei van Jumbo vraagt om
een tijdige vergroting van de logistieke
capaciteit. Bij het in 2018 verwerven
van de grond, ter grootte van ruim
200.000 m2 op bedrijventerrein De
Liesbosch in Nieuwegein, was al rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden. Ook in het reeds bestaande
pand, het CDC voor houdbare producten, is ruimte voorzien voor uitbreiding
van de mechanische verwerkingscapaciteit. Jumbo verwacht de uitbreiding
van het bestaande CDC voor categorie
houdbaar vanaf juni 2022 in gebruik te
kunnen nemen. Het nieuwe gemechaniseerde CDC voor categorie vers is
naar verwachting begin 2024 klaar.
Effectief opschalen
Karel de Jong, directeur Supply Chain
bij Jumbo licht toe: 'De uitbreiding van
CDC Nieuwegein komt eerder dan oorspronkelijk gepland. De verdere uitbreiding van ons winkelbestand, de groei

in online én de vergroting van ons productassortiment vragen om snellere
actie. Daarom is het erg prettig dat we
al rekening hebben gehouden met de
toekomstige uitbreiding van de mechanisatie. Tevens is het terrein zodanig
ingericht dat we effectief kunnen opschalen met de nieuwbouw van CDC
voor verse producten. Hiervoor komt
onze ervaringen met geavanceerde
mechanisatie, zoals we die de afgelopen jaren hebben opgedaan, goed van
pas. De centrale ligging van Nieuwegein is bovendien ideaal om verse producten met een wat langere houdbaarheid naar al onze winkels te vervoeren.
Onze Regionale Distributiecentra (RDC’s) krijgen zo ruimte vrij om zich meer
toe te leggen op ‘ultraverse’ producten,
zoals groenten en fruit. Dat is hoognodig, want door onze groei stijgt ook de
vraag naar producten uit die categorie
erg sterk.'
Meest duurzame bedrijfspand
Burgemeester Frans Backhuijs verwelkomt de logistieke uitbreiding van
Jumbo in zijn gemeente: 'Het CDC van
Jumbo is niet alleen visueel een blikvanger op De Liesbosch. Het gebouw
is ook een prachtig voorbeeld van
duurzame ontwikkeling. We zijn er best
trots op om dit bouwwerk, dat met het
hoogst mogelijke BREEAM-ontwerpcertificaat (Outstanding) het meest
duurzaam ontworpen pand ter wereld
is, binnen onze gemeentegrenzen te
hebben. De uitbreidingplannen volgen
deze duurzame lijn en zorgen bovendien voor extra banen in de regio. Het
gaat om hoogwaardige werkgelegenheid die aansluit bij het gemechaniseerde karakter van de distributieactiviteiten van Jumbo. Dit is een gunstige ontwikkeling voor Nieuwegein,
die we vanzelfsprekend ten zeerste
toejuichen.'
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Op de foto: Karel de Jong (directeur
Supply Chain), Dylan Boudens (Projectleider ASK Romein Bouw),
Monique Groenewoud – van Eerd
(manager cultuur en DNA), Colette
Cloosterman – van Eerd (CCO), Frits
van Eerd (CEO), Tom Kropf (Commercieel directeur ASK Romein
Bouw), Ton van Veen (CFO),
mevrouw Kitty van Eerd en Cees
van Vliet (COO).

Uitbreiding CDC houdbaar
Het huidige hoogbouwmagazijn (inboundproces) van CDC houdbaar
wordt uitgebreid met 1.700 m2 mechanisatie in twee extra hoogbouwgangen.
Het orderverzamelgebied wordt uitgebreid met 4.500m2 inclusief 11 gerobotiseerde lijnen. Voor de uitbreiding is
wederom gekozen voor een Order
Picking Machine (OPM), die ervoor
zorgt dat vrijwel alle producten gemechaniseerd op de rolcontainer kunnen
worden geplaatst. De volgorde van stapeling van de rolcontainer sluit aan op
de wijze waarop de producten in de
winkels in de schappen staan. Zo kunnen de producten eenvoudiger verwerkt worden en zijn ze sneller beschikbaar voor de klant.
Extra capaciteit
Door de uitbreiding van de mechanisatie van het CDC Houdbaar wordt de
totale omvang in het pand met ruim
6.000 m2 vergroot tot meer dan 50.000
m2. Het aantal artikelen in de categorie
langer houdbare producten kan de komende jaren stijgen tot ca. 16.000
stuks. Met de extra capaciteit groeit het
aantal colli houdbare producten van 2
miljoen naar 2,6 miljoen per week. Het
CDC Vers zal zich vanaf de opening in
2024 toeleggen op de gemechaniseer(verder lezen)
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In deze motie vraagt het CDA, samen
met Lokale Vernieuwing, VVD, VSP en
Groep Verdam, aan het college om
een Witte Anjer perkje te realiseren in
samenspraak met lokale veteranen. De
initiatiefnemers stellen voor om bij dit
perkje een informatiebord te plaatsen
met uitleg over de betekenis van de
Witte Anjer en de relatie met de veteranen. Dit perkje zou dan gerealiseerd
moeten worden voor de volgende
Veteranendag op 25 juni 2022.

Tijdens de raadsvergadering op
woensdag 14 juli jl. is de motie voor
het realiseren van een Witte Anjer
perkje in Nieuwegein unaniem aangenomen. De motie is het initiatief
van CDA-raadslid Rija van der
Sluiszen. Een Witte Anjer perkje
geeft uitdrukking aan de erkenning
en waardering voor onze veteranen.
Waar het perkje komt moet nog
besloten worden.

Bloemen
voor Peter R. de Vries bij
winkelcentrum Muntplein
In heel Nederland wordt opgeroepen
om bloemen te leggen voor misdaadverslaggever Peter R. de Vries.
Peter R. de Vries werd op dinsdagavond 6 juli neergeschoten in de
Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, na een uitzending van RTL
Boulevard. Hij overleed op donderdag 15 juli jl. in het ziekenhuis aan
zijn verwondingen. Er zitten twee
verdachten vast, de 35-jarige Pool
Kamil E. uit Maurik en de 21-jarige
Rotterdammer Delano G.
Woensdag kon iedereen afscheid nemen van Peter R. de Vries in theater
Carré in Amsterdam. Gisteren is er in
besloten kring het afscheid voor familie
en dierbaren van de vermoorde misdaadverslaggever en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Volgens RTL wilde de familie heel graag
dat 'iedereen voor wie Peter iets heeft

In 2019 is het Nationaal Comité Veteranendag begonnen met de oproep aan
Nederlandse gemeenten om met een
Witte Anjer perkje hun veteranen te
eren. De Witte Anjer is het symbool
voor de waardering van veteranen en
bloeit in de weken voorafgaand aan de
Nederlandse Veteranendag op de laatste zaterdag in juni. Het CDA Nieuwegein heeft met het indienen van de
motie gehoor gegeven aan die oproep
van het Nationaal Comité Veteranendag.

Op dit moment kent Nederland circa
110.000 veteranen. Vrouwen en mannen die overal rond de wereld in oorlogsgebieden actief zijn geweest. Van
Joegoslavië tot Nieuw-Guinea en van
Afghanistan tot Congo. Ook in Nieuwegein wonen mensen die tot deze
groep behoren.

FOTO: DJAYDEN OVERWATER / REGIONIEUWS UTRECHT

Nieuwegein
krijgt ‘Witte Anjer perkje’

CDA-raadslid Rija van der Sluiszen:
'Het is een mooi gebaar naar onze
veteranen dat deze motie unaniem is
aangenomen. Zij verdienen die aandacht en waardering. Ik ben blij dat de
burgemeester dit voorstel heeft omarmd.'

betekend' een laatste groet kon brengen. Daarom was het afscheid verdeeld over twee dagen. De Vries is 64
jaar geworden.
De plannen tot het leggen van bloemen in heel Nederland volgen op de
oproep van advocaat Peter Schouten.
Ook in Nieuwegein is gehoor gegeven
aan de oproep. Midden op het Muntplein, onder het kunstwerk is een gedeelte afgezet waar de inwoners bloemen kunnen leggen om Peter R. de
Vries te gedenken.
Advocaat Peter Schouten uit Breda
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roept via zijn Twitter-account iedereen
op om een roos te kopen en die op de
rand van het trottoir te leggen, op het
station of uit de auto te gooien langs
de weg, zodat Nederland bedekt wordt
met rozen. Dit als eerbetoon aan misdaadjournalist Peter R. de Vries die
donderdag overleed. Schouten besluit
met de woorden: 'Geef niet op, vergeet
niet, vergeet nooit.'
Het ‘monument’ op het Muntplein in
Batau Noord zal nog enige tijd blijven
staan zodat de inwoners van Nieuwegein bloemen kunnen leggen ter ere
van Peter R. de Vries.
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Kinderen Zuiderkroonschool
schrijven eigen boek
Vorige week kregen zes leerlingen
van jenaplanschool Zuiderkroon aan
de Graaf Dirklaan in de wijk Fokkesteeg, ten overstaan van de hele
school, hun eigen kinderboek uitgereikt. Als extra project tijdens de
taallessen hadden ze niet alleen een
leuk verhaal geschreven, maar zich
ook verdiept in wat er allemaal komt
kijken bij het maken van een boek.

Zo typten ze hun verhaal zelf netjes
over in de computer en maakten ze
illustraties en een cover die bij het verhaal pasten.
Directeur Martijn Bakker zorgde ervoor
dat er echte boekjes van gemaakt werden. 'We vonden de verhalen en tekeningen zo mooi geworden, dat we benieuwd waren hoe het er uit zou zien
als ze gedrukt waren. Met wat hulp van
een vormgeefster zijn het prachtige
boekjes geworden,' zegt Bakker met

een blik op de uitgestalde exemplaren.
De kinderen mochten hun eigen boek
natuurlijk mee naar huis nemen.
Bakker had per boek meerdere exemplaren laten drukken, zodat zij ook in
de bibliotheek van de school gezet
kunnen worden. 'Dit project is zo succesvol gebleken, dat we verwachten
volgend jaar ook weer een aantal leerlingen te kunnen begeleiden bij het
maken van hun eigen kinderboek.'

dienen. De aanmeldingen zijn al mooi verspreid door heel
Nieuwegein, bij iedereen in de buurt vindt dus al een
optreden plaats en dat is precies wat wij willen.
Enthousiaste artiesten en tuineigenaren kunnen zich
aanmelden via de website van de organisatie.

Aanmelden ‘Gluren bij de Buren’
kan nog tot 1 augustus
Acts en tuineigenaren hebben nog twee weken om zich
in te schrijven voor het gastvrije tuinenfestival Gluren
bij de Buren. De deadline staat op 1 augustus en iedere
soort tuin of act is welkom: muzikanten, dansers,
theatermakers en cabaretiers krijgen een podium op
een balkon, dakterras, in een stadstuin of jouw
achtertuin.

Partner worden?
Gluren bij de Buren is niet alleen op zoek naar tuinen en
acts, maar ook naar lokale samenwerkingen. Organisaties
kunnen als partner het tuinenfestival zowel financieel als
creatief versterken. Bij interesse kan men contact opnemen
via nieuwegein@glurenbijdeburen.nl.

Aanmelden kan tot 1 augustus 2021
De organisatie van Gluren bij de Buren hoopt zoveel
mogelijk Nieuwegeinse acts een plek te geven. Het kan niet
gek genoeg, alle tuinen hebben potentie om tot podium te

Zondag 5 september, 12.00 - 17.00 uur, entree: Pay what
you can.
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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 ansicht van kasteel
Rijnhuizen uit 1906. De kaart komt uit
ongeveer 1906 en is uitgegeven door
Lafebre, M.G. uit Jutphaas. Gedrukt door
Brinio in zwart/wit.

Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Docenten onder de indruk
bij Xpress Yourself
Hoe goed ben je in Engels na 8 jaar
Engelse les op de basisschool? De
groepen 8 van OBS De Veldrakker
aan de Heemraadsweide in Nieuwegein en OBS ’t Kasteel in IJsselstein
deden de toets Xpress Yourself om
daar achter te komen. Op basis van
de toets werd bepaald welk niveau
ze hebben bereikt bij het lezen,
schrijven, luisteren en spreken in
het Engels.
Helen de Lange, vakleerkracht Engels
van de openbare basisscholen ontwikkelde Xpress Yourself samen met
het Anna van Rijn College. De twee
docenten van deze school die hielpen
met de afname van de testen, waren

verrast door de mooie Engelse uitspraak van de leerlingen en hun grote
woordenschat. De toets en feestelijke
uitreiking van de officiële Xpress Yourself certificaten vonden dit jaar vanwege Corona op de scholen plaats,
maar de trots was er niet minder om.
Xpress Yourself bepaalt het taalniveau
afgeleid van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK). Dit ERK is
nationaal én internationaal bekend, zodat het certificaat dat de leerling ontvangt een belangrijk document is in
zijn of haar portfolio. De school in het
voortgezet onderwijs ziet aan de hand
van de niveaus, per vaardigheid, precies waar de leerling staat. Zo kan het
onderwijs op het juiste niveau worden
aangeboden en kan verder worden
gebouwd aan de Engelse taalvaardigheid.
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Jumbo geeft startschot
voor uitbreiding
Centraal Distributiecentrum

(vervolg van pagina 8)
de nationale distributie van verse producten met een houdbaarheid vanaf 8 dagen.
In deze categorie vallen artikelen zoals
zuivel, kaas, vleeswaren, tapas, salades
en gekoelde dranken.
Voor de uitbreiding van CDC Nieuwegein
werkt Jumbo samen met enkele belangrijke partners: ASK Romein Bouw, tevens
aannemer van het, in begin dit jaar in gebruik genomen, e-fulfilmentcenter van
Jumbo in Bleiswijk, en automatiseerder
Witron, ook leverancier van het oorspronkelijke mechanisatiesysteem voor het
CDC voor houdbare producten. Het onderhoud van het gemechaniseerde systeem
is in handen van Witron Onsite Services.
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Column Heleen van den Hoven

‘Bericht uit het theehuis,
deel 2’
Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieuwegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troonladder' 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.
‘Langzaam vind ik mijn weg in het
theehuis. Beginnen met een kop thee
en een boterham, dan laptop open en
schrijven. Achter en onder me wiegt
het water van de Vaartsche Rijn, een
verbinding die hier al sinds het
midden van de twaalfde eeuw ligt.
Inmiddels heet het water het
Merwedekanaal, maar op Rijnhuizen
voelt het nog als de oude Vaartsche
Rijn. Een vrouw in een minieme bikini
springt van een boot in het water.
Even later voegt een jonge man zich
bij haar. Ze spartelen en proesten en
ik denk aan de Rijn die dit water
voedt. Hetzelfde water dat vorige
week over oevers en velden en door
steden en dorpen spoelde, en
meesleurde wat het losmaken kon. Ik
zou er zelf niet in durven zwemmen.’

raam omhoog en kijk. Wat zocht de
jonkvrouw die hier zat?’
‘Terwijl ik me dit afvraag, krijg ik een
telefoontje. Mijn man staat op de brug
met een fototoestel. Ik zwaai naar
hem en hij zwaait terug. Dat kan
natuurlijk ook nog, een lief aan de
overkant, die gescheiden door water
en de gesloten poorten contact zoekt.
Het is een mooie gedachte. Ik zie de
jonkvrouw onder het mom van rustig
thee drinken en poëzie schrijven
stiekeme afspraken maken met een
minnaar. Misschien stuurde ze
brieven naar hem en anders gebruikte
ze handgebaren door het open raam,
want een mobiel had hij natuurlijk niet.
En dan werd het avond en stond hij
daar, aan de overkant. Hij hoeft alleen
maar het kanaal over te zwemmen en
dan ongezien achter de oude
treurbeuk naar boven te klimmen. Zij
had de open haard al aan laten
steken, zodat hij op kon drogen, want
een koude minnaar wil niemand.’

‘Het theehuisje waarin ik zit, dateert
van zeker vijf eeuwen na het graven
van dit kanaal, een half millennium,
toen het kasteel al diverse malen in
zwaar weer had verkeerd en onder
meer in Franse handen was geweest.
Wie was de eerste vrouw die hier zat,
en wie de laatste? Het is een heerlijk
plekje om je veilig van de rest te
voelen, uit het gewoel van de familie
en bedienden in het kasteel, en ook
niet tussen het aan de overkant van
de vaart wandelende gewone volk.
Een plekje om even weg te zijn en
nergens bij te horen. Of niet? De
ramen verbinden je met de tuin en
met de Herenstraat. Ik schuif het
12

‘En nu staat mijn lief op de brug en
kan hij niet naar binnen, maar dat
hoeft ook niet. Een brief hoef ik hem
ook niet te schrijven, ik stuur wel een
sms. Dit is mijn plekje nu. Niet voor
jonkvrouwen en minnaars, niet voor
poëzie. Vandaag schrijf ik over water
en verwoesting en moord en
doodslag.’

De Digitale Nieuwegeiner
Nieuwegein wijst locaties aan voor totaal messenverbod
De burgemeester van Nieuwegein heeft op grond van artikel 2.5 van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de bevoegdheid een gebied
aan te wijzen waar een algeheel verbod geldt op de aanwezigheid van
messen en andere (steek)wapens (‘messenverbod’). Het messenverbod
heeft geen betrekking op (steek)wapens die al verboden zijn op grond
van de Wet Wapens en Munitie.
De bevoegdheid een messenverbod in te stellen wordt vaak ingezet in gebieden waar de openbare orde al onder druk staat. Dit betekent in de praktijk dat
een messenverbod wordt ingesteld in gebieden die door de burgemeester
reeds zijn aangewezen als overlastgebied.
Ruim de helft van de burgemeesters in Nederland maken zich grote zorgen
over de situatie onder de jongeren in hun gemeente. Burgemeester Frans
Backhuijs van Nieuwegein heeft daarom onlangs de volgende gebieden
aangemerkt waar het verboden is om messen en andere steekwapens bij zich
te dragen:
• Een speelplek met een straal van 500 meter rondom de locatie van de
speelplek
• Een onderwijsinstelling al dan niet met plein met een straal van 500 meter
rondom de onderwijsinstelling
• Park Oudegein
• Park Kokkebogaard
• Centrum
• Merwestein
• Wijkersloot
• Batau Noord en Batau Zuid
• Winkelcentra
• Parkeergarages
Het dragen van veel soorten messen, zoals vlindermessen en stiletto’s, is nu
al landelijk verboden. Deze regels worden de komende tijd in Den Haag verder verduidelijkt, zodat er beter kan worden opgetreden tegen mensen die
steekwapens bij zich dragen.
Het op straat bij je dragen van een mes korter dan 28 centimeter mag wel. De
politie kan zo’n mes overigens wel in beslag nemen als het duidelijk bedoeld is
om letsel aan personen toe te brengen en niet om bijvoorbeeld een appel te
schillen. De gemeente Nieuwegein heeft met de toewijzing van bovenstaande
gebieden besloten om lokaal al een aangescherpt verbod in te voeren waarbij
het dragen en het bij zich hebben van alle messen en steekwapens verboden
is, dus ook die korter dan 28 cm zijn. Bij overtreding neemt de politie het voorwerp in beslag en volgt een boete van € 2.500,-.
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraagt u zich wel eens af wat dat nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm of ergens tussen het gras in het park in
Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar nu weer
kruipt of vliegt, soms zelfs in huis? De Nieuwegeinse natuurliefhebber
Udo Tenge beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of
beestje dat je ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft Udo een eigen website.
Udo: 'Groene rietcicaden zijn dwergcicaden die begin zomer korte tijd,
in vrij grote aantallen, in de schaarse ongeschoren veldjes van
Nieuwegein, rondspringen alsof het piepkleine sprinkhanen zijn. Het
zijn snackjes voor allerlei roofinsecten en als ze dat overleven worden
ze zo groot als een vlieg. Al eerder vertoond, maar nu XXL: de groene
rietcicade.'
Groene rietcicaden lijken wel wat op kleine sprinkhaantjes. Ze
vallen door hun grootte pas op als ze volledig volwassen zijn, als
er dan nog wat over zijn...

Vrouw gestompt
en beroofd in Nieuwegein,
politie zoekt getuigen
Een 49-jarige vrouw is in de nacht
van maandag op dinsdag 20 juli gestompt en beroofd door vier jongens. Dat gebeurde rond middernacht bij de Liesboschbrug tussen
Utrecht en Nieuwegein. Ze moest
naar het ziekenhuis om aan haar
verwondingen te worden behandeld.

De Zomerschool en
-academie zijn weer gestart

Wethouder Jan Kuiper opent de
zomerschool en -academie

Afgelopen maandag zijn op SBO De
Evenaar, De Schouw en De Veldrakker de zomerscholen en de zomeracademie voor kinderen uit Nieuwegein gestart. Op SBO De Evenaar is
dit al voor de 10e en laatste keer. De
zomerscholen en zomeracademie
zijn gericht op sociaal-emotionele
vaardigheden, (taal)ontwikkeling en
vooral leren door te doen.

kinderen samen met de leerkrachten
en de wethouder naar binnen.

Vanaf volgende zomer gaan al deze
initiatieven verder onder één naam
Wethouder Jan Kuiper van Jeugd &
Onderwijs verrichtte de officiële opening. Onder blij applaus gingen de

Ieder jaar staat er een ander thema
centraal tijdens de zomerschool en de
zomeracademie. Dit jaar draait het om
archeologische vondsten op het
Kloosterterrein in Nieuwegein. Door
een grote archeologische vondst in
2020, waarover stadsarcheoloog Helle
Molthof komt vertellen, is het thema
‘de man, het zwaard en de beer’.
Hierdoor ontdekken de kinderen meer
over het heden en verleden en hebben
ze een fijne invulling van een deel van
de zomervakantie.
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Het incident gebeurde uit het niets. De
vrouw liep vanuit de Liesbosch in
Nieuwegein richting de Liesboschbrug
toen vier jongens haar tegemoet kwamen. Zij werd in haar gezicht gestompt
en haar tas werd afgepakt. De jongens
vluchtten daarna via de brug over het
Amsterdam-Rijnkanaal richting de
Taludweg.
De vrouw werd daarna geholpen door
twee andere jongens. Zij belden de
politie, waarna de vrouw naar het
ziekenhuis werd gebracht. De politie
zoekt mensen die meer weten van de
mishandeling en vraagt hen contact op
te nemen.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het
dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan
door Kim, mensen uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Het is misschien voor velen vakantie, maar er wordt nog genoeg gewerkt in Nieuwegein! Door weer en wind, door
zon en regen, de mannen en vrouwen gaan door! Maar, dat betekent niet dat er geen ruimte is voor genieten en vriendschappen. En als je elkaar kan helpen... waarom niet?'
Kim's teken-workshops
bij www.keep-in-mind.nl)

Bestrijding piepende tram
kost provincie
bijna miljoen euro
De maatregelen om de geluidsoverlast van de piepende tramwielen
voorgoed op te lossen kosten de
provincie Utrecht dit jaar al bijna
een miljoen euro. Dat schrijft gedeputeerde Arne Schaddelee in een
brief aan Provinciale Staten.
Pas als de 16 smeerinstallaties op de
baan worden aangelegd, ergens eind
augustus, verwacht de provincie dat
het probleem pas echt de wereld uit is.
De gedeputeerde noemt het feit dat de
kortetermijnmaatregelen geen effect
hebben gehad, zoals het handmatig
smeren van het spoor, 'erg teleurstellend'.
Piepende wielen
Omwonenden van de bochten in het
traject Utrecht, Nieuwegein en voornamelijk IJsselstein ervaren nu de renovatie van de tramlijn is afgerond ernstige geluidsoverlast. De provincie
heeft meerdere maatregelen genomen

om de piepende wielen te dempen,
zoals het schrappen in de late dienstregeling, langzamer rijden en het twee
keer per dag smeren van de rails met
een voertuig van de GVB, de openbaar
vervoerder van Amsterdam.
Vooral die smeersessies hebben niet
het gewenste effect, zo erkent Schaddelee. 'Het effect van deze smering
blijkt echter onvoldoende. Hiervoor is
tijdelijk een voertuig van GVB ingehuurd, en diverse smeermiddelen zijn
getest. Ook het handmatig smeren
geeft maar enkele uren effect, en is
sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.'
Permanente oplossing
Toch heeft de gedeputeerde wel vertrouwen in het smeren, maar dat moet
dan wel van een baansmeerinstallatie
komen. Eerder zei de provincie al 16
van deze systemen aan te schaffen en
eind augustus aan te leggen. 'Baansmeerinstallaties hebben een bewezen
positief effect op het verminderen van
booggeluid, zoals onder andere blijkt
bij de Herculesboog op de Uithoflijn',
15

• Zondag 1 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 0)
• Donderdag 5 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 0)
• Zaterdag 7 augustus 2021
Chibi voor Beginners, (Niveau 0)
• Zondag 8 augustus 2021
Kawaii voor Beginners, (Niveau 0)
• Donderdag 12 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 1)
• Zaterdag 14 augustus 2021
3D-knippen
• Zondag 15 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 0)
• Donderdag 19 augustus 2021
Chibi voor Beginners, (Niveau 0)
• Zaterdag 21 augustus 2021
Kawaii voor Beginners, (Niveau 0)
• Zondag 22 augustus 2021
Manga voor Beginners, (Niveau 1)
• Donderdag 26 augustus 2021
3D-knippen

aldus Schaddelee. Hij denkt erover na
om volgend jaar nog een paar setjes te
bestellen.
Al met al kosten alle inspanningen van
de provincie nu in totaal 923.000 euro.
Het geld komt uit een onderhoudspotje
voor de tramlijn waar Provinciale Staten al over heeft gestemd. Schaddelee
denkt wel dat daarmee de oplossing in
zicht is. 'Met de hiervoor beschreven
aanpak hebben we echter het vertrouwen dat we de komende periode tot
een acceptabele geluidssituatie komen
voor de omwonenden van het tramspoor.'
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Zaak vol Smaak Kastelein heeft
alles in huis voor de groepsbarbecue
Los BBQ assortiment
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

HET ADRES VOOR
DE GROEPS BBQ.
Wij kunnen het compleet verzorgen!

..................
..................
..................
..................
..................

Wilt u een barbecue organiseren met uw school, bedrijf,

..................

familie, buurt- of sportvereniging? Wij kunnen de barbecue

..................

compleet voor u verzorgen. Exact zoals u het wilt hebben.

..................

Vraag ons naar de mogelijkheden zodat uw barbecue

..................

een feest wordt met de kwaliteit van De Zaak vol Smaak

..................

Kastelein Nieuwegein.

..................
..................

Varkenshaassaté
Biefstukspies
Varkenshaasbrochette
Kipsaté
Mixed-grill
Hamburger (voorgegaard)
Megaburger
Kip Hawaï
Kipshaslick
Kip op stok
Kinderspies
Vuurpijl
BBQ-worst 100 gram
Spareribs (voorgegaard) 100 gram
Gegrilde drumsticks 100 gram
Gemarineerde karbonade 100 gram
Gemarineerd filetlapje 100 gram
Scampispies
Zalmpakketje

1,75
1,75
2,15
0,95
1,75
1,00
1,75
1,95
2,15
1,95
1,30
1,15
1,35
1,35
1,30
1,45
1,64
2,99
3,99

ll-in)

BBQ pakket Kastelein (a

-

Gemarineerd filetlapje
Biefstukspies
Kipsaté
Voorgegaarde hamburger
BBQ-worst
Huzarensalade
Aardappelsalade
Rauwkostsalade
Stokbrood met homemade
kruidenboter
- Joppie/saté/knoflook
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-

Vanaf 10 personen

-

Gratis BBQ, exclusief gas
Gratis plastic borden en bestek

Per persoon

12.50

VANAF 20 PERSONEN

EXTRA KORTING

De Digitale Nieuwegeiner
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Nieuwegeiners positief over
ontvangen maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)
Nieuwegeiners die ondersteuning
krijgen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn
hier erg tevreden over. Zowel over
het contact met de gemeente als
over de geleverde zorg zijn inwoners positiever dan voorgaande
jaren. Dat blijkt uit het jaarlijkse
cliëntervaringsonderzoek. Sinds de
start van dit onderzoek in 2016 is er
een positieve trend te zien.

Workshop
Acrylic Pouring voor
de creatieve ‘achterblijvers’
in Nieuwegein
Voor de thuisblijvers of zij die net
terug zijn van vakantie houdt KunstGein Podium weer een leuke workshop: ‘Acrylic Pouring.’ Deze workshop wordt gegeven op donderdag
12 augustus van 19.30 tot 21.00 uur
in het KunstGein Podium op de begane grond van het Stadshuis in de
binnenstad van Nieuwegein.
‘Acrylic Pouring’ of ‘Acrylverf Gieten’ is
een ontzettend interessante en vooral
leuke manier om abstracte kunst te
maken. Door de acrylverf op de juiste
manier te verdunnen wordt deze gietbaar en kun je gaan beginnen met het
creëren van prachtige kunstwerken.

Jasmijn Felix is een ware kunstenaar
met ‘Acrylic Pouring.’ Ze is verslingerd
aan het werken met deze techniek die
je eindeloos veel mogelijkheden biedt
om je creativiteit vorm te geven. Het
werkt ook therapeutisch: terwijl je met
je handen bezig bent maakt het ook
vaak je hoofd leeg.
Tijdens de workshop laat Jasmijn Felix
je kennis maken met deze techniek
met als resultaat twee verschillende
schilderijtjes naar eigen idee gecreëerd. De workshop is geschikt voor
iedereen. Het benodigde materiaal is
aanwezig. Zelf meenemen: oud T-Shirt
of lap voor eventueel verfspatten!
Inschrijving voor deze workshop kan
tot 4 augustus via inschrijvingenkunstgein@gmail.com o.v.v. Workshop
Acrylic Pouring. Na bevestiging van de
inschrijving kun je de betaling van
€ 25,00 incl. koffie/thee p.p. voldoen.
Voor deze workshop is de Stadspas
geldig.
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Goede ondersteuning
die past bij de hulpvraag
Vrijwel alle inwoners die hebben deelgenomen aan het onderzoek zijn (zeer)
positief over de ondersteuning die zij
vanuit de Wmo hebben ontvangen. Negen van de tien inwoners zijn van mening dat zij zich door de ondersteuning
beter kunnen redden in het dagelijks
leven. 93% van de ondervraagden
voelt zich serieus genomen. Daarnaast
noemen negen van de tien Nieuwegeiners de kwaliteit van de ondersteuning
goed en vinden zij dat de ondersteuning past bij hun hulpvraag.
Het college van B&W is blij met de
positieve uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek. Juist omdat de
Wmo is bedoeld om inwoners zo lang
mogelijk mee te laten doen aan de
samenleving. Wethouder Ellie Eggengoor licht toe: 'Soms hebben inwoners
wat extra steun nodig in het dagelijks
leven. Dan ondersteunen wij hen om
zo goed mogelijk mee te doen in de
samenleving. We hechten veel waarde
aan wat inwoners zelf kunnen en dat
zij ook regie houden. Het is mooi om te
zien dat inwoners positief zijn over de
ondersteuning die zij hebben ontvangen.'
Over het onderzoek
De gemeente Nieuwegein is sinds 1
januari 2015 verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. In 2016 is gestart
met het landelijke cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo. Hiervoor gebruikt elke gemeente een standaard
vragenlijst, zodat de uitkomsten tussen
gemeenten goed te vergelijken zijn. In
Nieuwegein ontvingen 1700 inwoners
met ondersteuning vanuit de Wmo een
vragenlijst.
Contact met Geynwijs
Heeft u een vraag over ondersteuning
vanuit de Wmo? Het Geynwijs contactteam is bereikbaar via 0304100666 of
infogeynwijs@nieuwegein.nl.
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Nieuwegein krijgt

glasvezel
We gaan beginnen met de aanleg. Daarvoor moeten we graven.
Kom alles te weten over de graafwerkzaamheden
op kpnnetwerk.nl/aanleggen.

kpnnetwerk.nl
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Overzicht
van álle evenementen
ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein
Expositie over de waterlinie
in het Atrium van het Stadshuis
Vanaf 14 juni.
13 Kunstwerken zullen op 3d posters
worden geprint.
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 parels van Nieuwegein aanbieden aan de
inwoners van Nieuwegein:
b.deruiter@nieuwegein.nl

Bijeenkomst voor ondernemers
over 50 jaar ondernemen
in Nieuwegein
25 oktober.
Samen voor Nieuwegein: Ondernemers vertellen over 50 jaar ondernemen in Nieuwegein en over de
toekomst van ondernemen in
Nieuwegein: karin@samenvoornieuwegein.nl of Karin Beenen,
0643368435.

En verder
en gedurende
de hele feestperiode
Videoreeks: ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
Videoreeks waarbij we de verschillende 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.

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

Kunstwerk Eyecatcher
reist door de stad
Statig overdag en lichtgevende gezelligheid 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 Middengaarde; bij AH Hoogzandveld en bij de
Passantenhaven Vreeswijk.

Plofparade The Groundbreakers
29 augustus.

Geocache: serie multi caches thema
Nieuwegein 50

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

Geina Escape Route
De ‘Geina escape’ is een escape route
van ongeveer 14km op de fiets door
Nieuwegein. Je komt langs acht typische 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 bedoeling is om alle locaties zo snel mogelijk te vinden en de puzzel op te
lossen: www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/geina-escape-route.

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.

Sprekende Beeldenroute
De Sprekende Beeldenroute is een
route van ongeveer 9 km, die je langs
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/activiteiten/sprekendebeeldenroute.
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Korte verhalen van de rijke historie
van Nieuwegein, door Paul Rijntjes.
De serie ‘Nieuwegein: 50 jaar in ontwikkeling’ beslaat een tijdsbeeld van
vijf decennia. Zo wordt de lezer aan de
hand meegenomen door de groei van
Nieuwegein. Als stad en als gemeenschap: www.nieuwegein50jaar.nl/toenen-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkeling.
Verhalen van inwoners
Inwoners delen hun herinneringen over
wonen, werken en/of leven in Nieuwegein: www.nieuwegein50jaar.nl/toenennu/verhalen/verhalen-inwoners.
Fotoreeks Toen en Nu
www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/
fotos-toen-en-nu.
Geina
Zomerprogramma voor jongeren
https://geinazomerprogramma.nl.

Reserveren bij Merwestein
1. Ga naar Reserveringsportal Merwestein
2. Registreer je als je nog geen account
hebt of log in met je gegevens
3. Bevestig en activeer je account met
de mail die je toegestuurd krijgt (als je de
eerste keer registreert)
4. Kies in de portal de activiteit waar je
aan mee wilt doen
5. Selecteer de dag, tijd en aantal personen (is de dag, tijd of personen niet
beschikbaar of rood gekleurd, dan kun je
deze niet meer reserveren)
6. Bevestig je keuze
7. Ga naar je winkelmandje en kies als
betalingsmethode: kassa Merwestein
8. Kies betalen en bevestig dat je doorgaat
9. Check of de bevestigingsmail is aangekomen in je mailbox (check ook spam)
10. Check je reservering bij Mijn Reserveringen
Je reserveert een blok waarin je kunt
zwemmen. Voor het recreatief & discozwemmen geldt dat 15 minuten na de
start van het gereserveerde blok bij een
no-show je reservering vervalt.
Neem altijd je (e-mail) bevestiging van
reservering mee (digitaal of papier). Zo is
je toegang verzekerd.
Bij gebruik van badenkaarten en toegang
voor Mix-leden kies je bij het afrekenen
'betaal bij kassa/abonnement'.

De Digitale Nieuwegeiner
Geina zomerprogramma

Agenda DE KOM

Van 13 t/m 27 augustus staat het
Geina Zomerprogramma weer op de
planning. Net zoals vorig jaar, is er
weer van alles te doen. Samen sporten, naar de film, theater, muziek,
chillen; het kan allemaal! Kom gezellig samen met je vrienden of ontmoet anderen bij de activiteiten.

zaterdag 11 sep
Gevaarlijke Namen
25 jaar Srebrenica
Boy Jonkergouw producties &
Vredesorganisatie PAX
TONEEL

Vrijdag 13 augustus van 13.30 - 17.00
uur start in Sport- en Evenementencomplex Merwestein het Geina Zomerprogramma, voor iedereen van 13 t/m
23 jaar, met gave sport- en spelactiviteiten. Ook staat de GGD voor je
klaar met verschillende gezondheidstestjes. Schrijf je in voor de verschillende clinics zodat je verzekerd bent
van een plekje!
• Bubbelvoetbal, 14:00 - 14:20 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 14:00 - 14:30 uur
10 deelnemers
• Freestyle voetbal, 14:00 - 14:40 uur
14 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 14:20 - 14:40 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 14:30 - 15:00 uur
10 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 14:40 - 15:00 uur
8 deelnemers
• Freestyle voetbal, 14:45 - 15:30 uur
14 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 15:00 - 15:20 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 15:00 - 15:30 uur
10 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 15:20 - 15:40 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 15:30 - 16:00 uur
10 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 15:40 - 16:00 uur
8 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 16:00 - 16:20 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 16:00 - 16:30 uur
10 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 16:20 - 16:40 uur
8 deelnemers
• Rolstoelbasketbal, 16:30 - 17:00 uur
10 deelnemers
• Bubbelvoetbal, 16:40 - 17:00 uur
8 deelnemers
Heb je vragen/opmerkingen over
bovenstaande activiteiten? Stuur een
e-mail aan buurtsportcoach Xanne Nanuru via x.nanuru@merwestein.nl. Wil
je meedoen aan een activiteit? Schrijf
je in via het inschrijfformulier.

zondag 12 sep
Het Muizenhuis:
Sam & Julia, Op Reis (3+)
2-ater Producties
JEUGD & FAMILIE
donderdag 16 sep
Een bang jongetje
dat hele enge dingen doet
Kees van Amstel
CABARET
zaterdag 18 sep
Kleine Wereld
Fabian Franciscus
CABARET
zondag 26 sep
De Grote Efteling Koekoek Show
(8+)
Efteling Theaterproducties
JEUGD & FAMILIE
maandag 27 sep
dinsdag 28 sep
En nu dan?
Plien & Bianca
CABARET
woensdag 29 sep
Opgefokt
Jandino Asporaat
CABARET

Doe mee
met de vakantiegames
Deze vakantie zijn de vakantie
games er weer! Gezellig meedoen met allemaal leuke en
sportieve activiteiten, neem jij je
vriendjes en vriendinnetjes mee?
Kijk snel hieronder waar en
wanneer je lekker kunt mee
bewegen en meld je hier aan.
Rollerschaatsen met K.R.C.
Rolling
Vrijdag 23 juli
10:00 - 12:00 uur, 8 t/m 12 jaar
Locatie:
Sporthal Galecop
Buitenspelen
Dinsdag 3 augustus
12:00 - 14:00 uur, 4 t/m 7 jaar
14:00 - 16:00 uur, 8 t/m 12 jaar
Park Kokkenbogaard
Bootcamp
Vrijdag 6 augustus
10:00 - 12:00 uur, 6 t/m 12 jaar
Sport- en Evenementencomplex
Merwestein
Taekwondo
Dinsdag 17 augustus
10:00 - 12:00 uur, 4 t/m 12 jaar
Overijsselhaven 47

woensdag 29 sep
SYZYGY
Jakop Ahlbom Company
TONEEL

Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud. Activiteiten kunnen
wijzigen door aangescherpte
maatregelen in verband met het
COVID-19 virus.

vrijdag 1 okt
R&B Oldskool Hits Part Two
John Williams e.a.
MUZIEK

Bij vragen/opmerkingen stuur een
e-mail aan Lois Koot via
l.koot@merwestein.nl

vrijdag 1 okt
NAMASTEETJES
Martine Sandifort
CABARET
zaterdag 2 okt
MINDREADER
Timon Krause
ENTERTAINMENT
zaterdag 2 okt
Sax, Candy & Rock ’n Roll
Candy Dulfer
MUZIEK
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De brandbel van Jutphaas
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