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Spannend ommetje met Heleen Actueel initiatief

DEZE WEEK

WIN KAARTEN VOOR GRATIS RONDVAART

LEKBOULEVARD

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.
• AHN: One Trick Pony, 7 augustus • Buiten tekenles, 9 augus-
tus • Opening terras Buurtplein Doorslag, 10 september • Work-
shop Acrylic Pouring, 12 augustus • Koffieconcert, 15 augustus
• Indië Herdenking, 15 augustus • Harpiste speelt op Fort
Vreeswijk, 15 augustus • Sport- en spelmiddag, 19 augustus •
Voetbalvierdaagse 23 t/m 26 augustus • Spannende wandeling,
25 augustus • Grande Finale, 27 augustus • Plofparade, 29 au-
gustus • Authentieke Dag Vreeswijk, 4 september •

Doe mee met de prijsvraag en...

• Harpiste zet Werelderfgoed op muziek • Klaiber geblesseerd
thuis • Schip met fosfine aan de ketting • Vaartochten groot suc-
ces • Discgolf in opmars • Boerderij Zeijlenstein • Kinderen
aangevallen • Coronavaccinatie zonder afspraak • Vreeswijk loot
JSV • Inloopavond rouwgroep • Spannende wandeling • Klimaat-
burgemeester gezocht • Geina Zomerprogramma van start • Plas-
tic flesssn voor een goed doel • Kabouters ontdekken • Zeven jaar
contact- en straatverbod • Vreeswijkers weer op tijd • Vijftienhon-
derd euro voor Buurtplein Doorslag •

VOOR DE JEUGD: VAKANTIEGAMES EN ZOMERPROGRAMMA

https://www.pen.nl/artikel/zomeractiviteiten-dorpshuis-fort-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/zomeractiviteiten-dorpshuis-fort-vreeswijk
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https://www.pen.nl/artikel/harpiste-beate-loonstra-zet-unesco-werelderfgoed-op-muziek
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https://www.pen.nl/artikel/spannende-wandeling-met-schrijfster-heleen-van-den-hoven
https://www.debaten.nl/agenda-GRAS-10.php
https://www.pen.nl/artikel/als-alles-goed-verloopt-vindt-4-september-de-11e-editie-van-de-authentiek-dag-vreeswijk-plaats


Zomerse Gazpacho

Deze week maken wij in de rubriek
‘Koken met PEN' een frisse en lichte
zomerse soep, heerlijk op een warme
dag. Deze zomerse gazpacho wordt
koud geserveerd en is daarom hét
ideale gerecht als de zon schijnt.
Eet smakelijk!

Straat van de Week

Alle straten, lanen, driften, pleinen en
wat dies meer zij, vastgelegd volgens
een vast stramien: ter hoogte van het
pand met huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat in
gefotografeerd.
Deze week het Marisplantsoen in de
wijk Zuilenstein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Klaiber
met blessure naar huis

Nieuwegeiner Sean Klaiber is vorige
week vertrokken uit het trainings-
kamp dat zijn huidige club Ajax
belegt in Oostenrijk. De voormalige
FC Utrecht-verdediger heeft een
knieblessure opgelopen waarvan de
ernst op dit momenteel niet duidelijk
is. Het gaat om de linkerknie die in
het ziekenhuis nader wordt beke-
ken.

Klaiber maakte een jaar geleden de
overstap vanuit Galgenwaard naar de
Arena op voorspraak van zijn vroegere
trainer Erik ten Hag. Klaiber speelde
één jaar in de jeugdopleiding van Ajax,
in het seizoen 2005-2006. De verdedi-
ger kwam toen uit in de D3. Zijn huidi-
ge contract bij de Amsterdammers
loopt tot en met 30 juni 2023. In het
contract is een optie opgenomen voor
nog een jaar. Ook besloot Sean on-
langs zich beschikbaar te stellen. Voor
de selectie van het Surinaams elftal.
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Cupstack zoekt gemotiveerde (vakantie)krachten
voor deze zomer

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.

PERSONEEL GEZOCHT

https://www.pen.nl/artikel/koken-pen-zomerse-gazpacho
https://www.pen.nl/destraat/index525.html
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
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/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
mailto:gawein@cupstack.nl
https://cupstack.nl/
https://www.facebook.com/repaircafenieuwegein/photos/a.244573616087392/981929132351833/


Vaartochten
Openluchtmuseum
Nieuwegein groot succes

Frequent en volgeladen met verrast
publiek varen de kagenaar Hoop en
Vertrouwen en het Romeinse schip
Fiducia vanaf Museumwerf Vrees-
wijk. De tochten met de historische
schepen gaan over de eeuwenoude
waterwegen van Openluchtmuseum
Nieuwegein. Met trots maakt de Mu-
seumwerf, samen met het Natuur-
kwartier, op deze wijze de rijke his-
torie van Nieuwegein bekend.

'Wij wisten wel dat de vaartochten de
moeite waard zouden zijn, maar dat
het zo goed uitpakt is voor ons én voor
Nieuwegein een droom die uitkomt,'
zegt een blij-verraste directeur Jack
Grondel van Museumwerf Vreeswijk.
'Honderden enthousiastelingen hebben
de rondvaarten door historisch Nieu-
wegein al ervaren. Het zijn niet alleen
Nieuwegeiners die ons weten te vin-
den. De passagiers komen ook van
heinde en verre.'

'Het loop nog steeds storm met aan-
vragen voor de vaartochten, maar voor
de vaarten van augustus en september
kunnen nog reserveringen gemaakt
worden', zegt coördinator/schipper en

havenmeester Ton Vermeulen die zijn
handen vol heeft aan het inplannen
van de nieuwe aanvragen. 'We zijn ook
bezig met het inwerken van extra
schippers.'
Gedurende de maanden juni en juli
waren de rondvaarten gratis. Dit als bij-
drage aan het gouden jubileumfeest
van de stad Nieuwegein. Per 1 augus-
tus kunnen nog steeds rondvaarten
worden gereserveerd. Voor passagiers
van 13 t/m 79 jaar zijn hieraan (mini-
male) kosten verbonden. Voor overige
passagiers én voor dragers van het
T-Shirt Nieuwegein 50 jaar blijven de
tochten gratis! Tijdens de vaartochten
wordt koffie/thee of fris geschonken op
aanvraag.

Vaarschema
•Woensdag en zaterdag.
Afvaart: 13.00 uur. Tocht gaat naar
Jutphaas (tot aan de St. Nicolaaskerk)
en terug. Weer bij de Museumwerf
varen we door naar de oude kern van
Vreeswijk (incl. de Oude Sluis en de
Rijkshulpschutsluis). De vaartocht
duurt ongeveer twee uur.
• Zaterdag. Ontdek de historie van
Vreeswijk! Afvaart: 12.00 uur. De tocht
gaat naar de oude kern van Vreeswijk
(incl. de Oude Sluis en de Rijkshulp-
schutsluis) en duurt ongeveer een uur.
• Zondag. Afvaart: 13.00 uur. De tocht
gaat via de Vaartse Rijn en het Mer-
wedekanaal naar het Natuurkwartier
(Museum Warsenhoeck, Poldermolen
Oude Gein, Kinderboerderij IJsselstee
en Milieu Educatie Centrum). De vaar-
tocht duurt ongeveer twee en een half
uur.

Groepen kunnen rondvaarten buiten
het vaarschema reserveren. Bij slecht
weer worden de vaarten afgelast. De
rondvaarten gaan door tot eind sep-
tember.
Wil je meevaren of een vaartocht voor
een groep organiseren? Pak de tele-
foon: 0638017592 op werkdagen van
10:00 - 12:00 uur en van 14:00 - 16:00
uur. Kijk voor de tarieven op de web-
site van de Museumwerf in Vreeswijk.
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0638017592
https://www.museumwerf.nl/
https://moenmakelaars.nl
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
https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-bouwt-aan-nieuwe-ruimte-recht-voor-de-entree


Discgolf floreert
op herstelde baan

Goed gemutst staat een groepje
fanatiekelingen te wachten op de
eerste hole op de discgolfbaan in
Park Oudegein in Nieuwegein. De
sport, waarbij je een disc, een soort
frisbee, in een ijzeren mand moet
gooien, is enorm populair geworden
tijdens corona.

Het gezelschap bespreekt de blessu-
res die ze hebben opgelopen en wat zij
ertegen kunnen doen: een goede tech-
niek en jezelf opwarmen bijvoorbeeld.
En dan gaat het feest beginnen. Caro-
line van der Helm, buurtsportcoach,
staat geconcentreerd met haar tong
tussen haar lippen klaar om de disc
richting de eerste basket te werpen. De
geblesseerde Lex Janssen kijkt toe en
coacht haar: 'Je maakt nu een hupsje
met je arm.' De disc slingert de ver-
keerde kant op, maar niet getreurd:
vandaag speelt het gezelschap niet
voor de punten. Van der Helm be-
nadrukt hoe leuk het is dat iedereen,
jong en oud, de sport kan beoefenen.

Henry Hekman, de clubvertegenwo-
ordiger van de discgolfclub DSA in
Nieuwegein, snapt de toegenomen
populariteit: 'Mensen zochten de afge-
lopen periode naar sporten die ze bui-
ten konden doen. En dit is een hele
toegankelijke sport, waarbij iedereen
gemakkelijk kan beginnen'. Zo zijn
goedkopere discs voor minder dan tien
euro online te verkrijgen en kun je zo
vaak proberen als je wilt. Het aantal

leden van de club is in twee jaar ge-
groeid van zestien naar meer dan hon-
derd leden.

Baan in ere hersteld
De discgolfbaan in Nieuwegein bestaat
eigenlijk al sinds 1984 en is volgens
voorzitter Paul Sterk van de Discgolf-
club (DSA) zelfs een van de oudste
van Nederland. Maar lange tijd wisten
veel wandelaars eigenlijk niet zo goed
wat de functie van de baskets was;
sommigen dachten zelfs dat het prul-
lenbakken waren. Hekman: 'In mei
heeft de gemeente de baan vernieuwd
en dat wij hier geregeld rondlopen en
spelen heeft een aanzuigende werking
gehad.'

Julia Janssen is vorig jaar zomer be-
gonnen met discgolf. Met een vriendin
reed ze in Nieuwegein op de scooter
rond, toen ze langs de baan reed. 'Wat
is dit nou!', dacht ze. Hekman sprak de
dames aan en legde wat dingen uit.
'De zondag erna leende ik schijven van
de club en ik was meteen verkocht.
Daar ging al mijn geld', lacht Julia.
Want online kwam ze de ene na de an-
dere leuke schijf tegen. Het levert een
mooie verzameling discs op die ze in
haar blauwzwarte tas meeneemt tij-
dens haar rondjes over de baan.

Grotere baan
Als het aan de deelnemers ligt, wordt
de baan nog aan de overkant van de
weg met zes extra baskets uitgebreid.
Sterk: 'Het is nu al een mooie baan,
maar met die andere zes holes erbij,

heb je echt een topkwaliteit baan. Ze-
ker voor de wat meer gevorderde spe-
lers. Het is echt een droom van mij om
dat samen met de gemeente te realis-
eren.'
Volgens Sterk is de sport zeker ge-
groeid doordat het buiten in een park
plaatsvindt. 'We zien het bij onze club,
maar ook bij de hele Nederlandse Fris-
bee Bond enorme groei in coronatijd.
Je zoekt naar een sport die je kan spe-
len. Nu de maatregelen afnemen,
wordt het alleen maar leuker met grote
groepen die we kunnen samenbren-
gen, bijvoorbeeld tijdens toernooien',
zegt Sterk. Volgens Sterk is discgolf
een leuke manier om andere mensen
te ontmoeten.

Bondsvoorzitter Jos Verhoeven van de
Nederlandse Frisbee Bond kan beves-
tigen dat de sport is gegroeid tijdens
corona. Het aantal leden steeg ges-
taag: van 134 in eind 2018 naar 142 in
2019, 190 in eind 2020 en halverwege
2021 heeft de bond al 279 leden. 'Dus
ongeveer een verdubbeling in ander-
half jaar tijd', zegt Verhoeven. Bij de
bond valt het op dat voorheen vrijwel
alleen leden op de banen te vinden
waren, terwijl nu veel recreanten de
banen veel weten te vinden. 'Het wordt
dus duidelijk bekender onder een grote
publiek als leuke en gezonde recre-
atieve bezigheid', zegt Verhoeven. Het
is dus duidelijk dat de Nieuwegeinse
discgolfbaan voorlopig niet meer zal
verstoffen.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Michiel van Ooijen
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https://www.pen.nl/artikel/disc-golf-parcours-in-park-oudegein-opgepimpt
https://www.pen.nl/artikel/kunstenaars-begonnen-aan-kunstwerk-in-de-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
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OMKIJKEN

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

Augustus 2007
Concentratie, verwachting en gezonde
spanning op de gezichten van de
junioren die klaarstaan aan de meet bij
het begin van hun race tijdens de
Wielerweek in Jutphaas. We zijn
benieuwd wie van deze junioren verder
gegaan zijn in het wielrennen en tot waar
zij zijn gekomen.

Kinderen
uit het niets aangevallen
door groepje tieners
in speeltuin

Zaterdagmiddag 31 juli jl. rond 15.00
uur zijn in de speeltuin in park De
Kokkebogaard, in de wijk Zuilen-
stein, vier meisjes in de leeftijd van
9 tot 12 jaar mishandeld. Volgens
ooggetuigen en de meisjes zelf
speelden zij met de speeltoestellen
toen een groep oudere meisjes hen
naderden. De meisjes waren direct
uit op ruzie en sloegen de kinderen
volgens de getuigen met vuistsla-
gen. Ook werd één van de kinderen
hard in haar rug getrapt, in gezicht
gestompt en aan haar haren
getrokken.

Een 9-jarig meisje gilde tijdens de mis-
handeling van haar 12-jarig zusje dat
ze haar niet moesten slaan. Eén van
de omstanders heeft de aanvallende
meisjes weggejaagd. ‘De kinderen
kwamen verschrikkelijk overstuur thuis
en durven nu niet meer naar de speel-
tuin. In wat voor wereld leven we?’
vraagt één van de moeders op Next-
door. ‘Toen we het allemaal zo aan-
hoorden hebben we met een paar ou-
ders de wijk rondgereden, maar de
agressieve meisjes hebben we niet
meer kunnen vinden’ aldus de ge-
schrokken ouders.

Over de daders
Het gaat om drie meisjes in de leeftijd
12 tot 14 jaar. Het meest agressieve
meisje had half lang blond haar, een
gescheurde spijkerbroek en reed op
een zwarte meisjesfiets met kratje. De
andere twee meisjes kunnen moeilijker
worden beschreven. Ook het tweede
meisje reed weg op een damesfiets
met kratje, het derde en kleinste meisje
had geen kratje op haar fiets.

Signalement van het eerste meisje
Blond half lang haar wat licht golvend
is. Zij droeg een T-shirt die voor de
helft zwart was en de andere helft een
soort van dambord. Verder droeg zij
een licht blauwe broek die erg ge-
scheurd was. Zij is vermoedelijk 14
jaar en is blank met een normaal tot
iets stevig postuur. Zij heeft vermoe-
delijk een litteken op haar onderbeen.

Sylvia Stek: ‘Als ouders willen nog
geen aangifte doen, maar wel een
goed gesprek met hun ouders. Dus
mocht iemand zijn dochter herkennen
uit dit signalement, lets talk! en stuur
een e-mail naar mij.’

https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
mailto:sylviastek@gmail.com
https://dzcn.nl/zonnepanelen/
https://www.pen.nl/adverteren
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Maak kans op kaarten
voor een rondvaart
door Nieuwegein

Museumwerf Vreeswijk is een bin-
nenvaartmuseum met een werkende
scheepswerf. Het museum is geves-
tigd op het oude terrein van
Scheepswerf en Machinefabriek
Buitenweg. Buitenweg vestigde zich
in 1899 op deze locatie. Buitenweg
stichtte zijn werfbedrijf eerder al in
1856 in hartje Vreeswijk. De straat-
naam Helling verwijst naar de oude
werflocatie. Buitenweg is in 2002
overgegaan in Museumwerf
Vreeswijk.

Sinds kort verzorgen de medewerkers
ook rondvaarten door Nieuwegein.
Samen met de Museumwerf kun je
kaarten winnen als je meedoet met
onze prijsvraag. Meedoen met de prijs-
vraag kan tot donderdag 2 september
aanstaande. De hoofdredacteur van
De Digitale Stad Nieuwegein trekt zes
winnaars uit alle inzendingen, zij krij-
gen elk twee kaarten om mee te varen
op zondag 5 september door Nieuwe-
gein. Klik hier voor de prijsvraag.

Museumwerf Vreeswijk
De Museumwerf heeft zowel binnen-
als buitenruimten en vertelt voor jong
en oud het verhaal van de oude bin-
nenvaart. Je kunt historische schepen,
de werkpaarden van onze vroegere
economie, levensecht bekijken op de
scheepshelling en in de naastgelegen
historische haven en in de passanten-
haven. Naast het Theehuys met gezel-
lig binnen- en buitenterras, is sinds kort
een halte ingericht voor een nieuwe at-
tractie: de rondvaartboot.

Indië-Herdenking
op 15 augustus
bij oorlogsmonument
Nedereindseweg

In Nieuwegein worden op 15 augus-
tus tijdens de Indië-Herdenking voor
de tweede maal kransen gelegd bij
het oorlogsmonument aan de Ne-
dereindseweg naast de Dorpskerk.
In 2020 was de eerste lokale her-
denking. Vanaf 14.00 uur opent de
Dorpskerk haar deuren. Er is gele-
genheid voor een moment van stilte
en bezinning en bezoekers kunnen
een kaars branden. Om 15.00 uur zal
de locoburgemeester een krans leg-
gen namens de gemeente Nieuwe-

gein. Ook het Comité 4 en 5 mei
Nieuwegein en de stichting Pelita
leggen bloemen bij het monument.
Vervolgens kan iedereen bloemen
leggen en wordt daarna koffie ge-
schonken in de binnentuin van de
Dorpskerk. De afsluiting is om 16.00
uur. In de kerk en buiten gelden de
coronamaatregelen.

Lokale Indië-Herdenkingen
76 jaar geleden, op 15 augustus 1945,
kwam een einde aan de Tweede
Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-
Indië. Voor Nederland gold dat al op 5
mei 1945.

Voor onze talrijke Indische landgeno-
ten was er geen herdenking van de
gebeurtenissen en de gevolgen van de
Tweede Wereldoorlog in Nederlands-
Indië. Het heeft tot 1988 geduurd voor-
dat de eerste en inmiddels jaarlijkse
Nationale Indië-Herdenking plaats-
vond. Maar dan steeds op één plek:
het Indisch Monument in Den Haag.
Op steeds meer plaatsen in Nederland
ontstaan nu lokale Indië-Herdenkingen.
In Nieuwegein werd vorig jaar de
eerste Indië-Herdenking gehouden.
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https://www.pen.nl/winkel/Baseball-Cap-Nieuwegein-50-jaar-p363126318
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FOTO VAN DE WEEK

Vakantietijd. Klustijd.
Dus met een aanhangwagen volgeladen
met spullen die niet meer nodig zijn naar
de gemeentewerf aan de Utrechthaven.
Lekker rustig daar deze weken!
Op naar de volgende klus.

Heb je ook een bijzondere foto in
relatie tot Nieuwegein gezien of gemaakt,
stuur 'm naar redactie@pen.nl.

Nieuwegein zoekt
een klimaatburgemeester

Als iedereen wat doet voor het kli-
maat kan de CO2-uitstoot in Neder-
land verlaagt worden. Daarom roept
de Rijksoverheid burgers en organi-
saties in héél Nederland op om bij te
dragen aan de Nationale Klimaat-
week. Deze start donderdag 28 okto-
ber en duurt tot en met vrijdag 5
november 2021.

Wordt Klimaatburgemeester
Een buurman die zich hard maakt voor
genoeg laadpalen in de buurt om elek-
trisch rijden te stimuleren, of de voor-
zitter van de buurtvereniging die collec-
tief zonnepanelen inkoopt. Van kleine,
persoonlijke veranderingen tot grotere
bewegingen met maatschappelijk im-
pact. Het zijn voorbeelden voor an-
deren in hun omgeving: onze Klimaat-
burgemeesters. Wist u dat het kantoor
van De Digitale Stad Nieuwegein
(pen.nl) al geheel energie neutraal is
en dat de fietsenstalling/schuur voor-
zien is van een sedumdak om water op
te vangen? Dit met behulp van subsi-
die van de gemeente Nieuwegein. En
jij kunt dat ook!

Van donderdag 28 oktober tot en met
vrijdag 5 november 2021 worden
duurzame initiatieven in de spotlight
gezet om Nederland in beweging te
brengen om een extra stap te zetten
voor het klimaat.

Tijdens de Nationale Klimaatweek
wordt belicht wat er in Nederland alle-
maal gebeurt om de klimaatdoelen van
2030 te halen. Maar ook wat er nodig

Het kantoor van De Digitale Stad
Nieuwegein

is. Door het delen van inspirerende
voorbeelden wordt getoond wat je kunt
oppakken om ook mee te doen. Wil jij
als Klimaatburgemeester het rolmodel
zijn in jouw gemeente tijdens de Na-
tionale Klimaatweek? Of ken jij iemand
(het maakt als Klimaatburgemeester
niet uit hoe jong of oud je bent, stu-
deert of werkt, met pensioen bent of
zelfs nog op school zit, als je maar een
goed voorbeeld in jouw woonplaats
kunt zijn!) die dit moet worden? Meld
jezelf of een ander dan hier aan.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/felicitaties-van-wethouder-marieke-schouten-aan-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.iedereendoetwat.nl/wat-nederland-doet/nkw/klimaatburgemeester
https://boeketten.nl
https://www.kinderplatformnieuwegein.nl/?fbclid=IwAR2-0kNC12TPcuWclwyjAzXetDTfp2wZBg7bkJTTvOCgnE2WrKxNwwfHYsw
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Boerderij Zeijlenstein,
een mooi stukje historie

Niet alleen het nieuws van Nu ver-
slaan wij op de redactie met een
team van 27 man, maar ook Toen
brengen wij voor je in beeld. Altijd
een plek ergens in Nieuwegein, toen
Vreeswijk en Jutphaas.

Aan de Utrechtsestraatweg nummer
11 en 12 staat op de hoek van de
Symfonielaan tegenover de Blauwe
Brug, een dwarshuisboerderij. De oor-
sprong van deze boerderij is waar-
schijnlijk terug te voeren naar circa
1780. Sindsdien hebben er diverse
wijzigingen en toevoegingen aan het
gebouw plaatsgehad.

In 1905 is namens Jhr. M.C.M.R.
Rademacher een verzoek ingediend
voor de bouw van een schuur en een
veestalling. In 1923 wordt in opdracht
van E. Scholman een aanvraag ge-
daan voor de verbouw van de boerderij
en een jaar later door H.J. Scholman
voor de bouw van een bijkeuken aan
de woning. In 1956 werd een verdere
verbouwing aangevraagd en in 1958
de bouw van een schuur.

Mevrouw Scholman vertelde eerder
onze redactie: 'Ik ben in 1956 ge-
trouwd en kwam hier achterin de boer-
derij te wonen met mijn man. Mijn
schoonouders woonden aan de voor-
kant. Zijn grootouders hadden deze
boerderij rond 1900 gekocht. Toen ik
trouwde, waren de Symfonielaan en de
Blauwe Brug er nog niet. Nieuwegein
bestond zelfs nog niet.'

'Onze boerderij (met de naam Zeijlen-
stein) stond in Jutphaas. Mijn man zei
altijd dat de boerderij zijn naam te dan-
ken heeft aan de schepen die hier de
zeilen moesten strijken voor de brug bij
café. De Zwaan. We hadden koeien,
jong vee, een paar schapen en wat
kippen en varkens. We hadden een
stuk land van ongeveer 12 hectare,
van hierachter naar Huis de Geer waar
de koeien dag en nacht liepen. We
melkten de koeien bij de schuur; daar
was een overkapping tegen het kip-
penhok aan waar ze allemaal stonden.
Na het melken gingen ze het weiland
weer in.'

Mevrouw Scholman vertelt dat er plan-
nen zijn geweest om een hoge brug te
bouwen op de plaats van de Blauwe
Brug. 'Dan had onze boerderij weg ge-
moeten. Alle voorbereidingen stonden
al op papier. Op het stuk grond van de
boerderij zouden appartementen ge-
bouwd worden. Toen kwam na jaren
het bericht dat deze boerderij een
monument is en niet afgebroken mocht
worden.'

Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw
is er veel veranderd. Nieuwegein ont-
stond en er werden huizen en wegen
gebouwd. Rond 1974 verkocht de fa-
milie Scholman hun land aan de ge-
meente, en later ook het land achter de
Utrechtsestraatweg. Waar nu de Sym-
fonielaan loopt, was vroeger een
boomgaard. Aan de andere kant van
de boerderij is nog steeds een kleine
boomgaard.

De boerderij van mevrouw Schol-
man-Groen. Een foto uit het fami-
liealbum van rond 1940

Kippen en chrysanten
Mevrouw Scholman vertelt: 'Toen we
het land verkocht hadden aan de ge-
meente Nieuwegein, hebben we hier
de hele boerderij verbouwd. We heb-
ben een tijd vee van een ander op stal
gehad. Daarna hebben we het kippen-
hok laten vergroten en hebben we wel
duizend kippen gehad. We verkochten
eieren, onder andere ook aan restau-
rants. Op een gegeven moment moes-
ten we stoppen met de kippen omdat
we de mest niet meer kwijt konden. De
afvoer ervan werd te duur.'
'We hebben bloemen verbouwd, van
die grote chrysanten, die verkochten
we vanuit huis. Om wat extra inkomen
te hebben, heeft mijn man ook een tijd
koeienschetsen gemaakt. Daarop zette
hij alle eigenschappen en informatie
van de koe. Tegenwoordig hebben
koeien een plaatje in het oor waarop
alles staat.'

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
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/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
http://www.cupstack.nl/
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Actueel initiatief

Aan de Galecopperdijk (in het uiter-
ste noorden van Nieuwegein) be-
vindt zich al enige jaren het initiatief
Stichting Galecopperpark Sublime.
Ooit begonnen met het opvangen
van een enkel verwaarloosd paard,
nu een hemel op aarde voor aller-
hande verwaarloosde dieren.

Naast paarden en pony's vinden nu
ook kippen en varkens daar een prima
verzorgde 'oudere dag'. Een grote
groep vrijwilligers staat daarvoor
garant. Naast alle inspanningen die
deze vrijwilligers leveren is er voor de
verzorging van de dieren geld nodig.

Nu er sinds kort statiegeld op plastic
flessen zit heeft de Stichting Galecop-
perpark Sublime bij de ingang van het
park een kliko neergezet waar je je
plastic flessen in kunt gooien. Op die
ma-nier kom je makkelijk van je plastic
flessen af èn komt er weer wat extra
(klein)geld beschikbaar voor de ver-
zorging van de dieren.

Ontdek kabouters
tijdens de nieuwe speurtocht
bij het MEC

Sinds kort kan in het Natuurkwartier
ter hoogte van het MEC (Milieu Edu-
catief Centrum) gespeurd worden
naar kabouters! Loop met een knap-
zak op je rug het kabouterpad op en
ontdek samen met de kabouters wat
ze doen en waar ze wonen! Volg de
kaboutersporen en… spiek naar bin-
nen bij een kabouterhuisje, luister
naar verhalen of doe allerlei op-
drachten met de kabouters mee. De
houten kabouters stippelen de weg
voor je uit, achteraf kan je nog even
door met ‘kabouteren.’

Het kabouterpad in Park Oudegein is
ongeveer 1 km lang en duurt bij be-
nadering maximaal een 45 min tot 1
uur. Eventueel is dit in te korten door
opdrachten weg te laten.

Kabouters wonen meestal in holletjes
in de grond of in een holle boom. Ze
zijn heel aardig en natuurlijk dol op hun
kabouterkindertjes. Ze zijn erg ijverig
en behulpzaam en de hele dag druk in
de weer. Waarmee? Als je het kabou-
terpad loopt kom je daar vanzelf ach-
ter. Vergeet onderweg niet te zoeken
naar kaboutersporen! En met een
beetje geluk kom je een echte kabou-
ter tegen…

FIETSFOTO VAN DE WEEK

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

Linda: ‘De fietsclub Nieuwegein Zuid wil graag
weer starten met hun wekelijkse fietstocht met
gezellige koffiestop op dinsdagmiddag. Maar…
deze groep zestigplussers mist een kopman of
kopvrouw: iemand die de wekelijkse fietsroute van
een uur of wat (rond de 15 km) uitzet en zelf ook
meerijdt. Wil jij deze koppositie innemen of weet je
iemand die hier geknipt voor is? Meld je aan
via Julia van Weelden, j.vanweelden@merwest-
ein.nl, 0643102160.’
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https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/50-jarigen-in-het-zonnetje-gezet-tijdens-lunch-50-jaar-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://nieuwegeinfietst.nl/senioren/fietsclubs-senioren
mailto:j.vanweelden@merwestein.nl
mailto:j.vanweelden@merwestein.nl
0643102160
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Vreeswijkers
zijn weer ‘bij-de-tijd’

Op 14 juli 2010 was het 100 jaar
geleden dat de Barbarakerk werd in-
gezegend door de bisschop van
Utrecht: Mgr. Hendrikus van de
Wetering (aartsbisschop van
1895-1930). In de rubriek ‘Toen &
Nu’ heeft onze redactie nog een
mooi beeld uit 1910 geplaatst dat de
kerk, aan de Koninginnenlaan in
Vreeswijk, werd gebouwd. 100 jaar
later, in 2010/2011 is de kerk geres-
taureerd. Op een paar dingen na.

De toren met alle (technische) instal-
laties, zoals het torenuurwerk zijn tij-
dens deze grote restauratie overgesla-
gen. ‘Dat werd toentertijd niet direct als
dringend ingeschat’ aldus Cees Steen-
man, vice voorzitter van de kerkcom-
missie. Nu, 10 jaar later waren er pro-
blemen met het uurwerk en was het
onvermijdelijk dat het uurwerk moest
worden aangepakt. De restauratie is
nu klaar zodat alle inwoners weer de
‘juiste tijd’ hebben. Reden om een kijk-
je te nemen in de kerk.

De problemen
Steenman: ‘Het uurwerk met vier wijz-
erplaten naar alle windrichtingen hal-
verwege de toren, gaf (soms) niet de
juiste tijd aan. Herstel moest handma-
tig gebeuren. 45 Jaar geleden waren
de gewichten en de slinger al vervan-
gen door een elektromotortje dat loopt
om de Hertzfrequentie van het lichtnet.
Ook was het raderwerk uit 1923 op
enkele punten versleten. Gevolg was
dat er ‘speling’ zat in de aandrijfstan-

gen van het uurwerk en kranswiel
overbrenging. Ook de verlichting van
de wijzers en de uurwerkschaal was
nog ‘stroom-vretend-conventioneel. De
bevestigingsklemmen waren verroest
en zijn ook gelijk vervangen.’

Het torenuurwerk (met de vier tijd-
schalen in de 4 windrichtingen) wordt
nu met een nieuwe stappenmotor di-
rect aangestuurd. De klok loopt syn-
chroon met de atoomklok in Main-
hausen bij Frankfurt (Duitsland). De
nieuwe LED-verlichting is duurzaam en
betrouwbaar.

Door het plaatsen van drie nieuwe mo-
toren voor de luidklokken is de bedrijfs-

zekerheid gegarandeerd en wordt ook
het starten en 'opzwaaien' van de
klokken elektronisch bewaakt. Tegelijk
is de ophanging van twee van de drie
klepels gezekerd en is ook het mecha-
niek voor het ‘aanslaan’ van de klok
(b.v. de uurslagen) vernieuwd.

Het mechaniek van de klokken van de
Barbarakerk valt niet onder de noemer
‘Rijksmonument.’ Een status dat de
Barbarakerk bouwkundig wel heeft
sinds 2003. ‘Toch hebben we het tech-
nisch raderwerk uit 1923 als ‘museaal’
stukje historie geconserveerd en zullen
dit zorgvuldig bewaren en koesteren.
Niet dat we dat ooit nog in werking

(verder lezen)
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Vreeswijkers
zijn weer ‘bij-de-tijd’

Op 14 juli 2010 was het 100 jaar
gele-den dat de Barbarakerk werd
ingezegend door de bisschop van
Utrecht: Mgr. Hendrikus van de
Wetering (aartsbisschop van
1895-1930). In de rubriek ‘Toen &
Nu’ heeft onze redactie nog een
mooi beeld uit 1910 geplaatst dat de
kerk, aan de Koninginnenlaan in
Vreeswijk, werd gebouwd. 100 jaar
later, in 2010/2011 is de kerk geres-
taureerd. Op een paar dingen na.

(vervolg van pagina 10)

zullen zetten… maar zeg niet nooit!’ al-
dus Cees Steenman. Het oude uur-
werk is te bezichtigen in de kerk.

Programmering
Bij deze renovatie heeft de elektronica
in de klokkenwereld van de Barbara-
kerk haar intreden gedaan. Dat gaf de
mogelijkheid om naast de ‘standaard’
luidingen er extra functionaliteit aan toe
te voegen zodat:
• De grote klok als van ouds wordt aan-
geslagen op hele- en halve uren
• Deze tijdslagen in de nachtelijke uren
(op verzoek) zijn uitgezet
• Er extra luidingen zijn om 12:00 en
18:00 uur, het z.g. ‘Angelus’ (veelal in
plattelandsgemeentes nog gebruikelijk
om het ‘werkritme’ te begeleiden)
• Vrijwel alle luidingen voor de vaste
diensten automatisch worden gestart
en gestopt
• Luidingen op onregelmatige tijden
(uitvaarten, kerkhofbegraving, conse-
cratiebel etc) wel zijn ingeprogram-
meerd, maar nu via een afstandsbe-
diening kunnen worden gestart en ge-
stopt.
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Hardnekkige stalker
uit Nieuwegein
krijgt een straat-
en contactverbod
van zeven jaar

Een inwoner van Nieuwegein heeft
woensdagmorgen een fikse straf
gekregen. De Nieuwegeiner valt al
bijna tien jaar lang een inwoner uit
Hilversum lastig door hem door
middel van brieven en e-mails te
beschuldigen van het verspreiden

van kinderporno. ‘Een totaal onte-
rechte beschuldiging waarvoor de
man in 2013 en 2017 werd veroor-
deeld’ aldus de gedupeerde. On-
danks deze veroordelingen begon
de Nieuwegeiner telkens opnieuw.

Bij de laatste veroordeling van de
Nieuwegeiner in 2017, legde de rech-
ter hem een straat- en contactverbod
van drie jaar op. In april van dit jaar,

een paar maanden na het verstrijken
van deze drie jaar, sloeg hij zijn com-
puter weer open en stuurde de eerste
belastende e-mail in een reeks van ve-
len die daarop zouden volgen.

Deze keer kreeg de Nieuwegeiner een
straat- en contactverbod van zeven
jaar opgelegd door de rechtbank in
Utrecht.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-barbarakerk-in-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/vreeswijkers-zijn-weer-bij-de-tijd
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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.

De kaart in het archief van deze week
komt uit 1937. Op de prentbriefkaart zie je
de Voorhaven van de Koninginnensluis,
gezien in noord-oostelijke richting. In het
midden op de achtergrond de Barbara-
kerk. De uitgever van de kaart was G.E.
Kleijn uit Vreeswijk.

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

De Digitale Nieuwegeiner

Harpiste Beate Loonstra
zet UNESCO-Werelderfgoed
op muziek

Hoe UNESCO Werelderfgoed muzi-
kaal klinkt? Harpiste Beate Loonstra
laat het deze zomer horen in haar
programma De Linie. De Utrechtse
musicus speelt met haar harp nieu-
we muziekstukken rond het thema
storm en stilte, in prachtig bijpas-
send decor: langs forten van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie, die
kersvers is toegevoegd aan de lijst
van UNESCO. Op zondag 15 augus-
tus speelt ze om 11.00 uur bij Fort
Vreeswijk in Nieuwegein. Het optre-
den van Beate duurt een half uur en
de entree bedraagt € 2,-.

Ieder mens en iedere regio heeft zijn
eigen verhaal en geluid. Hoe zit dat
met de Waterlinie? Beate raakte tij-
dens de Corona-lockdown door deze
gedachte zodanig geïnspireerd, dat ze
besloot een eigen programma te ma-
ken over dit bijzondere fenomeen: De
Linie, tussen storm en stilte. Haar in-
strument, de harp, is namelijk sereen
en kabbelend, maar ook groots, stor-
machtig en overweldigend; net als de
forten en de natuur van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie werd
in 1870 in gebruik genomen. In datzelf-
de jaar werd de harp genoemd in de
eerste Winkler Prins Encyclopedie,
omschreven als 'Eén der bij de oude
volkeren meest geliefkoosde snaarin-
strumenten.'Waterliniejaar 1870 bleek
een kruispunt naar de moderne wereld.

150 jaar later vormen de verdedigings-
werken van de Waterlinie een natuurlij-
ke scheiding tussen Randstad en het
binnenland. Hier weerkaatst de echo
van de historie, een militair verleden.
En horen we ondertussen de vogeltjes
fluiten, in prachtige natuurlandschap-
pen.

Over Harpiste Beate Loonstra
Harpiste Beate Loonstra behaalde
haar master summa cum laude aan het
Utrechts Conservatorium en studeerde
aan de Guildhall School of Music &
Drama in Londen. Ze is een veelzijdig
musicus, wordt geroemd om haar
enorme vertelkracht en speelde op
NPO Radio4, met het Metropole Or-
kest, Cappella Amsterdam, op festival
Tomorrowland en November Music.

http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-toen-en-nu-0
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-in-een-klap-drie-werelderfgoed-gebouwen-rijker
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-in-een-klap-drie-werelderfgoed-gebouwen-rijker
https://www.pen.nl/artikel/protest-tegen-komst-70-meter-hoge-flat-maakt-geen-indruk
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
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Column Heleen van den Hoven

‘Spannend ommetje’
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.

‘‘Waar doe je inspiratie op?’ vragen
mensen me vaak. Mijn antwoord is
dan meestal: ‘Overal.’

Kleine dingen die vandaag gebeuren,
artikelen in de krant, een dialoog van
onbekenden in de bus, alles kan zijn
weg vinden naar de cellen in mijn
brein. Daar maakt een enorme mixer
er een brei van, waaruit ineens van
alles kan ontspruiten. Die mixer heeft
echter wel het een en ander nodig.
Slaap, bijvoorbeeld, tijdens het slapen
husselen dingen soms op hun plek
om dan ineens als een waardevol
idee naar voren te springen. Het is
wel zaak om zoiets half wakker

meteen op te schrijven, want er zijn al
meerdere briljante invallen
gesneuveld tussen droom en daad.’

‘Het tweede wat de breinmixer goed
kan gebruiken is beweging en frisse
lucht. Daarin ben ik het dan ook eens
met Erik Scherder, de professor die
regelmatig met zijn plastic hersenen
op tv komt. Hij vindt dat we vaker een
ommetje moeten maken en meer
moeten lezen. Wandelen, voor,
tijdens en na het schrijven en nog
meer lezen, ik ben helemaal voor.
Toch komt het er vaak niet van.
Schrijfwerk is binnenwerk en alleen
als ik echt vastzit of lijdt onder het bij

schrijvers bekende uitstelgedrag, trek
ik mijn wandelschoenen aan. Dat is
het voordeel van ‘mijn’ theehuisje bij
Rijnhuizen, daar ben ik al midden in
de natuur en blijf ik tijdens een
ommetje in de sfeer die ik voor
schrijven nodig heb.’

‘Schrijven, lezen en wandelen dus.
Bibliotheek De Tweede Verdieping
stimuleert dat ook. Zij doen meer dan
alleen boeken uitlenen. Ze helpen
mensen met taal, met sociale
contacten en met een gezondere
levensstijl. Elke laatste woensdag van
de maand hebben ze een uiterst
gezellige voorleeslunch, waar samen
eten en verhalen hand in hand gaan.’

‘De laatste woensdag van augustus
wordt een bijzondere editie. In plaats
van een voorleeslunch wordt het een
spannend ommetje: wandelen in Jut-
phaas langs enkele locaties uit mijn
boek Het Tango algoritme, waarbij ik
ook stukken zal voorlezen en vertellen
wat me inspireerde. Zo kan ik belang-
stellenden een blik laten werpen in
mijn schrijversbrein. Tegelijkertijd
doen we een gezond ommetje,
inclusief versnapering en met hopelijk
mooi weer. Het tempo ligt niet hoog
en we lopen ook niet ver. Ook voor
wandelaars met rollator is het goed te
doen.’

Spannende wandeling
met schrijfster
Heleen van den Hoven

De Nieuwegeinse thrillerschrijfster
Heleen van den Hoven voert haar
stadsgenoten woensdag 25 augustus
(11.00 tot 13.00 uur) langs spannende
plekken in Jutphaas, het decor van
haar onlangs verschenen boek Het
Tango-algoritme. Heleen is de schrijf-
ster van bovenstaande column.

De thrillerwandeling op woensdag 25
augustus is onderdeel van de maande-
lijkse voorleeslunch van bibliotheek De
tweede verdieping en is gratis voor biblio-
theekleden. De groep verzamelt voor
deze wandeling bij de Rijnhuizerbrug in

Jutphaas en de wandeling is inclusief een
versnapering!
Tijdens de voorleeslunch dragen vrij-
willigers van de Voorleesbrigade de
mooiste, ontroerendste en spannendste
verhalen uit de wereldliteratuur voor. Ook
waargebeurde verhalen en gedichten
komen aan bod.

Nog geen lid van de bibliotheek, maar wil
je wel deelnemen aan de wandeling?
Neem een kijkje op de website van de
bibliotheek de Tweede verdieping voor
de verschillende abonnementen en een
kortingsactie: tot eind augustus betaal je
geen inschrijfkosten als je een volledig
abonnement afsluit in de bieb.

https://www.pen.nl/adverteren
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/
https://www.pen.nl/winkel/Baseball-Cap-Nieuwegein-50-jaar-p363126318
https://www.pen.nl/?s=Heleen+van+den+Hoven
https://www.detweedeverdieping.nu/
https://www.detweedeverdieping.nu/
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
http://www.sportidnieuwegein.nl
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com
http://www.sportidnieuwegein.nl
https://filmscanning.nl
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
mailto:info@departnernieuwegein.nl
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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: ‘Elke week zoek ik naar nieuws om een stripje te maken. Deze week is er wel heel veel gebeurd. Lees het maar op
pen.nl of in de weekkrant; het staat er vol mee! Dan wordt kiezen waar je de Pen-i over wil maken, wel erg lastig. Dus,
als je niet kan kiezen... doe je het maar over alles!'

Zonder afspraak
nu je Corona-vaccinatie halen

Sinds afgelopen maandag, is het
op alle vaste priklocaties van GGD
Regio Utrecht mogelijk om zonder
afspraak een corona-vaccinatie te
halen. Dit kan onder andere in De
Beursfabriek aan de Symfonielaan 5
tussen 09.00 en 17.00 uur. Het enige
wat mee moet, is een identiteitsbe-
wijs.

Alleen mensen die nog helemaal geen
vaccin tegen het Coronavirus hebben
gehad en ook nog geen afspraak
hebben gemaakt mogen naar binnen.

De tweede prik wordt dan meteen ook
ingepland. Die krijg je dan minimaal
vier weken later, behalve als je tussen
de 12 en 18 jaar bent, dan zit er drie
weken tussen de twee prikken.

De inlooplocaties zijn niet nieuw, sinds
een paar weken was dat al mogelijk op
sommige plekken, nu geldt dat dus
voor alle vaste vaccinatielocaties.

Tweede prik
kan eerder worden gehaald
Mensen die een tweede prik na 16 au-
gustus gepland hebben, kunnen die
prik naar voren halen. Als je een af-
spraak hebt voor een tweede prik, krijg
je een sms van de GGD. Daarna kun
je bellen om de tweede vaccinatie te
vervroegen. Jongeren tussen de 12 en
17 jaar kregen vorige week al zo’n
sms-je.

Vreeswijk loot JSV (zondag)
voor districtsbeker

De Nieuwegeinse voetbalclubs we-
ten waar ze aan toe zijn waar het de
indeling van de districtsbeker be-
treft. Zo zal Geinoord het vanaf half
augustus moeten opnemen tegen
Hooglanderveen, De Kennemers en
Woudenberg in poule 4.

In poule 9 zal JSV met het zaterdag-
team de strijd aanbinden met DIOS,
Roda ‘23 en De Spartaan.
JSV (zondag) is ingedeeld in poule 26,
samen met SMVC, Fair Play en
Vreeswijk, dus een mooie derby als
smakelijk voorproefje op het nieuwe
seizoen.

De bekerwedstrijden worden in de
eerste drie weekenden van september
afgewerkt.

Inloopavond bij Rouwgroep

Rouwgroep Nieuwegein start weer
met de maandelijks inloopavond
met als doel mensen met een ver-
lieservaring (kort of langer geleden)
met elkaar in contact te brengen. De
eerstvolgende inloopavond is op
dinsdag 10 augustus. De start vindt
plaats in de Emmauskerk aan het
Merelplein en duurt van 19.30 tot
21.00 uur. De kosten zijn € 3,50. Dit
is inclusief een kopje koffie of thee.

Mensen in rouw kunnen vaak na enige
tijd hun verhaal niet meer goed aan de
directe omgeving kwijt. Op de inloop-

avond wordt de mogelijkheid geboden
om je verhaal (weer opnieuw) te doen.
Erkenning krijgen voor wat je hebt
meegemaakt en herkenning horen in
het verhaal van de ander kan helpend
en helend zijn.
In verband met de Coronamaatregelen
is men is verplicht zich vooraf op te
geven (dus nog geen vrije inloop).

Voor meer informatie en opgave kunt u
telefonisch contact opnemen met Wim
Erwich: 0640227329. Een e-mailtje
sturen kan ook: wim.erwich@rouw-
groepnieuwegein.nl.
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Kim's teken-workshops
bij www.keep-in-mind.nl)

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
Zaterdag 28 augustus 2021
Werken met Alcoholmarkers
Leen je van ons spullen? Dan geldt er
een toeslag van euro 5,00. Neem je je
eigen spullen mee? Dan betaal je deze
toeslag niet.
Zondag 29 augustus 2021 - Manga
voor Beginners, (Niveau 0)

http://www.keep-in-mind.nl
http://pen.nl/
http://www.rouwgroepnieuwegein.nl/
0640227329
mailto:wim.erwich@rouwgroepnieuwegein.nl
mailto:wim.erwich@rouwgroepnieuwegein.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
http://www.keep-in-mind.nl
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Buurtplein Doorslag
(MOvactor) ontvangt € 1.500
van het Oranje Fonds

MOvactor krijgt een bijdrage van
€ 1.500,- van het Oranje Fonds voor
het realiseren van een terras. Naast
het Buurtplein aan de Parelduiker
was een stuk verwilderde tuin. Be-
trokken wijkbewoners opperden het
idee om deze tuin te veranderen in
een gezellig terras voor en door
buurtbewoners. De wens was om
deze plek aantrekkelijk te maken
d.m.v. tuinmeubilair en planten. En
dat werd gehonoreerd!

Het Buurtplein is normaal gesproken
de bron van ontmoeting voor buurt-
genoten. Helaas kunnen er door de
maatregelen van COVID-19 maar een

beperkt aantal activiteiten doorgaan.
Ook omdat bekend is dat in de buiten-
lucht elkaar ontmoeten een stuk veili-
ger is dan binnen, ontstond de wens
om elkaar te ontmoeten in de buiten-
lucht. Hiermee wordt geprobeerd om
ontmoeting weer meer mogelijk te
maken en eenzaamheid, die in deze
gekke periode des te meer aanwezig
is, te verminderen.

Dankzij het Oranje Fonds
een nieuwe ontmoeting plek
Diverse activiteiten krijgen nu de mo-
gelijkheid om hun activiteit op het
nieuwe terras plaats te laten vinden.

Maar er is natuurlijk ook nog ruimte
voor nieuwe initiatieven. Heb jij een
leuk idee voor de inwoners van Door-
slag neem dan contact op met de

buurtverbinder van het Buurtplein,
Sanne van Woudenberg. Op dinsdag
10 augustus is er om 10:30 uur een
feestelijke opening van het terras.
Komt u ook een kijkje nemen?

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een so-
ciale samenleving, waar mensen er
voor elkaar zijn en iedereen mee kan
doen. Daarom mobiliseert, versterkt en
ondersteunt het zoveel mogelijk men-
sen en organisaties die zorgen dat nie-
mand er alleen voor staat. De steun
bestaat uit inspiratie, advies, kennis en
geld. Het Fonds kan dit doen dankzij
o.a. de Postcode Loterij, de Neder-
landse Loterij, Vrienden en bedrijven.
Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima zijn het beschermpaar van het
Oranje Fonds.

Producten die je
in de winkels van Nieuwegein
veel tegen gaat komen

De winkels in Cityplaza Nieuwegein
zijn weer allemaal open en dat bete-
kent dat men massaal weer gaat win-
kelen. De verloren omzetten van de
afgelopen tijd gaan winkels nu dubbel
en dwars in proberen te halen. Hier-

voor gaan winkels investeren in adver-
tentiemateriaal, om zo veel mogelijk
klanten proberen te trekken! Normaal
let je er niet op als je aan het shoppen
bent, maar als je er wel op let, zul je
versteld staan van wat winkels alle-
maal gebruiken om mee te adverteren.

Winkels proberen op veel verschillende
manieren jouw aandacht te trekken en
dat proberen ze te doen door gebruik te
maken van allerlei soorten producten. We
lichten een aantal producten uit waarvan
je het niet meteen zou zeggen, maar die
toch zeker gebruikt worden door winkels
om jouw aandacht een bepaalde kant op

te sturen. Dit gebeurt in alle winkels en
ook in winkelcentra zoals Cityplaza
Nieuwegein.

Kijk omhoog
Misschien iets wat je niet vaak (genoeg)
doet in een winkel; omhoog kijken. Als je
dit doet in winkels zul je zien dat er ver-
rassend veel advertentiemateriaal aan de
plafonds hangt, meer dan je denkt! Bij-
voorbeeld zo'n plafondhanger, een bord
dat aan het plafond hangt met daarop
bepaalde aanbiedingen of andere acties
die tot koop over moeten zetten. Plafond-
hangers vallen niet erg op, omdat ze

(verder lezen)

https://www.drukbedrijf.nl/presentatie/plafondhangers/
https://www.pen.nl/artikel/producten-die-je-in-de-winkels-van-nieuwegein-veel-tegen-gaat-komen
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glasvezelglasvezel
Nieuwegein krijgt

kpnnetwerk.nl

We gaan beginnen met de aanleg. Daarvoor moeten we graven.

Kom alles te weten over de graafwerkzaamheden 
op kpnnetwerk.nl/aanleggen.

KPN Netwerk_Advertentie Begin Werkzaamheden_A4.indd   1KPN Netwerk_Advertentie Begin Werkzaamheden_A4.indd   1 02-06-2021   16:2802-06-2021   16:28

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
http://kpnnetwerk.nl/aanleggen
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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 pa-
rels van Nieuwegein aanbieden aan de
inwoners van Nieuwegein:
b.deruiter@nieuwegein.nl

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
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.
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Reserveren bij Merwestein

1. Ga naar Reserveringsportal Merwe-
stein
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 perso-
nen (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 door-
gaat
9. Check of de bevestigingsmail is aan-
gekomen in je mailbox (check ook spam)
10. Check je reservering bij Mijn Reser-
veringen

Je reserveert een blok waarin je kunt
zwemmen. Voor het recreatief & disco-
zwemmen 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'.

mailto:b.deruiter@nieuwegein.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
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/sprekendebeeldenroute
http://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/sprekendebeeldenroute
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkeling
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkeling
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkeling
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-ennu/verhalen/verhalen-inwoners
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-ennu/verhalen/verhalen-inwoners
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/fotos-toen-en-nu
http://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/fotos-toen-en-nu
https://geinazomerprogramma.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://merwestein.bspaas.nl/portal/login
https://merwestein.bspaas.nl/portal/login
https://merwestein.bspaas.nl/portal/signup
https://merwestein.bspaas.nl/portal/login
mailto:jutenzonieuwegein@gmail.com


Geina zomerprogramma
start op vrijdag 13 augustus

Het Geina Zomerprogramma komt
terug! De laatste twee weken van
augustus staan in het teken van
leuke activiteiten voor en door jon-
geren. Sport, muziek, theater en
chillen: het kan allemaal. Het pro-
gramma is bedoeld voor jongeren
tussen de 12 en 21 jaar die veel tijd
doorbrengen in Nieuwegein. Hier
staat het hele programma voor de
activiteiten.

De zomervakantie is inmiddels in volle
gang. Ook dit jaar verloopt de vakantie
voor veel jongeren anders dan nor-
maal. Thuis is er minder te doen en de
vakantie ziet er voor velen weer anders
uit. Daarom willen de organisatoren
van Geina voor de Nieuwegeinse jon-
geren een bruisende afsluiting van de
vakantieperiode organiseren.

Sportieve opening
Op vrijdag 13 augustus openen
Nieuwegeinse jongeren samen met
wethouder Jan Kuiper het Geina
zomerprogramma. Daarna wordt gelijk
gestart met de eerste leuke activiteiten.
Er zijn clinics bubbelvoetbal, freestyle
voetbal en rolstoelbasketbal. Even en-
ergie opladen? Dat doe je bij de food-
trucks. Meer informatie en aanmelden
voor de clinics? Dat kan hier. Meedoen
is gratis, maar aanmelden is wel ver-
plicht.

De sportieve opening is de aftrap voor
nog heel veel meer activiteiten. Van
een openlucht bioscoop tot een voet-
baltoernooi en sieraden maken. Ook

zin in een leuke zomer? Volg het Insta-
gramaccount @geinazomerprogramma
voor alle updates en behind the scenes
of bekijk de website www.geinazomer-
programma.nl voor meer informatie.
Op de website kun je je ook aan-
melden voor de activiteiten. Er wordt
gewerkt met een gastenlijst. Bij de ac-
tiviteiten gelden de actuele corona-
maatregelen.

Zomerprogramma
voor en door jongeren
De afgelopen weken werkten 8 jonge-
ren samen met MOvactor, de gemeen-
te Nieuwegein, SportID, De KOM, de
Tweede verdieping aan de voorbereid-
ing van het programma. Suha (17) ver-
telt: 'De voorbereidingen geven me
energie. Als team zijn we samen hard
en creatief aan de slag om iets leuks te
organiseren voor jongeren. Super tof
om te zien dat nu alles stuk voor stuk
bij elkaar komt. Ik kijk echt uit naar de
buiten-bioscoopavonden op het markt-
plein.'

Bij de ontwikkeling van het zomerpro-
gramma staat de behoefte van de jon-
geren centraal. Zij zijn dan ook nadruk-
kelijk uitgenodigd om mee te denken
en te doen. Eline Aarts, MOvactor: 'De

samenwerking met de jongeren is dit
jaar weer super. Ze zijn meer dan ooit
gemotiveerd om een tof zomerpro-
gramma voor Nieuwegeinse jongeren
neer te zetten en voelen zich echt
eigenaar van het zomerprogramma.
Ze denken en doen mee bij de inhoud,
programmering en uitvoering.' De jon-
geren kozen de kleuren en het logo
voor het programma. Ze dachten en
deden mee in de promotie. En, nat-
uurlijk kozen ze zelf ook de activiteiten
die op het programma niet konden ont-
breken! Free runnen, sieraden maken,
een buitenbioscoop. Het is er allemaal.

Tweede editie
Vorig jaar vond het Geina zomerpro-
gramma voor het eerst plaats. Daar-
mee is een nieuwe traditie geboren. De
gemeente Nieuwegein, MOvactor,
SportID, DE KOM, de Tweede verdie-
ping en een groep Nieuwegeinse jon-
geren sloegen de handen ineen voor
een leuke zomer voor jongeren ook in
coronatijd. En, dat beviel goed.
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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: 'Penseelkevers worden vaak gezien wanneer ze op een bloem
zitten en ook nog ongewoon gevormd en gekleurd zijn.
Toch is dit exemplaar een tikkeltje ongewoner, omdat zij een geel
achtereind heeft en een oranje borststuk. En dan steekt ze haar poten
ook nog theatraal in de lucht. Of ze wil zeggen: "Ik ben heel apart, zie
maar!" '
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Geina zomerprogramma

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 spor-
ten, naar de film, theater, muziek,
chillen; het kan allemaal! Kom ge-
zellig samen met je vrienden of ont-
moet anderen bij de activiteiten.

Vrijdag 13 augustus van 13.30 - 17.00
uur start in Sport- en Evenementen-
complex Merwestein het Geina Zomer-
programma, voor iedereen van 13 t/m
23 jaar, met gave sport- en spelac-
tiviteiten. Ook staat de GGD voor je
klaar met verschillende gezondheid-
stestjes. Schrijf je in voor de verschil-
lende 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 Na-
nuru via x.nanuru@merwestein.nl. Wil
je meedoen aan een activiteit? Schrijf
je in via het inschrijfformulier.

• Buitenbioscoop, 15 augustus
Ook zo’n zin om naar de film te gaan,
maar wil je niet binnen zitten? Kom
dan naar onze buitenbioscoop op het
Marktplein. Entree is gratis, maar aan-
melden is wel verplicht. We werken
met een gastenlijst.

• Freerunnen, 16 augustus
Benieuwd of freerunnen iets voor jou
is? Ontdek het bij Merwestein!
Entree is gratis, maar aanmelden is
wel verplicht. We werken met een gas-
tenlijst. Inschrijven kan vanaf begin au-
gustus via de website van SportID.

•Workshop sieraden maken,
17 augustus
Er is plek voor 12 jongeren, dus geef je
snel op. Entree is gratis, maar aanmel-
den is wel verplicht. We werken met
een gastenlijst.

• Buitenbioscoop, 21 augustus
Ook zo’n zin om naar de film te gaan,
maar wil je niet binnen zitten? Kom
dan naar onze buitenbioscoop op het
Marktplein. Entree is gratis, maar aan-
melden is wel verplicht. We werken
met een gastenlijst.

• Model voor een dag, 24 augustus
Er is plek voor 12 jongeren, dus geef je
snel op. Entree is gratis, maar aanmel-
den is wel verplicht. We werken met
een gastenlijst.

• Buitenbioscoop, 26 augustus
Ook zo’n zin om naar de film te gaan,
maar wil je niet binnen zitten? Kom
dan naar onze buitenbioscoop op het
Marktplein. Entree is gratis, maar aan-
melden is wel verplicht. We werken
met een gastenlijst.

• Afsluiting Geina N’rgy @ the park,
27 augustus
Er is plek voor 30 jongeren, dus geef je
snel op. Entree is gratis, maar aanmel-
den is wel verplicht. We werken met
een gastenlijst.

Doe mee
met de vakantiegames

Deze vakantie zijn de vakantie
games er weer! Gezellig mee-
doen 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.

• 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

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

Bij vragen/opmerkingen stuur een
e-mail aan Lois Koot via
l.koot@merwestein.nl
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Schip dat eerder
het giftige Fosfine uitstootte
bij de Beatrixsluis
blijft aan de ketting

De Coby, het binnenvaartschip dat
medio december 2019 teveel aan het
giftige Fosfine uitstootte in Nieuwe-
gein, moet aan de ketting blijven. De
Algemeene Schippers Vereeniging
(ASV) wil eerst van het schippers-
paar weten hoe zij de boel op orde
krijgen en hoe het schip weer veilig
gemaakt kan worden.

In december 2019 was hun schip gela-
den met veevoer (tarwe) uit Polen,
maar er was een veel te hoge concen-
tratie gifgas gebruikt om ongedierte te
bestrijden. Volgens de schipper zat er
in de lading 15 ppm (parts per million)
Fosfine, terwijl de toegestane hoeveel-
heid 0,2 ppm is. Beide schippers heb-
ben dagen op de intensive care afde-
ling van het ziekenhuis in Nieuwegein
gelegen.

Het schip is zwaar verontreinigd met
het giftige Fosfine, deze stof is al in
lage concentraties dodelijk. Fosfine
wordt gebruikt om ongedierte uit de
lading te houden. In Nederland is het
verboden, maar elders wordt het nog
gebruikt. Het schipperspaar zegt aan
de dood ontsnapt te zijn. Het gif werd
ontdekt door veevoerbedrijf de Heus
op de Lage Weide in Utrecht. Sinds
afgelopen dinsdag is het schip afge-
sloten en ligt het stil. Woordvoerder
Paul van der Burg van de inspectie
bevestigt dat de Coby door de dienst
aan de ketting is gelegd, ook is er nog
geen plan van aanpak door de schip-
per ingediend.

Na het ongeluk in Nieuwegein zijn er
door de SP kamervragen gesteld. Vol-
gens de ASV zijn er daarna protocollen
aangepast, maar die gaan alleen over
de overslag in de havens van Amster-
dam en Rotterdam, terwijl deze lading
is overgeslagen van trein op boot in
Oss. Fluitsma legt de verantwoordelijk-
heid bij de opdrachtgevers: 'Verladers
weten heel goed of er goederen ver-
voerd worden, waar gifstoffen voor ge-
bruikt zijn. Dan moeten de mensen die
daarna er mee moeten werken dat ook
weten. En volgens mij moet dat te
regelen zijn.' Fluitsma verwijst daar-
mee naar het tanker-transport.waar
vaak zeer gevaarlijke stoffen aan
boord zijn. Die hebben altijd documen-
ten bij zich waar exact op staat wat er
in het schip zit. Fluitsma: 'Waarom kan
dat wel bij tankers, maar niet bij bin-
nenvaartschepen met droge lading.'

Olympische Spelen
zitten erop
voor beachvolleyballer
Meeuwsen

Beachvolleyballer Robert Meeuwsen
is er op de Olympische Spelen niet
in geslaagd de kwartfinales te berei-
ken. De Nieuwegeiner ging samen
met Alexander Brouwer met 2-0 on-
deruit tegen de hoger ingeschaalde
Noren Anders Mol en Christian
Sörum.

Mol en Sörum, die in 2018 en 2019 Eu-
ropees kampioen werden, staan eerste
op de olympische ranglijst. Die status
bewezen ze door de Nederlanders, die
zesde staan op die ranglijst, met 21-17
en 21-19 te verslaan.
Brouwer (31) en Meeuwsen (33) pak-
ten vijf jaar geleden op de Spelen van
Rio de Janeiro nog een bronzen plak.

Ze hadden in de groepsfase twee
zeges geboekt en verloren hun derde
duel in de poule, waardoor ze bij de
laatste zestien aan de sterke Scandi-
naviërs werden gekoppeld.

AHN Zomerfestival
met ‘One Trick Pony’

De Algemene Hulpdienst Nieuwe-
gein (AHN) organiseert morgen, za-
terdag 7 augustus, weer een Zomer-
festival, speciaal voor de thuisblij-
vers. De zomerperiode is voor som-
mige mensen een stille periode om-
dat juist dan familie en buren op va-
kantie gaan. Voor hen en alle overi-
ge inwoners van Nieuwegein orga-
niseert de AHN dan een feest van
gezelligheid, muziek, ontmoetingen
en plezier.

Na de succesvolle en sfeervolle eerde-
re bijeenkomsten is het zaterdag 7 au-
gustus tijd voor de band One Trick
Pony. Hun komst staat garant voor een
geslaagde en sfeervolle muziekmiddag
en jij kunt daarbij zijn. De middag duurt
van 13.30 tot 16.00 uur en vindt plaats

in

het Petanquecentrum aan de Galecop-
perzoom 1 in de wijk Galecop. Kom
gerust eens langs, schuif aan en ont-
moet op deze manier ook andere in-
woners van Nieuwegein. De organisa-
tie vraagt wel om de 1,5 meter afstand
in acht te nemen.

One Trick Pony
Aanmelden vooraf verplicht door een
e-mail te sturen naar: begelei-
der@hulpdienstnieuwegein.nl of tele-
fonisch op werkdagen van 10.00 tot
12.30 uur op 0306067409. Is het ver-
voer een probleem, neem dan ook
gerust contact op zodat de AHN
samen met je naar een oplossing kan
kijken.

Het AHN Zomerfestival duurt nog even
voort met o.a. op zaterdag 14 augustus
een optreden van singer-songwriter
Mel@nie, bekend van TV.
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Hoorcolleges
‘Introductie
in de Kunstgeschiedenis’
in de Partner

In cultuurcentrum de Partner aan de
Nedereindseweg 401A gaat maan-
dag 20 september (van 13.30 tot
15.30 uur) de cursus ‘Introductie in
de Kunstgeschiedenis’ van de Vrije
Academie van start. De Vrije Acade-
mie is het grootste landelijke onder-
wijsinstituut voor Kunst & Cultuur
en maakt culturele kennis voor een
zo breed mogelijk publiek toeganke-
lijk.

In tien hoorcolleges, die t/m 6 decem-
ber elke maandag gegeven worden,
leer je kunst kennen en herkennen. Je
reist mee van de Griekse Oudheid tot
de Mona Lisa. Je hoort alles over de
Nachtwacht, blijft stilstaan bij Rem
Koolhaas en gaat door op Ai Weiwei.

De hoorcolleges zijn chronologisch
opgebouwd en wordt gegeven door
docente Lisette le Blanc. Zij deelt haar
kennis met veel plezier en groot en-
thousiasme. Geen droge feiten, maar
spannende verhalen en opmerkelijke
feiten. Na afloop heb je basiskennis
van de kunstgeschiedenis en herken je
kunstwerken, die je zelfstandig in een
periode kunt plaatsen. Kosten voor
deelname aan deze hoorcolleges zijn
€ 238,-, dit is inclusief 10% korting,
omdat het de eerste cursus in Nieu-
wegein is, en een digitale syllabus. In-
schrijven via de website van de Vrije
Academie.
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De Caltex aan de Kruyderlaan
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