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Inhoudelijk enthousiasme Feenstra Dementiezorg met alarmhorloge

SUCCESVOL TAALPROJECT

SAMENSPELEN IN DE KOM

Kinderen spelen met elkaar tijdens de taallessen

DEZE WEEKTE BELEVEN

• 3 dec: lezing over dementie • 9 dec: Love Actually • 11 dec:
sketchcrawl Nicolaaskerk • 11 dec: IVN-wandeling • 17 dec: winter-
wandeling Wijkersloot • 18 dec: Vogelwacht fiets/wandelexcursie •
19 dec: lakmarathon voor Voedselbank • 25 dec: feestelijke lunch met
verrassing • 25 dec: kerstbingo met diner • 26 dec: kerstbrunch met
verrassing • 26 dec: kerstlunch met bingo • 28 dec: Beleef de winter
• 6 en 7 jan: FC Utrecht Voetbalkamp • 15 jan: Vogelwacht midwin-
tertelling • 30 jan: Vogelwacht excursie Biesbosch • 13 feb: Gluren
bij de Buren • 16 mrt: gemeenteraadsverkiezing • 21 en 22 mei:
SamenLoop voor Hoop • 28 mei: Night of the Proms •

• NEE tegen geweld vrouwen en meisjes • Platanen verhuizen • Tien
projecten energietransitie • Beleef de winter • Dierenwelzijn • Fikse
besparing met DEX-olie • DE-punten voor voedselbank • Sintwedstrijd
Aquarijn • Succesvol taalproject • Mooie en veilige dijk • FC Utrecht
Voetbalkamp • Geen voetbal voor Geinoord, JSV en Vreeswijk • IVN-
wandeling • Atrium en Samen met de Stad • Kerstsfeer in Vreeswijk •
Cals College en actief lerende leerlingen • Vertragingen in zorg door
Corona • Het Glazen Schip • Merwestein krijgt brug naar City •
Bomen verplaatst • Voorrondes Nederlands Kampioenschap beroepen
• Containertuintje Fokkesteeg • Schoonmaken trambaan • Sinterklaas
op Buurtplein Zuid • Roy van Anna Leraar van het jaar? • Vrijwillliger
bij Alzheimer Nederland • Lakmarathon voor voedselbank • Prijs voor
Gein Express • Aanpak zelfstandig wonen •DE KOM, PROGRAMMA

F
O

T
O

: A
R

E
N

D
B

L O
E

M
IN

K

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/lezing-dementie-met-als-thema-wat-is-dementie
http://www.departnernieuwegein.nl
https://www.pen.nl/artikel/sketchcrawl-in-de-nicolaaskerk-in-jutphaas
https://www.pen.nl/artikel/sketchcrawl-in-de-nicolaaskerk-in-jutphaas
https://www.pen.nl/artikel/ivn-wandeling-langs-het-lint-en-liniepad
https://www.pen.nl/artikel/jutphaas-wijkersloot-krijgt-een-winterwandeling
https://www.pen.nl/artikel/jutphaas-wijkersloot-krijgt-een-winterwandeling
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/lak-marathon-voor-de-voedselbank-nieuwegein
http://www.example.com
https://www.pen.nl/artikel/fc-utrecht-voetbalkamp-bij-vsv-vreeswijk
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-vogelwacht-nieuwegein-ijsselstein
https://www.pen.nl/artikel/gluren-bij-de-buren-nieuwegein-is-op-zoek-acts-en-huiskamers
https://www.pen.nl/artikel/gluren-bij-de-buren-nieuwegein-is-op-zoek-acts-en-huiskamers
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/night-of-the-proms-rijnhuizen-verschoven-naar-2022


Beef Biryani

Een rijk gerecht vol met kruiden.

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 Meerwal in de
wijk Merwestein.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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Vreeswijk wel in kerstsfeer
maar geen ‘Kaarslicht in Vreeswijk’

‘Kaarslicht in Vreeswijk’ kan vanwege Corona en de daarbij behorende
maatregelen van het RIVM helaas ook dit jaar niet plaats vinden. Het is
voor het tweede jaar op rij dat de inwoners dit sfeervolle evenement
moeten missen op woensdag 15 december.

Jaarlijks trekt ‘Kaarslicht in Vreeswijk’ duizenden bezoekers! Daarom gaat de
organisatie, net als vorig jaar, Vreeswijk extra in kerstsfeer hullen. Zo zullen in
Vreeswijk verspreid door de wijk ruim 20 verlichte kerstbomen neergezet
worden en wordt er gezocht naar mogelijkheden om kerstmuziek te laten
klinken.

De historische schepen in de museumhaven en in de passantenhaven voor
historische schepen zullen ook verlichting gaan voeren. Zo kunnen de
bezoekers tijdens een wandeling toch genieten van lichtjes en kerstmuziek in
Vreeswijk.

Koos Hofs van de organisatie: 'En wat zal het leuk zijn om tijdens het wandelen
kinderen met lampionnetjes tegen te komen. Zelfgemaakt in Dorpshuis ’t Fort of
thuis, sfeervol zal het zeker zijn.'
De organisatie is momenteel nog bezig met eventuele (kleine) aanvullingen om
Vreeswijk goed in de kerstsfeer te zetten.

Gemeente verplaatst bomen
voor aanleg stadsverwarming

Om de stadsverwarming aan te kunnen leggen voor de nieuwe woningen
in de binnenstad van Nieuwegein zijn de bomen bij het Rosarium langs
de Schouwstede verplaatst. Het gaat om 7 lindes. Hiervan worden er 2
gekapt vanwege hun slechte staat. De overige 5 zijn verplaatst naar de
Ruiterstede. Hier kregen ze een mooie plaats bij het water.

Onlangs verplaatste de gemeente al 26 platanen die langs het Brugpad
stonden. Deze staan nu te pronken op de Taludweg en de A.C. Verhoefweg.

Vernieuwing Rosarium aan de Schouwstede
Het Rosarium aan de Schouwstede wordt zelf ook vernieuwd. In samenspraak
met de buurt wordt gekeken naar de mogelijkheden van de nieuwe inrichting. \

Uiteraard willen bewoners en de gemeente Nieuwegein het Rosarium in de
tussentijd ook groen en leefbaar houden. Zodra de werkzaamheden klaar zijn
zal het stuk waar de struiken en bomen verwijderd zijn, bijvoorbeeld worden
ingezaaid met gras of bloemen.

https://www.pen.nl/destraat/index543.html
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.cityplaza.nl/blackfriday
https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-beef-biryani
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/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Nieuwegein-50-jaar-p409286880
https://www.pen.nl/artikel/eindelijk-wordt-de-noordelijke-toegang-tot-nieuwegein-volwassen
https://www.cityplaza.nl


En óf het Sinterklaasfeest in Buurtplein Zuid afgelopen donderdag leuk was!
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Column
burgemeester Frans Backhuijs

‘De aankomende periode zal voor iedereen
lastig zijn’

‘Afgelopen vrijdag kondigde het Kabinet opnieuw extra
coronamaatregelen aan. Ik bemerkte bij mezelf een zucht:
Wanneer zal het voorbij zijn? De werkelijkheid is dat het
coronavirus nog een langere tijd bij ons zal zijn. Als we de gevolgen
kunnen terugdringen, volgen er over enige tijd minder zware
maatregelen. Wat dat betreft kijk ik nu al uit naar het voorjaar in
de hoop dat het virus dan weer minder actief wordt. Maar eerst
zullen we samen de winter door moeten.’

‘Het stijgende aantal besmettingen zet een te grote druk op de
zorg. Onze zorgverleners zijn al bijna twee jaar met man en macht
aan het werk om alle patiënten te helpen. Niet alleen
coronapatiënten, maar ook alle mensen die voor een andere
behandeling in het ziekenhuis moeten zijn. Ook voor deze mensen
komt de voor hun zo nodige zorg onder druk te staan. Dit moeten
we met elkaar voorkomen.’

‘In onze stad waar veel verschillende mensen wonen, wil iedereen
fijn, veilig en gezond kunnen leven. De discussie over de
coronamaatregelen verhardt. Daar maak ik me zorgen om. Er zijn
voorstanders en tegenstanders. Wat we echter met elkaar delen is
dat we het coronavirus graag zo snel mogelijk onder controle
krijgen. Dat we voorkomen dat mensen corona krijgen of eraan
overlijden. Dat alles zoveel mogelijk zijn gewone gang kan gaan.
Juist door respect te hebben voor elkaars meningen en de
bereidheid om voor elkaar te zorgen komen we deze periode weer
door.’

‘De aankomende tijd zal voor iedereen lastig zijn. Dus hoe je ook
denkt over de coronamaatregelen. Houd afstand, draag een mond-
kapje, ventileer, was je handen en laat je testen. Maar ook, werk
thuis en beperk de onderlinge contacten hoe vervelend dat ook is.
Laten we dit samen doen!’

Burgemeester Frans Backhuijs

https://moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/artikel/verwijdering-boogbrug-vianen-gestaakt
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OMKIJKEN

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

December 2006

De Passage met de sneltramovergang, het
sneltramstation, De oude Kom, de
bioscoop, de winkels en de woningen aan
de overkant van de overgang. Er is niet veel
meer zoals het toen was...

Atrium en
de Nota Samen met de Stad

In de afgelopen raadsvergadering la-
gen twee grote dossiers voor. De ver-
bouwing van het Atrium (de centrale
hal in het stadhuis) en de Participa-
tienota voor de stad. Alma Feenstra
van GroenLinks in Nieuwegein: ‘Beide
onderwerpen waar GroenLinks Nieuwe-
gein zich volop mee bezig heeft gehou-
den. En bijvoorbeeld in de nota Samen
met de Stad ziet GroenLinks dan ook
veel van die inbreng terug. Want in de
afgelopen jaren heeft GroenLinks regel-
matig ervaren dat er nog veel verbeterd
kan worden in het meepraten en serieus
nemen van kennis en opvattingen van
onze inwoners.’

In Nieuwegein zijn veel inwoners op vele
terrein enorm actief. Ook deze inwoners
moeten volgens GroenLinks goed ge-
hoord worden en hun inzet en expertise
gehonoreerd. Feenstra: ‘GroenLinks vindt
het dan ook goed om te lezen dat er een
verkenning wordt gedaan naar burgerraden
begin 2022. Een Burgerforum kan een be-
langrijke toegevoegde waarde hebben als
een van de instrumenten om participatie en
betrokkenheid van de burgers te organise-
ren bij complexe maatschappelijke vraag-
stukken. GroenLinks ziet het op gepaste
wijze inzetten van dit instrument als extra
mogelijkheid om meer inwoners te binden
aan het wel en wee van hun stad. Want
door een goede selectie is een represen-
tatieve mix van stadsgenoten samen te
stellen waarmee over een langere periode
de dialoog kan worden opgebouwd.’
GroenLinks heeft ingestemd met het
raadsvoorstel voor de nieuwe Participa-
tienota.

De begane grond van het Stadshuis
(Atrium)
Het tweede onderwerp van de afgleopen
raadsvergadering was de herinrichting
van het Atrium in het Stadshuis. Een veel
besproken onderwerk. ‘Voor GroenLinks
een zogenaamd hoofdpijn-dossier’ aldus
Feenstra.

De gemeenteraad is gevraagd om in te
stemmen met nóg eens een enorme in-
vestering in dit dure Stadshuis. Jaarlijks
kost het de gemeenschap ongeveer
300.000 euro! ‘In de afweging voor Groen-
Links speelt belangrijk mee dat ze inhou-
delijk enthousiast is over het plan om een
aantal publieksfuncties, zoals Bibliotheek,
GGD, WIL op de begane grond te vestigen
en in het zicht van elkaar. GroenLinks
denkt dat de zeer gewenste samenwerking
hiermee een goede impuls krijgt en vooral
dat deze publieke diensten beter bereikbaar
worden voor onze inwoners.’

Feenstra: ‘Het nog langer voort laten be-
staan van de zielloze benedenverdieping
vind GroenLinks onwenselijk en ziet ze als
een vervelende erfenis van de oorspronke-
lijke bouw van het Stadshuis. We vrezen
dat nóg langer uitstellen tot nóg hogere
kosten gaat leiden. Dan liever nú nog ge-
bruikmaken van de historisch lage rente-
stand. Dus ondanks het groot bezwaar te-
gen de hoge kosten heeft GroenLinks inge-
stemd met het voorstel voor de verbouwing
van het Atrium, zodat deze plek gaat fun-
geren als ontmoetingsplek voor het grote
aantal nieuwe inwoners dat in City komt
wonen.’

‘De wethouder heeft in de raad geantwoord
dat ook zeker de bedoeling is. Hiermee is er
geen aparte voorziening nodig en kan een
aparte voorziening als buurtontmoetings-
centrum uitgespaard worden.’

Feenstra van GroenLinks

https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/adverteren
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Cals College

‘Actief lerende leerlingen
in plaats van
passieve luisteraars’

Actief lerende leerlingen in plaats van
passieve luisteraars, dat is wat het
Cals College Nieuwegein van scho-
lieren wil maken. De school werkt met
‘Learning Ambassadors’ die meeden-
ken en meepraten over beter en toe-
komstgericht onderwijs.

Schoolleiders voor de Toekomst stelt de
volgende zaken centraal:
• het faciliteren van het leren van leerlin-
gen in plaats van het organiseren van do-
ceren;
• de school als oefenplaats voor leerlin-
gen voor de maatschappij van vandaag
en morgen;
• leerlingen uitnodigen om richting te ge-
ven aan hun eigen toekomst en het met
elkaar uitwisselen van wat dat vraagt van
jouw rol als schoolleider.

Vanuit deze principes en vanuit hun rol
als schoolleider, willen schoolleiders van
Schoolleiders voor de Toekomst proactief
invloed uitoefenen binnen de sector als
het gaat om onderwijsontwikkeling en
-vernieuwing. Daarnaast willen de
schoolleiders hun eigen professionaliteit
vergroten door kennis en ervaring te de-
len met collega’s. Een van de manieren
waarop ze dat doen, is door bij elkaar te
komen in de regio en praktische voor-
beelden uit hun eigen praktijk te delen
met collega’s.

'Leerlingen zijn belangrijke stakeholders,
maar staan vaak achteraan in de rij van
mensen waarmee we over onderwijs
praten', zegt Mirjam Heller, schoolleider
afdeling vwo 3 en 4 en tweetalig onder-
wijs (tto) in Nieuwegein. 'Dat is niet vanuit
slechte bedoelingen, maar het is wel
raar. Wat vinden zij belangrijk om te leren
en waar denken ze zelf iets aan te heb-
ben in hun toekomst? Wij willen de stem
van de leerling serieus nemen. ‘Student
agency’, oftewel het gevoel dat je als
leerling de regie hebt en mee mag pra-
ten, gaat namelijk hand in hand met moti-
vatie.'

Leiderschapsrollen
Het tto op Het Cals College Nieuwegein
is lid van het Engelse scholennetwerk
‘Schools of Tomorrow’ , dat ambitieus en
toekomstgericht onderwijs wil bevorde-
ren. 'Hier komt ook het idee vandaan om
leerlingen allerlei leiderschapsrollen te
geven', zegt Mirjam. 'Ik volgde tijdens
een conferentie in Engeland een work-
shop over ‘learning ambassadors’ en was
daar zo enthousiast over, dat ik het idee
meenam om in het tto toe te passen.' Dat
begon met een klein groepje leerlingen
en groeide uit tot een kernteam van zo’n
twintig kritische en betrokken Learning
Ambassadors. Sinds dit jaar zijn zij een
geïntegreerd instituut binnen de school,
gecoördineerd door Erik Verdonk, leraar
Kennis van het Geestelijk Leven en Otti
Leenheer, lerares Engels.

Aandachtspunten
De Learning Ambassadors fungeren als
feedbackgroep en gesprekspartner van
alle geledingen binnen de school. Ze ob-
serveren (andere dan hun eigen) lessen
en gebruiken daarbij een observatietool.
Mirjam: 'Als observator analyseren ze de
lessen en beschrijven de interactie tus-
sen leraar en leerlingen. We krijgen terug
dat leerlingen interactieve lessen, waarin
de leraar veel vragen stelt, waarderen. In
de taalklassen praten ze liever in de be-
treffende taal over actuele zaken dan dat
ze teksten uit een boek lezen. Ook willen
ze duidelijk weten naar welke leerdoelen
ze toewerken. Dat zijn aandachtspunten
waar leraren concreet iets mee kunnen.
Het past bovendien bij het formatieve
leerproces dat we schoolbreed willen
toepassen.'

Onderwijs verbeteren
Marah Maintz (6 gymnasium tto) en Sven
Klein Gunnewiek (4 atheneum tto) zijn
voorzitter en vice-voorzitter van de Learn-
ing Ambassadors en zeggen dat ze zich
echt gehoord voelen. Marah: 'Als Learn-
ing Ambassador leer je dat je iets goed
moet onderbouwen om het te verande-
ren. Je zin doordrammen werkt niet,
maar een goede presentatie met het hoe
en waarom wel.' Sven vult aan dat hij
door het ambassadeurschap realistischer
naar leren leert kijken. 'Het onderwijs is
er voor ons, dus het is goed dat we erbij
betrokken worden', zegt hij. 'En ik vind
het ook leuk om te leren hoe de school

(verder lezen)

Mirjam Heller, Erik Verdonk, Marah Maintz, Sven Klein Gunnewiek en Otti Leenheer
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https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/adverteren


Nieuwegeins
taalproject een succes

‘We doorbreken
de vicieuze cirkel
van laaggeletterdheid’

In Nieuwegein krijgen ouders en kin-
deren tot vier jaar sinds een half jaar
apart taalaanbod, maar wel in dezelf-
de ruimte. Hiermee probeert biblio-
theek De tweede verdieping de vicieu-
ze cirkel van laaggeletterdheid bij
ouders, en vervolgens bij kinderen, te
doorbreken.

De Syrische moeder Rama Idries is met
haar zoontje Karam Alkhouli naar de
Taalbrigade Kids gekomen. Samen met
een vrijwilliger en andere ouders leest ze
passages uit een boek. Geconcentreerd
lezen de ouders om de beurt wat regels
voor en vragen zo nu en dan wat een
woord betekent of hoe je iets uitspreekt.
Op de achtergrond spelen de kinderen
met krijt, spelletjes en elkaar. Pedago-
gisch medewerker Annelien van Muijen
praat en speelt met ze.

Samen leren werkt beter
Programmaleider Gina van den Berg
kwam op het idee voor een gemixte taal-
les voor kinderen en ouders om twee re-
denen: ten eerste namen veel ouders hun
kinderen mee naar de taallessen in de
bibliotheek. 'Dat leidde de ouders af waar-
door ze de taal minder goed leerden. En dat
vond ik jammer', zegt ze. 'Dan liep ik met
twee kinderwagens en een kind op mijn
arm.'

Ook ervoeren ouders een drempel om
naar de bieb te komen met hun kinderen.

Ze waren bang dat de kinderen overlast
zouden veroorzaken.

Vicieuze cirkel doorbreken
Ten tweede wilde ze de vicieuze cirkel
doorbreken van ouders die laaggeletterd
zijn waardoor hun kinderen opgroeien in
een taalarm milieu. 'Het gaat vaak om
ouders die vanuit hun cultuur niet gewend
zijn om veel gesprekken met hun kinderen
te voeren', benadrukt ze. 'Als kinderen op
jonge leeftijd geen taalaanbod krijgen, be-
ginnen ze met een achterstand op school',
weet Van den Berg. Daarom proberen de
docenten ouders te stimuleren om, ook
thuis, meer met taal bezig te zijn.

'Het consultatiebureau verwijst zulke kin-
deren door naar VVE-groepen, maar die
zijn er pas voor kinderen vanaf twee jaar.
Wij willen ouders stimuleren al eerder met
hun taalvaardigheden aan de slag te gaan
en daarvoor is ontzorging essentieel. Bij-
komend voordeel is dat ouders ook kennis
rond opvoeding met elkaar kunnen delen.
In het Nederlands, dat is de voorwaarde',
zegt Van den Berg.

Het project is gefinancierd met een Tel
Mee Met Taal-subsidie van het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap (OCW). 'Toen kon ik eindelijk mijn
droom verwezenlijken: kinderen taalaan-
bod geven onder leiding van een geschoolde
professional die echt met de kinderen aan
de slag kan en de ouders ontlast.'

Naast het leren van taal dienen de lessen
nog ander doel: met de ouders worden
ook andere zaken besproken zoals voe-
ding, wat te doen met een huilbaby en
andere opvoedkundige zaken. 'Nu ze alle

maal bij elkaar zitten, kan ik regelmatig
professionals van bijvoorbeeld de GGD lat-
en langskomen voor relevante informatie',
zegt Van den Berg.

Eindelijk iemand om mee te spelen
Idries is heel blij dat haar zoontje, die
geen broertjes of zusjes heeft, hier vrien-
den kan maken, waarmee hij spelender-
wijs kan leren. 'Hij wordt hier heel blij
van', zegt ze. Zelf doet ze hard haar best
om de Nederlandse taal machtig te wor-
den. 'En ik heb verder niemand die op mijn
kind kan passen', zegt ze. Ze is blij dat dit
project mogelijk maakt dat ze samen met
haar zoontje de taal beter leert. 'Ik vind
het hier heel leuk, nuttig en mooi om hier te
mogen zijn', zegt de moeder, die pas twee
jaar in Nederland woont.

Succesverhaal
Het project is een succes, vinden ze bij
de bibliotheek. Als voorbeeld beschrijft
Van den Berg het verhaal van een jon-
getje die door de lockdown nog helemaal
geen andere mensen had ontmoet. 'Toen
hij hier binnenkwam sprak hij nog bijna
geen woord, en helemaal geen Nederlands.
Toen hij hier wegging kon hij woordjes
zeggen en met kinderen spelen. Hij was
taalvaardiger en communicatiever gewor-
den. En dat is wat we graag willen', be-
nadrukt ze.

De bibliotheek kreeg financiering voor
een jaar, maar het project is vanwege
corona met een half jaar verlengd tot
deze periode volgend jaar. 'We hebben
mooie resultaten geboekt. En als het goed
is gaat de gemeente ons ook ondersteunen
bij dit project', zegt Van den Berg.
Michiel van Ooijen van Rtv Utrecht voor pen.nl
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Pedagogisch medewerker Annelien van Muijen speelt met de kinderen van de ouders

https://www.pen.nl/artikel/author/michiel-van-ooijen
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-feestelijke-open-monumentendag-in-nieuwegein
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FOTO VAN DE WEEK

Van Klara Adema, woonachtig in Nieuw
Vreeswijk, ontving de redactie een tweetal
schitterende foto's, met als thema

DE IJZEREN DAME
GEZIEN DOOR DE TAND DES TIJDS

Zo goed gezien. Zo mooi vastgelegd.
Zo prachtig van een thema voorzien!
Dank je wel, Klara!

De tweede, eveneens geweldige, foto vind
je elders in De Digitale Nieuwegeiner.

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

FC Utrecht Voetbalkamp
bij VSV Vreeswijk

Beleef tijdens het FC Utrecht Voet-
balkamp in de kerstvakantie in Nieu-
wegein bij VSV Vreeswijk op 6 en 7
januari hoe het is om te trainen zoals
bij de FC Utrecht Academie. Het
FC Utrecht Voetbalkamp is voor alle
kinderen van 7 tot en met 13 jaar.

Programma
Er is een programma samengesteld door
de professionals uit de FC Utrecht Aca-
demie dat motiveert om te werken aan
techniek, inzicht, motoriek, specifieke
kwaliteiten, mentaliteit en teamspel. Het
voetbalkamp waar kinderen super en-
thousiast vandaan komen omdat ze niet
alleen beter hebben leren voetballen
maar ook beter hebben leren samenspe-
len. De combinatie van voetballen op het
veld en bezig zijn met teambuildings ac-
tiviteiten binnen zorgt voor extra afwis-
seling en mogelijkheden om te specifieke
vaardigheden te kunnen trainen en van
elkaar te leren.

Persoonlijke aandacht
en meer dan voetbal
Er wordt tijdens het FC Utrecht Voet-
balkamp getraind in kleine groepen. In
kleine groepen kunnen de spelers meer
persoonlijk aandacht krijgen. Dit zorgt
ervoor dat hen meer bijgebracht kan wor-
den op technisch en tactisch vlak en
daarnaast op persoonlijk en sociaal vlak.
Door sport kun je zo veel meer leren dan
alleen beter voetballen, we helpen de
kinderen zich ook op sociaal en persoon-
lijk vlak te ontwikkelen.

Head of Coaches en trainers
Het FC Utrecht Voetbalkamp kerstvakan-
tie in Nieuwegein bij VSV Vreeswijk staat
onder leiding van een Head of Coaches
van de FC Utrecht Academie. Tijdens het
FC Utrecht Voetbalkamp wordt de trai-
ning verzorgd door verschillende goede
trainers. Dit zijn trainers van de FC
Utrecht Academie, talentvolle trainers
van partnerclubs en talentvolle trainers
van V.S.V. Vreeswijk die extra worden
opgeleid door FC Utrecht.

Vroegboekprijs
tot en met 30 november
Tot en met 30 november was er een
vroegboekprijs van € 109,-. Nu, na 30
november geldt de reguliere prijs van

€ 124,-. De genoemde prijs is exclusief
het verplichte en prachtige FC Utrecht
Voetbalkamp tenue van € 30,-. Mocht het
tenue al in je bezit zijn, dan hoef je deze
€ 30,- niet te betalen.

De genoemde prijzen zijn inclusief alle
tussendoortjes, lunch en drinken en in-
clusief een FC Utrecht goodiebag. In de
goodiebag zitten onder andere twee wed-
strijdkaartjes én nog andere leuke ca-
deaus van FC Utrecht.

Als je nog vragen en of opmerkingen
hebt over het FC Utrecht Voetbalkamp bij
V.S.V. Vreeswijk, neem dan contact op
met experience@fcutrecht.nl.
Je aanmelden kan hier.

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl
mailto:experience@fcutrecht.nl
https://fcutrecht.football-experience.com/
https://www.pen.nl/artikel/middeleeuws-zwaard-te-bezichtigen-in-bibliotheek-de-tweede-verdieping
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Kolfstedetunnel

In de rubriek 'Fietsfoto van de Week'
bovenaan deze pagina vraagt Clarion
van de Fietsersbond aan alle lezers
van De Digitale Nieuwegeiner wat zij
vinden van de kunstuitingen in de
Kolfstedetunnel.

De tunnel die enige maanden geleden
door leerlingen van het Nieuwegeinse
Anna van Rijncollege, onder deskundige
leiding van Jan is de Man en met behulp
van burgemeester Frans Backhuijs en
wethouder John van Engelen met goed
verzorgde en kleurrijke art werd veran-
derd in een Hall of Fame. Dat was tóen.
In de afgelopen maanden is er, zoals dat
ook de bedoeling was, meer en meer art

aan de oorspronkelijke art toege-voegd.

De vraag, die Clarion hierboven stelt, is
nu of de grauwe betontunnel er met deze
art op vooruit is gegaan of misschien toch
niet. Een ding is zeker: grijsgrauw beton
is zo goed als verdwenen. Maar, is het nu
een Hall of Fame of een Hall of Shame,
zoals raadslid Henk Jan Schat zich af-
vraagt.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

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

Clarion: 'De Kolfstedetunnel was nooit een erg
uitnodigend onderdeel van de fietsroute naar City.
Vandaar dat scholieren uitgenodigd werden om
voor Nieuwegeins 50e verjaardag de grauwe
wanden op te fleuren met graffitikunst. Kleurig is
het zeker geworden, maar wat vindt u van de
sociale veiligheid in de tunnel? Beter geworden of
niet?
Laat het weten via nieuwegein@fietsersbond.nlF
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Provincie werkt mee
aan mooie en veilige dijk
op het traject Culemborgse
Veer-Beatrixsluis

Provincie Utrecht heeft de samenwer-
kingsovereenkomst voor de ontwikke-
lingen op het dijktraject Culemborgse
Veer-Beatrixsluis ondertekend. Samen
met het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, de gemeenten
Nieuwegein en Houten, Rijkswater

staat en Staatsbosbeheer wordt ge-
werkt aan een veilige en mooie Lek-
dijk.

Het dijkversterkingstraject Culemborgse
Veer-Beatrixsluis loopt vanaf het Culem-
borgse Veer tot aan de Prinses Beatrix-
sluis in Nieuwegein (Vreeswijk). Dit ge-
deelte van de dijk heeft een lengte van elf
kilometer. Het unieke cultuurlandschap
daar wordt ook wel het hart van de Nieu-

we Hollandse Waterlinie genoemd. De
versterking van de Lekdijk wordt aange-
grepen om het gebied beleefbaar en toe-
gankelijker te maken.

Er zijn plannen om samen met de ge-
meente Houten en het waterschap de in-
laatsluis bij Fort Honswijk zichtbaarder te
maken. Daarnaast wil provincie Utrecht
het cultuurhistorisch erfgoed ‘Werk aan

(verder lezen)
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https://www.pen.nl/adverteren
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
mailto:nieuwegein@fietsersbond.nl
https://www.youtube.com/watch?v=jCjTW_hjNfA
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DE-punten levert
Voedselbank Nieuwegein
koffie op

Opnieuw houdt de Voedselbank Nieu-
wegein-IJsselstein in december samen
met serviceclub Lions Nieuwegein een
inzamelingsactie van DE koffie- en
theepunten. De organisaties vragen
mensen in Nieuwegein net als in 2020,
toen de actie voor de tweede keer in
Nieuwegein plaatsvond, massaal DE-
punten in speciale DE-boxen in negen
Nieuwegeinse supermarkten in te za-
melen.

Meedoen met de actie is simpel. Koffie-
en theepunten die vaak verstopt liggen in
keukenlaadjes en gespaard zijn, neem je
mee naar de deelnemende supermarkten
in Nieuwegein. In heel Nieuwegein staan

verspreid negen van dit soort boxen. De
punten kun je hierin deponeren. Douwe
Egberts verhoogt na afloop de ingeza-
melde punten met 10% en zet de waarde
van de punten om in pakken koffie voor
de Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein.
Mensen die gebruik maken van de Voed-
selbank krijgen zo een paar pakken koffie
in hun wekelijkse pakket.

'Blij met de actie van de Lions'
'Vorig jaar hebben we in Nieuwegein
1.100.000 punten verzameld en daarvoor
heeft de voedselbank 2.200 pakken koffie
ontvangen,' zegt Lions President Edwin
van Straten. 'Hiermee was de actie weer
een groot succes. Landelijk zijn er in
2020 bijna 100.000.000 DE Waardenpun-
ten ingezameld voor de Voedselbanken.
Dit waren 230.000 pakken koffie. Ik hoop
dat 2021 dit aantal gaat evenaren. De de-

cember maand is echt een maand om
iets voor elkaar te doen. Ik hoop dat
Nieuwegein weer massaal punten gaat
inleveren.'

De heer van Dalen is als voorzitter van
Voedselbank Nieuwegein-IJsselstein erg
blij met de actie van de Lions in Nieuwe-
gein. 'Koffie is namelijk een product dat
niet snel op datum zit dus de Voedsel-
bank krijgt dit minder aangeboden. De
2.200 pakken van vorig jaar waren zeer
bruikbaar voor ons en ik ga er vanuit dat
ook dit jaar de Nieuwegeiner weer mas-
saal doneert.'

De deelnemende supermarkten
De boxen staan tot eind december in
de volgende winkels: Albert Hein, Dirk
van den Broek, Jumbo en Plus van
Loon.
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Provincie werkt mee
aan mooie en veilige dijk
op het traject Culemborgse
Veer-Beatrixsluis

(vervolg van pagina 8)

de Groeneweg’ en de ‘Noordelijke Batte-
rijen’ extra onder de aandacht brengen
van bezoekers. De wandelpaden in dit ge-
bied krijgen een betere aansluiting op
deze cultuurhistorische parels.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot vindt
het belangrijk dat partners de handen in-

eenslaan. 'Het is goed nieuws dat we sa-
men weer nieuwe stappen zetten voor een
mooie en veilige Lekdijk. Onze dijken zijn
onmisbare schakels voor een veilige woon-
omgeving en gelijktijdig zijn het waarde-
volle gebieden waar wandelaars en fietsers
kunnen genieten van natuur en cultuurhis-
torie.'

Project Sterke Lekdijk
De aanpak van de Lekdijk maakt deel uit
van het Hoogwaterbeschermingspro-
gramma. Het waterschap versterkt de
Lekdijk tussen Amerongen en Schoonho-

ven over een totale lengte van 55 kilome-
ter. De aanpak is opgedeeld in zes deel-
trajecten. Verschillende partners haken
aan bij de deeltrajecten om verschillende
opgaven te combineren. De uiteindelijke
inzet is zowel een mooie als een veilige
dijk te realiseren die klaar is voor de toe-
komst.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/artikel/vreeswijkers-zijn-weer-bij-de-tijd
https://www.gall.nl
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Dex-olie heeft RMN
fikse besparing opgeleverd,
niet alleen maar financieel

Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of
ouder denken dat het klimaat aan het
veranderen is. Drie kwart van de be-
volking maakt zich zorgen over de ge-
volgen van klimaatverandering voor
toekomstige generaties. Een ruime
meerderheid wil minder fossiele en
meer groene energie. De meeste men-
sen zijn voorstander van windmolens,
maar willen ze niet in de eigen ‘achter-
tuin’. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Be-
levingen 2020’ van het CBS.

Bijna de helft van de Nederlanders van
18 jaar of ouder wil minder gebruik van
aardolie en aardgas. Ruim de helft van
de bevolking vindt het (heel) positief dat
de overheid Nederland aardgasvrij wil
maken door over te stappen op duurza-
me energiebronnen. Dat aardgas bij-
draagt aan de CO2-uitstoot (en daarmee
aan de klimaatverandering) is hiervoor de
meest genoemde reden. Het
Nieuwegeinse bedrijf Dex-oil biedt een
oplossing om de CO2 uitstoot fors te ver-
minderen met haar nieuwe olie. En deze
is uniek in de wereld en wordt al veelvul-
dig gebruikt in de scheepvaart en indus-
trie.

Binnenkort doen de eerste 20 auto’s
mee met de Pen.nl – Dex Oil Challenge
om de CO2 uitstoot in Nieuwegein te
verminderen. Er kunnen 100 auto’s
meedoen met deze test. Reinigings-
bedrijf Midden Nederland (RMN) ging
al voor met hun wagenpark.

‘Voor één voertuig scheelt het
op jaarbasis zes ton CO2 uitstoot’
Als materieelbeheerder houdt Harry
Akker zich bezig met verduurzaming van
het wagenpark bij Reinigingsbedrijf Mid-
den Nederland (RMN) die in o.a. Nieu-
wegein zorgt voor het ophalen en ver-
werken van het huisafval. Enthousiast
vertelt hij over de stappen die het bedrijf
zet om de uitstoot van schadelijke gas-
sen te verminderen.

Harry Akker: ‘In april 2020 ben ik in
dienst gekomen bij RMN. Als materieel-
beheerder ben ik verantwoordelijk voor
de voertuigen en het servicebeheer, en
een van de facetten van mijn werk is ver-
duurzaming van het wagenpark. We
hebben de afgelopen tijd veel voorberei-
dend werk gedaan, waarvan we in 2021
de vruchten gaan plukken.’

93 procent CO2-reductie
‘Een belangrijke vraag is hoe we de CO2
– en NOX-uitstoot verder kunnen terug-
dringen. CO2 uitstoot heeft een grote
weerslag op het milieu en NOX-uitstoot
op de gezondheid van mensen. Uit on-
derzoek blijkt dat we veel milieuwinst
boeken als we overstappen op voertui-
gen die geschikt zijn voor HVO100.
RMN was overgestapt op aardgaswa-

gens, maar die stoten nog relatief veel
CO2 uit. We kiezen daarom nu bij aan-
schaf van nieuwe wagens voor HVO100.
HVO100 is een synthetische diesel,
waarmee we op jaarbasis een CO2-re-
ductie van 93 procent kunnen behalen.
Voor één voertuig scheelt dat op jaarba-
sis zes ton CO2 -uitstoot. Dat is een
enorme reductie.’

‘Vanwege de overgang op HVO100-
brandstof hebben we ook pompen nodig
waar we deze diesel kunnen tanken. We
hebben geregeld dat een externe partij
die gaat neerzetten bij pomphouders in
de RMN-gemeenten, waaronder Nieu-
wegein. Mooi is dat we op deze manier
een goed voorbeeld geven en inwoners
ook de mogelijkheid geven dat goede
voorbeeld te volgen’ aldus Harry Akker.

Milieuvriendelijke olie
op de CO2 prestatieladder
‘De CO2 -uitstoot brengen we daarnaast
nog verder omlaag door Dex-olie te gaan
gebruiken. We hebben in 2020 veel tes-
ten gedaan met deze olie. Omdat de mo-
tor van een inzamelingswagen continu
draait, heeft overstappen op deze milieu-
vriendelijke olie veel effect. Onderzoek
wijst op een CO2-reductie van 35 procent
en een brandstofbesparing van 7 pro-
cent. Ook zorgt de olie voor minder slij-
tage. We hebben enkele voertuigen van
dit oliesysteem voorzien en een onaf-
hankelijke partij gevraagd het effect te
meten. Net als het onderzoek op papier
liet deze praktijktest gunstige resultaten
zien. Wanneer voertuigen bij onderhoud
schone olie nodig hebben, voorzien we
ze daarom voortaan van Dex-olie.’

Voor Nederland heeft de CKAO (Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden en On-
dernemen) de zogenaamde CO2 Pres-
tatieladder ontwikkeld, die bij vrijwel alle
aanbestedingen door overheden wordt
gehanteerd. Hoe hoger een onderneming
op die ladder presteert, des te groter is
de kans dat je werkzaamheden voor
overheden mag uitvoeren.

Deze Commissie heeft bepaald, dat de
CO2 winst die RMN behaalt middels
toepassing van de Dex oliën mag worden
meegeteld bij de CO2 Prestatieladder.

Naast brandstoffen die geen fossiele oor-
sprong hebben, zijn de Dex oliën de
eerste smeermiddelen die meegeteld mo-
gen worden op die ladder. Deze primeur

(verder lezen)

https://euro-lach.nl/
https://dexpremiumlubricants.com/
https://www.pen.nl/artikel/kwartje-van-kok-wordt-teruggegeven
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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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 komt uit 1937. Het
is een gezicht naar de Handelskade vanaf
de Wilhelminabrug/Koninginnenlaan.
De uitgever van de kaart was G.E. Kleijn
uit Vreeswijk. Het derde huis van links, met
het neergelaten zonnescherm, is in 1969
gesloopt voor de aansluiting van de Henri
Dunantlaan op de Handelskade.

De Digitale Nieuwegeiner

Beleef de winter
in Nieuwegein

Op dinsdag 28 december organiseren
de buurtsportcoaches van SportID
Nieuwegein en de jongerenwerkers
van MOvactor de Ski Experience van
de Nederlandse Ski Vereniging.

Tijdens dit evenement kan jeugd ervaren
hoe het is om op een snowboard te staan
of curling te spelen. Na de Ski Experience
kunnen ze lekker neerploffen in zitzak-
ken in de skihut met een warm drankje
en iets lekkers. MOvactor verzorgt een
leuke en creatieve knutselactiviteit.

Aanmelden gaat via www.mijnsportid.nl

Dex-olie heeft RMN
fikse besparing opgeleverd,
niet alleen maar financieel

(vervolg van pagina 10)

is voor een Nieuwegeinse onderneming.

Niet iedereen staat er dagelijks bij stil,
maar smeerolie is letterlijk het smeermid-
del van hele industrieën. Het zorgt ervoor
dat motoren niet oververhit raken en
tandwielkasten blijven draaien. Regelma-
tig moet de olie ververst worden. Dex Lu-
bricants Oil is een smeerolie die de wrij-
ving tussen de metalen onderdelen ver-
mindert. Minder wrijving leidt tot minder
brandstofverbruik en dus minder slijtage.

Dex Oil, het bedrijf uit Nieuwegein achter
dit product, claimt hiermee het brand-
stofgebruik van onder meer schepen met
5 tot 7% te kunnen terugdringen.

100 inwoners van Nieuwegein
worden uitgenodigd
De Digitale Stad Nieuwegein nodigt ge-
ïnteresseerden in deze test zich te mel-
den bij de redactie van pen.nl. Vooral au-
tobezitters met meer dan 50.000 km op
de teller zijn welkom. Bent u ook be-
nieuwd hoe u het ‘Kwartje van Kok’ kunt
terugverdienen? Meldt u hier aan.

Eerste 20 van 100 Nieuwegeiners
krijgen binnenkort Dex-olie
Binnenkort worden in Nieuwegein de
eerste 20 auto’s voorzien van het middel
van Dexx-oil uit Nieuwegein. Zij zijn in-
middels uitgenodigd. Nog 80 inwoners
kunnen zich aanmelden voor de Pen.nl –
Dex Oil Challenge om de CO2 uitstoot in
Nieuwegein te verminderen.

Schoonmaakactie trambaan

Het trambedrijf van de provincie voert
in de nachten van 8 en 9 december
2021 onderhoud uit aan de trambaan.
Het spoor op alle overwegen van de
trambaan in Utrecht en bij de kruising
op de Zuidstedeweg in Nieuwegein
wordt schoongemaakt.

De werkzaamheden vinden plaats aan
het spoor bij het St. Antonius Ziekenhuis
op de kruising van de trambaan bij de
Zuidstedeweg. Het werk gebeurt in de
nachten van 8 en 9 december tussen
01.00 en 05.15 uur. De werkzaamheden
vinden ’s nachts plaats omdat het open-
baar vervoer dan niet gehinderd wordt.

Woon je vlakbij de trambaan? Dan kun je
tijdelijk geluidsoverlast ervaren, omdat
het spoor wordt schoongemaakt met
hogedrukreinigers.

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/protest-tegen-komst-70-meter-hoge-flat-maakt-geen-indruk
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAWCx9YBNVaIVlRsofi3AHLbZsA5-gcP5GA
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAWCx9YBNVaIVlRsofi3AHLbZsA5-gcP5GA
https://www.linkedin.com/company/movactor-nieuwegein/
https://www.linkedin.com/company/nederlandse-ski-vereniging/
https://www.linkedin.com/company/movactor-nieuwegein/
http://www.mijnsportid.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kwartje-van-kok-wordt-teruggegeven
https://www.pen.nl/artikel/kwartje-van-kok-wordt-teruggegeven
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Nieuwegein kijkt
wat kansrijke opties zijn
in de energietransitie
Tien projecten in de running

Nieuwegein heeft vorige week don-
derdag de routekaart voor een duur-
zame en aardgasvrije toekomst aan de
raad voorgelegd. Deze zogenaamde
warmtetransitievisie is, zo liet verant-
woordelijk wethouder Marieke
Schouten op Twitter weten: 'Unaniem
vastgesteld door de voltallige raad, dit
met een extra motie om aandacht te
geven aan energiearmoede.'

De gemeente gaat samen met inwoners
per wijk, buurt of gebied kijken wat de
beste en meest gedragen opties zijn voor
deze transitie voor de lange termijn. De
gemeente wil in 2040 klimaatneutraal
zijn, maar kan dit niet zonder geld van
het rijk, benadrukt de wethouder.

Grofweg de helft van de Nieuwegeinse
inwoners maakt gebruik van aardgas via
de cv-ketel voor de verwarming van haar
woningen. Deze moeten op termijn alle-
maal over op duurzame alternatieven. De
andere helft haalt zijn warmte momenteel
uit het warmtenet van Eneco, dat op dit
moment 25 procent van deze warmte
duurzaam levert.
Dit is een leidingenstelsel waar warm wa-
ter doorheen loopt; verwarming ervan
gebeurt door middel van restwarmte of
bijvoorbeeld aardwarmte. De komende
jaren moet Eneco hard werken om dit
warmtenet, dat nu voor 75 procent met
aardgas wordt verwarmt, ook te ver-
duurzamen, benadrukt de gemeente.

Breed onderzoek
De uitkomst van drie van de onderzoeken
die de gemeente liet uitvoeren, is dat een
collectieve oplossing om over te gaan op
het warmtenet op papier vaak als beste
optie uit de bus komt. 'Daarom is het be-
langrijk om bij de vervolgstappen met de
inwoners uit het gebied een zo’n breed
mogelijk onderzoek te doen naar meer-
dere mogelijkheden', zegt verantwoor-
delijk wethouder Marieke Schouten.
Alleen kan het zijn dat bewoners hier niet
aan mee willen doen. Met dat scenario
wordt ook degelijk rekening gehouden,
zegt ze. 'De mogelijkheid voor een opt-
out is er altijd, maar dan moet je niet
meteen denken dat het dan goedkoper
is', benadrukt Schouten. 'Dat is altijd de
vraag, maar hierover moet je transparant
zijn.'

Proeftuin
Voor woningen die op aardgas zijn aan-
gesloten ziet de gemeente de meeste
kans om deze huizen aan te sluiten op

het warmtenet en deze goed te isoleren.
'Dit zijn buurten en wijken waar een
nieuw te ontwikkelen collectieve oplos-
sing in de toekomst het meest kansrijk is',
zegt de gemeente. Dat geldt voor Gebou-
wendrift in Batau-Zuid, Doorslag en
Zandveld.

De eerste tien kansrijke projecten dienen
als proeftuin voor de rest van de transitie.
Daar wordt, in samenspraak met de buurt
en onder meer samenwerkingspartners
als Energie-N, gekeken naar passende
duurzame alternatieven voor de opwar-
ming van huizen en het koken op gas. De
gemeente wil de transitie starten in wij-
ken die toch al op de schop moeten, zo-
als de grootschalige renovatie van wij-
ken, rioolvervanging en het vervangen
van de bestaande aardgasnetten.

Het gaat hierbij om de wijken Gebouwen-
drift en Muntplein, waarvan de buiten-
ruimte toch al gerenoveerd gaat worden
in het kader van het Betere Buurten-pro-
ject. Oudere woningen van voor 1945
zullen als één van de eerste geïsoleerd
worden. Het gaat voornamelijk om huizen
in Vreeswijk, Huis de Geer en Jutphaas-
Wijkersloot.

Bedrijventerreinen
Ook wil de gemeente snel kijken naar de
mogelijkheden voor verduurzaming van
bedrijventerreinen. Achttien procent van
de gebouwen in Nieuwegein is in handen
van de industrie. Op basis van toekom-
stige onderzoeken moet per bedrijventer-
rein of bedrijfssector als geheel een aan-
pak geformuleerd worden om CO2-re-
ductie voor elkaar te krijgen.

John Miltenburg en Ben van Gelder had-
den vorig jaar met hun stichting Energiek

Nieuwegein één doel: 80 procent van de
bedrijven in Plettenburg overtuigen om
binnen een jaar zonnepanelen op het dak
te installeren. Toch bleek het moeilijk om
ondernemers mee te krijgen.

'Wij raden de gemeente aan om deze
aanpak erg te verstevigen. In Almere zet
de gemeente een bedrijf met veel man-
kracht in die bij alle bedrijven langsgaat
om te helpen met het bekijken van de
mogelijkheden', zegt Van Gelder.

Wethouder Schouten vindt dat de ge-
meente hier al op inzet. 'We nemen be-
drijven al volop mee in dit proces. Zon op
het dak is een behoorlijk intensief proces
voor bedrijven, terwijl nieuwe bedrijven
hier al vol mee liggen.' Wethouder
Schouten beloofde in de raadsvergader-
ing afgelopen donderdag om in het ver-
volg van de warmte- en energietransitie
goed bij te houden wat de effecten van
de verschillende maatregelen zijn.

Met een aangenomen motie eist de raad
een college-onderzoek om te kijken wat
ervoor nodig is om inwoners die finan-
cieel minder daadkrachtig zijn toch in
staat te stellen om maatregelen te treffen
zodat zij hun woning kunnen verduurza-
men. Dit onderzoek moet tijdig zijn afge-
rond, zodat financiële middelen paraat
staan als de transitie van de eerste wijk
van start gaat.

Een tweede motie draagt het college een
onderzoek te doen naar energiearmoede
en mogelijke oplossingen, en hier beleid
tegen te ontwikkelen om hier vervolgens
met de raad mee over in gesprek te
gaan. Uiteindelijk beslist de raad over
een mogelijke oplossing van het college.
Michiel van Ooijen van Rtv Utrecht voor pen.nl

Roel Hodes (werkgroeplid) en Paul Triepels (Energie-N) laten wethouder Marieke
Schouten (rechts) de nieuwe daken zien

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/author/michiel-van-ooijen
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De gemeente Nieuwegein
zegt NEE tegen geweld
tegen vrouwen en meisjes

De gemeente Nieuwegein zegt NEE
tegen geweld tegen vrouwen en meis-
jes en sluit zich aan bij de internatio-
nale campagne Orange the World.
Deze campagne startte 25 november
en duurt tot 10 december. Wethouders
Ellie Eggengoor, Jan Kuiper en
Marieke Schouten, samen met Resie
Meisters (Soroptimistclub Utrecht-
Nedersticht), de Orange the World
hesen de vlag bij het Stadshuis om
hier aandacht voor te vragen. Daar
naast kleurt Stadstheater DE KOM tij-
dens de campagne oranje.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen
te maken met geweld. In Nederland is dat
zelfs 45% van alle vrouwen en meisjes.
Om hier aandacht voor te vragen is 25
november door de Verenigde Naties be-
noemd als de Internationale Dag tegen
Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag
start de jaarlijkse ‘16 days of action’ van
Orange the World. In Nederland wordt
deze campagne gecoördineerd door UN
Women Nederland, Zonta Nederland en
de Unie van Soroptimistclubs. Soropti-
mistclub Utrecht-Nedersticht, een ser-
viceclub van vakvrouwen voor vrouwen,

met leden uit Nieuwegein, IJsselstein,
Vianen en omstreken, organiseren en on-
dersteunen deze actie.

Geweld tegen vrouwen en meisjes moet
stoppen. Iedereen kan helpen om geweld
te voorkomen. Met de actie Ik ben #me-
destander ondersteunt de gemeente de-
ze boodschap. Help ook mee en onder-
teken de #medestanderpledge op
orangetheworld.nl.
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Eindelijk wordt
de noordelijke toegang
tot Nieuwegein volwassen

De aannemer is in opdracht van de
gemeente Nieuwegein druk doende
de 26 Platanen die aan het Brugpad
stonden in de binnenstad van Nieu-
wegein een mooie plek te geven aan
de Talud- en de A.C. Verhoefweg.
Wat toont de noordelijke toegang
tot onze stad dan ineens volwassen!

De Platanen aan het Brugpad langs de
Doorslag verhuizen, zodat ze niet

beschadigd raken tijdens de bouw-
werkzaamheden. Als de woningbouw
in de Doorslagzone klaar is, komen er
nieuwe, andere bomen voor terug in de
binnenstad. Door deze logistieke ope-
ratie krijgen de tien jaar oude Platanen

hun tweede leven. Om het de Platanen
na hun verhuizing zo comfortabel mo-
gelijk te maken, wordt op de A.C. Ver-
hoefweg en de Taludweg groeiplaats-
verbetering toegepast. Dat betekent
dat in de nieuwe plantgaten telkens
20m3 voedzame grond wordt aange-
bracht. Ook worden de bomen de
komende drie jaar gevolgd en waar
nodig verzorgd met extra watervoor-
ziening bij droogte.
In de Doorslagzone, waar de bomen
stonden, komen vier duurzame woon-
gebouwen met verschillende woningen
en plek voor horeca.

https://www.orangetheworld.nl/
https://www.pen.nl/artikel/vier-containertuintjes-initiatief-van-bewoners-rijtuigenbuurt
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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.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
https://www.fulcotheater.nl/?fbclid=IwAR1BPLeCvAiKKkk3xAT1fcdyQ5pf_0QaA-llYApPbE0yflg8dELC05JkAz4
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
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: '‘Wie kent ze niet, de koffiepunten die op zowel koffiepakken als theedoosjes zitten van een zeker merk? En wie be-
waart ze netjes, maar doet er al jaren niets mee? Ook dit jaar kun je de punten weer doneren. Van de opbrengst worden
pakken koffie gekocht en naar de voedselbank gebracht. Wist je dat koffie vaak niet bij de voedselbank terecht komt,
omdat het zo lang houdbaar is? Nooit geweten dat een bakkie leut een luxeproduct kon zijn…’

16

Nieuwegein zet zich in
voor dierenwelzijn
en krijgt onder meer
een dierenvoedselbank

Het college van B&W legt de ge-
meenteraad het Actieprogramma
Dierenwelzijn Nieuwegein 2021
voor. Met de uitvoering van dit
nieuwe actieprogramma wil het
college het welzijn van in het wild
levende en als huisdier gehouden
dieren verder verbeteren en be-
schermen. Daarnaast moet ook mo-
gelijke overlast van dieren in de
stad beheersbaar blijven.

Een deel van de maatregelen voeren
worden al uitgevoerd en zullen worden
voortgezet zoals de wettelijke opvang-
taken. ‘Maar we zien ook nieuwe kan-
sen om het welzijn van dieren te be-
vorderen. Zoals het chippen van de
huiskat en een dierenvoedselbank’ aldus
het college.

Dierenvoedselbank
Voor inwoners met een kleine beurs
zijn de kosten van een bezoek aan de
dierenarts soms een drempel om het
huisdier goede medische zorg te ge-
ven.

Zoals al in de gemeente Utrecht ge-
beurt, wil ook Nieuwegein daarom in

gesprek met dierenartsen om voor
bezitters van de stadspas korting te
verkrijgen op een consult of behande-
ling bij een dierenarts. Ook gaan we na
of en onder welke voorwaarden een
dierenvoedselbank in Nieuwegein mo-
gelijk is.

'De Partij voor de Dieren vindt de op-
richting van een voedselbank voor die-
ren een goed initiatief. Mensen met een
minimuminkomen kunnen zo als-nog
voor hun huisdieren zorgen. Wij pleiten
er echter ook voor dat verko-pers van
gezelschapsdieren goede voorlichting
geven bij de aanschaf van een dier, zodat
de koper het dier op een welzijnsvrien-
delijke manier kan houden en weet dat
het houden van een gezelschapsdier
kosten met zich mee brengt' zo laat
Willem van der Steeg, provinciale
statenfractie Partij voor de Dieren
onze redactie weten.

Chippen huiskat
Samen met het dierenasiel wil de ge-
meente kijken hoe eigenaren van niet
gechipte huiskatten gestimuleerd kun-
nen worden hun dier te laten chippen.

Door katten te laten chippen en de
eigenaar te registreren kan de eigenaar
van een gevonden kat of hond worden
gevraagd zijn dier op te komen halen
uit het asiel. Hierdoor daalt het aantal
zwerfkatten. Katten hoeven niet ver-
plicht gechipt te worden zoals dat wel
geldt voor honden.

Balans tussen natuur en overlast
Ook is sinds enkele jaren aandacht
voor afscherming van broedende zwa-

nen voor honden en mensen, zodat de
zwanen omwonenden niet lastig kun-
nen vallen, maar inwoners wel kunnen
genieten van natuur in de stad.

In Nieuwegein zijn er gebieden met
grote populaties ganzen, onder meer
bij de Galecopperzoom, De Rietput in
park Oudegein en het eilandje bij de
Hofweide tussen Batau-Noord en Gale-
cop. Met de jonge ganzen trekken de
ouders naar naastgelegen gebieden en
zorgen voor overlast bij inwoners,
sportverenigingen of ondernemers. In
het voorjaar wil de gemeente daarom
de ganzenpopulatie beheersbaar hou-
den via nestreductie van ganzeneieren.

Wettelijke opvangtaken
De gemeente wil haar wettelijke taken
uitbesteden aan stichting Dierenop-
vangcentrum Reijerscop en Vogelop-
vang Utrecht.

De stichting bestaat uit een dierenam-
bulance en dierenasiel Reijerscop.
Naast de opvang van katten en honden
zorgt de stichting ook voor hulp en op-
vang van egels en schildpadden.

Vogelopvang Utrecht is een opvang-
centrum voor gewonde vogels uit de
regio waar onze inwoners ook gewonde
(water)vogels naar toe brengen.

http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-3-p355791081
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
https://boeketten.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Coronabesmetting
levert vertraging
in de zorgketen op

Ondanks dat het reproductiegetal (R-
waarde) richting de 1 zakt en het aan-
tal mensen dat positief getest is op het
Coronavirus zich stabiliseert, moeten
de ziekenhuizen alle zeilen bijzetten.
Ook in Nieuwegein.

De afgelopen week testten 155.152 men-
sen positief op het Coronavirus en lijken
de besmettingen af te nemen. Het aantal
covidpatiënten in de ziekenhuizen steeg
wel, blijkt dinsdag uit de weekupdate van
het RIVM. In totaal belandden 1.996 co-
ronapatiënten in de afgelopen week in
het ziekenhuis, een stijging van 33 ten
opzichte van de voorgaande week. Het
aantal opnames op de intensive care (ic)
steeg van 301 naar 367.

Het St Antonius in Nieuwegein liet
woensdag in een bericht aan haar pa-
tiënten weten: ‘Hoewel er minder corona-
patiënten in ons ziekenhuis liggen dan in
eerdere coronagolven, loopt het aantal
inmiddels snel op. Vooral op de verpleeg-
afdelingen. We hebben meerdere ver-
pleegafdelingen ingericht als corona-
afdeling op onze locatie in Nieuwegein.
Het verschil met eerdere golven is dat
toen vrijwel alle geplande niet kritische
zorg werd stopgezet. Nu hebben we ge-
probeerd zolang mogelijk ook andere
zorg te leveren.’

Veel spoedzorg
‘Daarnaast stijgt het aantal patiënten op
de Spoedeisende Hulp die andere spoed-
zorg nodig hebben dan Coronazorg. Veel
van hen moeten na de SEH ook worden
opgenomen in het ziekenhuis. Ook deze
oplopende acute zorg vraagt personele
inzet. Hoe het komt dat die andere acute
zorgvraag toeneemt, is lastig te verkla-
ren. Een deel komt waarschijnlijk doordat
vorige jaar veel zorg is uitgesteld. Soms

zijn daardoor klachten toegenomen en
heeft iemand nu acuut zorg nodig. Van-
wege de specialistische kennis in ons
Hart-, Long- en Kankercentrum worden
patiënten uit heel Nederland voor be-
paalde specialistische zorg naar ons
ziekenhuis doorverwezen.’

Zorgverleners
buiten het ziekenhuis ook druk
‘Ook bij andere zorgverleners is het druk.
Zoals ambulances, huisartsen, verzor-
gingshuizen en thuiszorgorganisaties. De
doorstroom loopt daarom niet altijd soe-
pel. Via huisartsen en ambulances ko-
men veel patiënten naar het ziekenhuis,
maar na een behandeling of opname
kunnen patiënten niet altijd snel terecht
bij een verzorgingshuis of thuiszorg. Hier-
door blijft het vol in het ziekenhuis. We
werken nauw samen met al onze zorg-
partners in de regio om met elkaar de
zorg zo goed mogelijk te verdelen.’

Inzet medewerkers
‘Door de aanhoudende drukte in het zie-
kenhuis, hebben veel van onze mede-
werkers in de afgelopen periode onvol-
doende rust kunnen nemen. Er zijn
daarom meer medewerkers ziek. Ook
kunnen veel medewerkers met corona-
klachten even niet werken omdat ze eerst
getest moeten worden of thuis in quaran-
taine moeten. Bovendien zetten veel
medewerkers zich in om, naast hun eigen
zorgtaken, nieuw personeel op te leiden
en te begeleiden. Ook daardoor hebben
medewerkers het dus extra druk en heb-
ben we over het algemeen minder men-
sen beschikbaar om alle patiënten te
helpen die zorg nodig hebben.’

In het ziekenhuis
overal een chirurgisch mond-
neusmasker en 1,5 meter afstand
Patiënten, bezoekers en medewerkers
van het St. Antonius Ziekenhuis dragen
in het ziekenhuis op alle locaties een
chirurgisch mond-neusmasker. Deze

krijgt je uitgereikt bij de ingang van het
ziekenhuis. Dat geldt ook voor mensen
die geen klachten hebben. Zo worden
kwetsbare mensen beschermd in het
ziekenhuis.

Eén bezoeker per patiënt
op verpleegafdelingen
Om ervoor te zorgen dat er niet teveel
mensen op één kamer zijn, mag er sinds
18 november maar 1 persoon op bezoek
komen tijdens de bezoekuren (‘s och-
tends van 11 tot 12 en ‘s middags van 17
tot 20 uur). Om dit goed te organiseren
werkt het ziekenhuis met een QR-code.
Let op: dat is niet de QR-code van de
landelijke coronacheckapp. Het is een
eigen bezoekers-QR-code van het
St. Antonius Ziekenhuis om ervoor te zor-
gen dat er niet teveel bezoekers op de
verpleegafdelingen komen. Lees er meer
over op de website van het ziekenhuis.
Deze regel geldt voor álle verpleegafde-
lingen, zowel in Nieuwegein als in
Utrecht.

https://www.antoniusziekenhuis.nl/bezoek
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
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wij zoeken een verkoper 
van Nix
Vrijdag 10 december opent de alcholvrije slijterij Nix & Nix 

in Cityplaza Nieuwegein. Hiervoor zijn we per direct op zoek 

naar een Store Manager en Parttimers.

We zoeken enthousiaste en gastvrije collega’s die met ons  

Nix & Nix tot een groot succes willen maken. Wij laten zien 

dat er een lekker en goed alternatief bestaat voor alcohol en 

dat genieten, fun en gezondheid echt samen kunnen gaan.

Solliciteren via werken@nixennix.com en info op nixennix.com

nixennix.comwij zoeken een verkoper 
van Nix
Vrijdag 10 december opent de alcholvrije slijterij Nix & Nix 

in Cityplaza Nieuwegein. Hiervoor zijn we per direct op zoek 

naar een Store Manager en Parttimers.

We zoeken enthousiaste en gastvrije collega’s die met ons  

Nix & Nix tot een groot succes willen maken. Wij laten zien 

dat er een lekker en goed alternatief bestaat voor alcohol en 

dat genieten, fun en gezondheid echt samen kunnen gaan.

Solliciteren via werken@nixennix.com en info op nixennix.com

nixennix.com

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
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Column Heleen van den Hoven

‘Een tweede boek’

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.

Vandaag draagt Heleen de
schrijverspen over aan collega Anke
Verbraak want Heleen is diep
ondergedompeld in de intriges van
haar vierde thriller: De mosselman.
Deze week Anke dus met ‘Een
tweede boek.’

Anke: ‘Overdonderd was ik, toen de
uitgever mij vertelde hoeveel
bibliotheken Water en wolfskers
hadden aangekocht. Water en
wolfskers, hoor ik u denken, wat is
dat?’

‘Water en wolfskers is een thriller. Het
zaadje daarvoor werd geplant toen ik
pas in Nieuwegein woonde en een
fietstochtje maakte in de omgeving.
Dat is nu ruim 25 jaar geleden. Op
een gegeven moment fietste ik langs
het Lekkanaal en zag aan de overkant
een wat hoger gelegen huis met een
trap vanaf de tuin naar het kanaal. Nu
ben ik best onhandig, dus toen ik dat
huis zag, was mijn eerste gedachte:
als je nou toch van die trap valt, dan
kukel je zo het kanaal in… Zo ontstaat
een thriller.’

‘Van die thriller werden er 303
aangekocht door de bibliotheken. Dat
is een hele hoop. Zoveel zelfs, dat
mijn uitgever ervan moest gaan zitten.
En wat is het leuk om een willekeurige
bibliotheek binnen te stappen en daar
je boek te zien staan. Nog leuker
natuurlijk wanneer het is uitgeleend,

maar dat zult u begrijpen. En met dit
in het achterhoofd schreef ik verder
aan mijn tweede boek. Want ja, dat
moest wel goed. Eigenlijk beter dan
Water en wolfskers. Inmiddels had ik
ook wat bijgeleerd qua techniek van
het schrijven, dus dan moest het toch
zeker beter kunnen. Het onderwerp
had ik al jaren in mijn hoofd zitten,
want mijn boeken rijpen langzaam.
Dus hoe moeilijk kon het zijn?’

‘Ik kan u vertellen: ontzaglijk moeilijk.
Het begon er al mee dat ik mij had
gestort op een nieuwe baan en
tegelijkertijd bezig was om Water en
wolfskers bekendheid te geven.
Daarnaast nog een boek willen
schrijven, betekent simpelweg drie
banen in de lucht houden. Het lukte
me niet om heel consequent elke
avond achter mijn laptop te zitten,
maar als je dat niet doet, raak je zelf
ook de draad van het verhaal kwijt. En
iedere keer terugzoeken, wat ik ook
alweer geschreven had, schiet niet
erg op. Ook de techniek zat me in de
weg. Ik miste de onbevangenheid
waarmee ik Water en wolfskers
schreef. Dat vloeide uit mijn vingers,
nu was het zwoegen. Ik worstelde met
een verhaallijn, waarvan ik al snel wist
dat hij niet klopte, maar er zo snel
geen andere voor in de plaats kreeg.’

‘Maar gelukkig: het kwam goed.
Dankzij de proeflezers en een
thuisfront dat snapt wanneer ik moet
schrijven, ligt mijn tweede boek nu bij
de uitgever. 14 mei komt het uit en
wat zal ik blij zijn wanneer ik het in
mijn handen heb. Hopelijk u ook!’

Anke Verbraak

Anke Verbraak
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IVN wandeling
langs het lint- en liniepad

Het IVN, Instituut voor natuureducatie &
duurzaamheid in Nieuwegein e.o., orga-
niseert op zaterdag 11 december een
wandeling langs het lint- en liniepad op
het Eiland van Schalkwijk. Aanmelden bij
Pieter van den Tillaard e-mail:
penevdtillaard@solcon.nl.

Het lint- en liniepad, is een wandelroute
van ruim 9 km, die dwars door de Stelling
van Honswijk en over het terrein van Fort
Honswijk zelf loopt. De deelnemers blij-
ven op het Eiland van Schalkwijk waar de
Nieuwe Hollandse Waterlinie bijzonder
fraai bewaard is gebleven. Fort Honswijk
vormt samen met het Lunet aan de Snel,
Werk aan de Korte Uitweg, Gedekte
Gemeenschapsweg, Werk aan de

Groene Weg, Werk aan de Waalse We-
tering, het inundatiekanaal en de open
schootsvelden een bijzonder mooi ge-
heel. En sinds 2016 zijn ook Fort Hons-
wijk en het Lunet aan de Snel toeganke-
lijk geworden voor mens en/of vleermuis.

Je zult tijdens de excursie gaan genieten
van het landschap dat door de bijzondere
bouwwerken juist goed bewaard is geble-
ven! De excursie start om 13.00 uur bij
Pand Pannenkoek aan de Provinciale-
weg 1 in Schalkwijk, waar voldoende par-
keergelegenheid is. Deelname aan de
excursie is gratis; een kleine vrijwillige bij-
drage ter bestrijding van de kosten is na-
tuurlijk welkom.

In de rubriek Foto van de Week vind je een schitterende foto van Klara Adema. Hier de daar toegezegde tweede foto!

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/adverteren
mailto:penevdtillaard@solcon.nl
https://www.pen.nl/artikel/pers-krijgt-uitleg-over-verwijdering-1e-deel-boogbrug-bij-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
https://filmscanning.nl
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381


‘Actief lerende leerlingen
in plaats van
passieve luisteraars’

(vervolg van pagina 5)

werkt en hoe we het onderwijs kunnen
verbeteren.'

Constructief over onderwijs praten
De Learning Ambassadors worden se-
rieus genomen, maar Mirjam merkt ook
dat die gedachte verder op school moet
groeien. 'Sommige leraren vinden de
lesobservaties spannend, hoewel we
duidelijk uitleggen dat het geen beoorde-
ling is. De winst zit in het feit dat leraren
en leerlingen niet tegenover elkaar staan,
maar constructief over onderwijs praten
en daar de vruchten van plukken.' Leraar
Erik Verdonk kwam zo met het idee om
de Learning Ambassadors in leerlingen-
commissies te verdelen. Mirjam: 'Die
commissies – denk aan talen, bèta, zorg,
tto en technasium – sluiten aan bij de be-
treffende secties en moeten een struc-
tureel onderdeel van planvorming en
besluiten worden. Het werkt langzaam
twee kanten op en we zien nu dat vak-
secties ook aan zo’n commissie vragen
om mee te denken en te praten.'

Sociale interactie
Juist in deze tijd is de input van de Learn-
ing Ambassadors extra belangrijk, zo
merken Marah en Sven. 'Door corona en
de lockdowns is het onderwijs zelf niet
aangepast, maar de manier van lesgeven
wel', vertelt Sven. 'We maakten ons vorig
jaar al zorgen over het gebrek aan socia-
le interactie en hielden daarover een en-
quête onder de leerlingen. Daaruit bleek
dat er behoefte is aan clubjes zoals een

kookclub, filmclub en schei- en natuur-
kundeclub. We hebben een plan opge-
steld en voorgelegd aan de schoolleiding.
Zij bekijken nu hoe ze de NPO-gelden
kunnen gebruiken om zes clubjes te fa-
ciliteren en door leraren te laten begelei-
den. Daarmee willen we de sociale inter-
actie tussen leerlingen aanmoedigen.'

Meer aanwezig zijn
Het komende schooljaar willen de Lear-
ning Ambassadors zich verder profes-
sionaliseren. 'Leerlingen geven aan dat
de stem van de leerling onvoldoende
wordt gehoord en dat is voor ons een
teken dat we meer aanwezig moeten zijn
en moeten vertellen wat we doen', vertelt
Marah. De Learning Ambassadors zijn
ook van plan om de lesobservaties uit te
breiden naar klassen buiten het tto van
leraren die ervoor openstaan. Mirjam:
'Daar schakelen we didactische coaches
bij in die workshops over hoe je naar on-
derwijs kijkt aan de Learning Ambas-
sadors gaan geven.'

Neem leerlingen serieus
Heeft Mirjam nog een tip voor andere
scholen die ook meer naar de stem van
de leerling willen luisteren? 'Het is een
‘no-brainer’, maar neem je leerlingen se-
rieus', zegt ze. 'Je kunt geen bal over-
gooien als er geen ontvanger is. Ik geloof
in dit idee, maar het vraagt om volharding
en om enthousiaste collega’s die ervoor
open staan. Onze rector gelooft er ook in!
Kom vooral bij ons kijken, ik ga heel
graag in gesprek met andere schoollei-
ders. Laten we elkaar opzoeken en van
elkaar leren. Samen kunnen we ons on-
derwijs verder verbeteren.'

Merwestein krijgt brug
voor voetgangers en fietsers
naar City

De wijk Merwestein is enkele jaren
geleden vanuit het zogenaamde pro-
ject Betere Buurten door de gemeente
samen met bewoners verbeterd. Er is
meer groen gekomen, er zijn sport-
toestellen geplaatst en de speelplek-
ken zijn vernieuwd.

De volgende verbetering staat gepland.
Dit keer is dat het aantrekkelijker maken
van de omgeving van het viaduct over de
Doorslag, onder de tramhalte. En het
plaatsen van een brug voor voetgangers
en fietsers vanuit Merwestein naar City,
de binnenstad.
De gemeente werkt het plan voor het ge-
bied rondom het viaduct en de toekom-
stige brug de komende jaren uit. Hier
neemt zij graag input vanuit bewoners in
mee. Voor de korte termijn, wordt geke-
ken naar kleine aanpassingen in de open-
bare ruimte die het gebied leuker kunnen
maken.

Heb je wensen of ideeën voor dit deel van
je buurt of de toekomstige brug over de
Doorslag? Stuur dan een mail naar
city@nieuwegein.nl en vermeldt in het
onderwerp Merwestein. In de mail zet je
je naam en geef je aan dat je mee wilt
denken over dit deel van de buurt en over
de toekomstige brug. Lara Simons en
Lotte Caljé van de gemeente nemen je
dan mee bij het maken van plannen.
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is
in Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar
kruipt of vliegt? De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge
beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of beestje dat je
ergens kunt tegenkomen. Udo heeft ook een eigen website.

Udo: Van halmvliegjes zijn in Nederland ruim 140 soorten
gevonden en dat is best knap, want het zijn kleine propjes van
enkele mm en veel van hen zijn donker getint, dus niet zo
opvallend. Hun vrijwel onzichtbare larfjes grazen in de halmen van
grassen en granen dus die zie je ook nooit.

Een van de mooiere soorten die meestal rondscharrelt tussen de
bloempjes van schermbloemen vond ik dit jaar op een rozenblaad-
je. Geen idee waarom het over dat blaadje dribbelde maar nu kon
ik het vliegje snel even fotograferen en hier is het dan:
Thaumatomyia notata.

mailto:name@example.com
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/artikel/bijzondere-ontmoetingen-tijdens-derde-editie-gluren-bij-de-buren-nieuwegein
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Voor maar 10 euro
naar het theater
tijdens het Nationaal
Theaterweekend

Van 28 tot en met 30 januari 2022 vieren we
de liefde voor theater tijdens het Nationaal
Theaterweekend. Het belooft een héél leuk
weekend te worden met bijzondere
theaterbelevingen voor maximaal 10 euro.
Geniet van diverse voorstellingen in diverse
genres. KOM het meemaken!

Houd de website in de gaten voor
aanvullingen op het programma.

Vrijdag 28 januari, 20.30 uur, cabaret
KOMedycafé, diverse artiesten

Zaterdag 29 januari, 20.30 uur,
entertainment
Liefdescollege, Renate Reijnders

Zondag 30 januari, 15.00 uur, muziek
Take Me Home, The Dashboard Danglers

Zondag 30 januari, 15.00 uur, cabaret
Toen eindelijk alles lukte – Mesthoop,
Maarten Westra Hoekzema en Martijn Crins

Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM

Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein

Bel om kaarten voor
voorstellingen te reserveren

naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar

kassa@dekom.nl.

www.dekom.nl
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Beste KOM-bezoeker,

Het seizoen begon zo veelbelovend.
We waren weer helemaal in ons element met artiesten die straalden op
ons podium en bezoekers die als vanouds een avondje uit konden
beleven.
Twee weken geleden slaakten we een zucht van opluchting, toen we te
horen kregen dat de culturele sector - grotendeels - gespaard bleef en
een theaterbezoek nog steeds veilig plaats kon vinden. Maar helaas heeft
het kabinet esloten dat er wederom nieuwe maatregelen nodig zijn
vanwege de oplopende coronabesmettingen.
Voor ons betekent dit dat DE KOM de komende periode vanaf 17.00 uur
gesloten is, in elk geval tot 19 december. Dit betekent dat alle
avondvoorstellingen geannuleerd worden.
De middagvoorstellingen kunnen wellicht op 1,5 meter doorgaan,
daarover volgt komende week meer duidelijkheid.
Als u kaarten heeft voor één of meerdere voorstellingen in deze periode,
dan krijgt u per voorstelling bericht over de afhandeling.
We vinden het ontzettend jammer dat we geen beter nieuws hebben,
maar hopelijk zien we u over niet al te lange tijd weer terug.

Met vriendelijke groet,
Ariane Kop

http://WWW.DEKOM.NL
0306045554
javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,97,115,115,97,64,100,101,107,111,109,46,110,108)+'?')
http://www.dekom.nl
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Sportief Dagboek (14)

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetballen,
houdt van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad. Ieder
weekend vindt u hem langs de sport-
velden in Nieuwegein, nu voor De Digi-
tale Stad Nieuwegein en daarmee ook
voor De Digitale Nieuwegeiner.

Hans van Echtelt: ‘Het is wennen.
Voetbal kijken via de computer en dat
afgelopen zaterdag voor de tweede keer
het geval. Eerst de derby Geinoord-JSV
en een week later de uitwedstrijd tegen
CDW. Bij de eerste beelden zag ik een
spookveld in Wijk bij Duurstede, een
sterk verouderd kunstgrasveld en geen
publiek. En bij de aftrap kwam een nieuw
spookbeeld uit mijn geheugen opdoemen
bij het zien van scheidsrechter Julio
Barrales. De Amsterdammer liet enkele
jaren geleden de derby JSV-Geinoord
vergezeld gaan van negen kaarten, drie
keer rood en zes keer geel. En mijn angst
werd bewaarheid: na zijn laatste
eindsignaal bleek Barrasles liefst zes
keer geel voor Geinoord getrokken te
hebben.’

‘Over naar de wedstrijd tussen de twee
subtoppers, beiden met hetzelfde
puntentotaal. Geinoord begon
veelbelovend, Kops scoorde vrij vlot de
0-1 en even later schoot Daniel een vrije
trap onberispelijk binnen. Niets aan de
hand zou je denken maar na rust bracht
het opportunisme van CDW toch nog de
ommekeer. De Wijkse spits Floris van
Dijk ontsnapte twee keer aan de
aandacht van de Geinoord-defensie en
zo stond er ineens 2-2 op het scorebord.
Het offensief van de bezoekers leverde

niet de gehoopte winnende goal op,
mede omdat arbiter Barrales

traditiegetrouw steeds nadrukkelijker zijn
stempel op de wedstrijd drukte. Komende

De aftrap op een leeg en kil sportpark Marienhoeve. Geinoord-aanvoerder Michiel
van der Valk schudt met zijn Wijkse collega de hand van arbiter Julio Barrales die
weer een hoofdrol zou spelen
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Spelmoment uit Wijk bij Duurstede waar CDW en Geinoord zonder publiek de
punten deelden: 2-2
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Geen voetbal voor JSV,
SV Geinoord
en VSV Vreeswijk

De KNVB legt de amateurcompetities
deels stil. De voetbalbond spreekt van
maatwerk en benadrukt dat de maat-
regelen alleen voor komend weekend
gelden. Dat betekent dat de duels van
SV Geinoord thuis tegen koploper
BFC, JSV uit tegen Loosdrecht en VSV
Vreeswijk (beker tegen EDO) naar een
later tijdstip zijn verschoven in ver-
band met de corona-ontwikkelingen.

Het kabinet besloot afgelopen weekend
dat sporten na 17.00 uur voor amateurs
tijdelijk niet is toegestaan. Voor het ama-

teurvoetbal betekent dit dat wedstrijden
in het weekend wel mogelijk zijn, maar
dat er doordeweeks niet of nauwelijks ge-
traind kan worden.

In de besluitvorming noemt de KNVB
twee factoren die van belang zijn. Een
van de factoren is de uitkomst van het
debat in de Tweede Kamer woensdag,
waarin wordt besproken of buiten trainen
tot 20.00 uur wordt toegestaan, dezelfde
tijd als essentiële diensten en winkels.

De andere factor is het medische advies
van het VMC (Voetbal Medisch Centrum)
over het spelen van wedstrijden zonder
training per leeftijdscategorie.

Geen topamateurvoetbal,
mogelijk wél inhaalwedstrijden
Voor de top van het amateurvoetbal
betekent dit dat er in ieder geval dit
weekend geen competitie wordt gespeeld
bij de senioren en jeugd. Op vrijwillige
basis worden wel inhaalwedstrijden ge-
pland om het aantal gespeelde wedstrij-
den recht te trekken. Sportlust’46 uit
Woerden, dat koploper is in de 3e divisie
zaterdag, heeft al aangegeven niet te
willen inhalen.

In de recreatieve competities gaat wel
gevoetbald worden. Teams die niet willen
spelen kunnen rekenen op coulance van
de KNVB.

https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/
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Lak Marathon
voor
Voedselbank Nieuwegein

Op dit moment is er veel gaande in de
wereld en lijkt de armoede alleen maar
te groeien. Door de pandemie, die al
bijna twee jaar duurt, zijn veel mensen
zonder werk komen te zitten en wordt
de druk op de voedselbanken alleen
maar groter. Ook in Nieuwegein.

Mirjam van Galen, eigenaresse van na-
gelstudio Beauty Artist aan de Ratelaar in
Nieuwegein: ‘Toen ik het zelf een aantal
jaren geleden financieel niet zo breed
had, was ik heel erg blij dat ik terug kon
vallen op de voedselbank en zijn vrijwi-
lligers. Nu weet iedereen dat de voedsel-
bank afhankelijk is van donaties en giften
en met de feestdagen in aantocht willen
wij graag met een groep nagelstylisten uit
Nieuwegein en de regio Lakken voor de
Voedselbank.’ De voedselbank is ont-
zettend blij met dit gebaar. De initiatiefne-
mers hopen dan ook een mooi bedrag bij
elkaar te lakken op zondag 19 december
aanstaande.

De Lak Marathon vindt plaats bij Beauty
Artists aan de Ratelaar 40A. Daar zitten
bijna tien gediplomeerde nagelstylisten
klaar om iedereen te voorzien van een
professionele set gelpolish voor een
gereduceerd tarief van € 35,00. ‘Deze set
blijft, bij een goede verzorging, zeker drie
weken mooi’ aldus Mirjam van Galen.
Daarnaast ontvangt iedere deelnemer
een kortingsbon voor een volgende be-
handeling. ‘De deelnemers zijn dan per-
fect verzorgd voor de Feestdagen!’

De gehele opbrengst wordt gedoneerd
aan de voedselbank in Nieuwegein. De
initiatiefnemers hopen natuurlijk dat een
mooi bedrag wordt opgheaald. Doe je
mee? Men kan een afspraak inplannen
voor 19 december via Beauty Artists. Het
telefoonnummer hiervoor is 0681108255.

De Gein Express
weer in de prijzen gevallen
met de actie
Rabo Clubsupport 2021

Stichting Gein Express heeft
€ 1.839,91 euro gewonnen bij de Rabo
Clubsupport-actie. De stichting wil,
samen met heer eerder gewonnen be-
drag vsan € 2.584,76 gebruiken voor
de aanschaf van een elektrische bus.
Het is voor de tweede keer op rij dat
Gein Express in de prijzen viel. ‘We
zijn de Rabobank Utrecht en Omstreken
erg dankbaar voor de financiële steun’
zo laat de stichting weten in een reac-
tie op haar website.

Gein Express organiseert uitjes voor 55-
plussers en wil daarmee eenzaamheid
onder Nieuwegeinse ouderen bestrijden.
Deelnemers worden met een bus thuis
opgehaald en na het uitje weer terugge-
bracht. ‘Vanwege Corona ligt dit wel even
stil’ zo laat de organisatie weten. Het be-
stuur heeft 23 november besloten de uit-
jes met de Gein Express te stoppen t/m
vrijdag 31 december 2021. Gein Express
hoopt begin volgend jaar de activiteiten
voor ouderen weer te hervatten, maar dat
is afhankelijk hoe het Coroinavirus zich
ontwikkeld.

Ook eerder dit jaar moesten de uitjes af
worden gelast vanwege de Coronamaat-
regelen. De organisatie heeft toen met
veel leden telefonisch contact gehad, om
de eenzaamheid wat te verzachten. ‘Iets
wat zeer gewaardeerd werd door onze
leden’, aldus Ad Visschers, voorzitter van
de stichting.

Gezamenlijke aanpak
zelfstandig wonen

Samen met een groot aantal organisaties
zet de gemeente zich in voor het verbe-
teren van de combinatie van wonen, wel-
zijn en zorg. De doelstellingen voor de
jaren 2022-2026 zijn vastgelegd in het
programma Woonwijs, dat onlangs is
vastgesteld door de gemeenteraad. Om
het commitment met de uitvoering van
het programma te onderstrepen hebben
betrokken partijen vandaag het Nieuwe-
geins Akkoord Woonwijs ondertekend.

Wethouder Hans Adriani van Wonen gaf
hiervoor de aftrap tijdens een online bij-
eenkomst. Vanwege de coronamaatrege-
len hebben vertegenwoordigers van de
andere organisaties hun handtekening
gezet vanuit hun eigen werkplek. Met dit
akkoord verbinden de partijen zich aan
de opgave en de gezamenlijke verantwo-
ordelijkheid voor de uitvoering daarvan.
'Een mooie mijlpaal, omdat we alleen
door samen te werken deze complexe
opgave op een goede manier kunnen in-
vullen. Alle partijen erkennen het belang
van de gezamenlijkheid om het mogelijk
te maken voor mensen in Nieuwegein om
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te (blij-
ven) wonen', aldus de wethouder.

Zelfstandig wonen
Het programma Woonwijs richt zich op
maatregelen die ervoor zorgen, dat men-
sen zelfstandig kunnen (blijven) wonen.
Denk hierbij aan mogelijkheden voor het
aanpassen van een woning of verhuizen
naar een beter geschikte woning, zorg en
ondersteuning die thuis wonen mogelijk
maken en de nabijheid en toegankelijk-
heid van voorzieningen. Hiermee wordt
het beter mogelijk voor ouderen om lan-
ger thuis te blijven wonen en voor men-
sen met een beperking om zelfstandig te
kunnen wonen.

De maatregelen betreffen zowel het wo-
ningaanbod als het aanbod op het gebied
van zorg en welzijn. Daarom is het ak-
koord ondertekend door verschillende
woningcorporaties, welzijnsorganisaties,
zorgaanbieders, zorgkantoor en ontwik-
kelaars/beleggers. Partijen die nog niet
zijn aangehaakt, maar wel denken een
bijdrage te kunnen leveren, zijn van harte
welkom om zich alsnog aan dit akkoord
te verbinden.

https://www.beautyartists.nl/
https://www.beautyartists.nl/
0681108255
https://www.pen.nl/?s=gein+express
https://www.geinexpress.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Na Batau Zuid
krijgt ook Fokkesteeg
zijn eerste
‘containertuintje’

Wethouder Jan Kuiper opende 22
oktober jl. de eerste vier zoge-
naamde ‘containertuintjes’ in de Rij-
tuigenbuurt in de wijk Batau Zuid.
De bewoners hadden er voor ge-
zorgd dat bij de vier ondergrondse

containers aan de Koetsdrift con-
tainertuintjes zijn aangelegd. Deze
week kreeg Fokkesteeg zijn eerste
containertuintje. Uiteraard was de
wijkwethouder John van Engelen
van de partij om het tuintje te ope-
nen en de bewoners aan de Graaf
Balthasarlaan te bedanken voor hun
inzet. Kuiper: ‘Goed voorbeeld doet
goed volgen.’

Nieuwegein stimuleert en ondersteunt
inwonersinitiatieven en juicht het toe
dat inwoners actief worden in de buurt.
Daarmee nemen inwoners mede ver-
antwoordelijkheid voor bij voorbeeld
het beter schoonhouden van de omge-
ving maar ook voor meer onderlinge
sociale betrokkenheid van de buurt.

De wens om containertuintjes te plaat-
sen leeft al langer. Inwoners hopen dat
als de opstelplaats van de containers
er netjes uitziet dit uitnodigt om de con-
tainer opstelplaats ook schoon en net-
jes te houden. Een containertuintje be-
hoort niet tot de standaardfaciliteiten
rondom containers.

Wil je meer weten over het aanleggen
van een containertuintje in jouw wijk?
Neem dan contact op met de gemeen-
te Nieuwegein.

Wordt Roy van Anna
de nieuwe
Leraar van het Jaar?

Roy Helmerhorst van het Anna van
Rijn College in Nieuwegein (een van
de NUOVO Scholen) timmert stevig
aan de weg met zijn Aardrijkskunde
Kennisclips en is de grote kanshebber
om Leraar van het Jaar te worden.

Roy Helmerhorst werkt al zijn hele onder-
wijscarriere op het Anna van Rijn College
en is nu dus genomineerd voor Leraar
van het Jaar. Eerder werd hij al verkozen
tot Aardrijkskundeleraar van het Jaar.

Roy is on- en offline een zeer spranke-
lende persoonlijkheid en rolmodel voor
de leraren van de toekomst. Onlangs
kreeg Roy nog veel aandacht met een
koninklijke aflevering van zijn online inter-
viewserie ‘In Gesprek Met’, waarin Eloise
van Oranje (met haar vader, Prins Con-
stantijn) uitgebreid inging op haar onder-
wijservaringen.

Net als de andere genomineerden is Roy
in de aanloop naar dit weekend al maan-
denlang bezig om zich te presenteren als
ware ambassadeur van geweldig
leraarschap. De feestelijke bekendma-
king gaat dit jaar door corona helaas niet
door, maar de uitreiking is zaterdag via
een livestream te volgen.

Roy Helmerhorst met zijn prijs toen hij
Aardrijkskundeleraar van het Jaar werd

Start een carrière
als vrijwilliger
bij Alzheimer Nederland

Wil jij mensen met dementie en
hun naasten ondersteunen? Dat kan
bij jou in de buurt! Word vrijwilli-
ger bij Alzheimer Nederland. Een
mooie, zinvolle invulling naast je
betaalde baan, pensioen of studie.

De vrijwilligers behartigen de belangen
van mensen met dementie en mantel-
zorgers, geven voorlichting én organi-
seren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés
om ervaringen te delen en in contact
te komen met anderen. Met 48 regio-
nale afdelingen en ruim 3600 vrijwil-
ligers is Alzheimer Nederland altijd
dichtbij.

Vrijwilligerswerk
in regio Lekstroom
Overweeg je vrijwilligerswerk? Start
dan een carrière als vrijwilliger bij
Alzheimer Nederland. Regionale afde-
ling Lekstroom kan jouw hulp goed ge-
bruiken. Je komt terecht in een warme,
professionele organisatie en werkt sa-
men met een groep bevlogen mensen.
Iedereen zet zich met ongekend en-
thousiasme in voor hetzelfde doel.

Momenteel zijn er de volgende vrijwil-
ligersvacatures in de regio:
• Bestuurslid belangenbehartiging:
binnen jouw regio ben je gesprekspart-
ner voor beleidsmakers, politici, zorg-
instellingen, dementienetwerken en
hulpverleners. Je bent op de hoogte

(verder lezen)
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Voorrondes Nederlands
Kampioenschap beroepen
van start in Nieuwegein

In een ruime keuken van het ROC
Midden Nederland Horeca & Toe-
risme College aan de Newtonbaan
12 in Nieuwegein zijn acht studen-
ten druk aan het snijden, bakken en
koken. Het is stil. Alleen de messen
op de snijplanken en de enorme af-
zuigkappen zijn hoorbaar. De con-
centratie in de keuken is bijna voel-
baar. De studenten bereiden een
driegangenlunch en hopen met hun
gerechten een plek in de finale te
bemachtigen van het Nederlands
Kampioenschap beroepen ‘Skills
The Finals’.

De wedstrijd is georganiseerd door
verschillende Mbo-scholen. Elk beroep
komt aan bod, van timmerman tot ver-
pleegkundige. Iedereen krijgt de kans
om de beste vakman- of vrouw in zijn
beroepsgroep te worden. De winnaars
van deze voorronde gaan door naar de
finale volgend jaar in de Jaarbeurs in
Utrecht.

Vandaag gaat het om koken en gast-
heerschap. In duo’s werken de studen-
ten aan de beste lunch. De koks zor-
gen voor het eten en de gastheren- en
vrouwen verzorgen de aankleding en
service. 'Het is best spannend', zegt
een van de koks. Hij haalt verschillen-
de vullingen uit de koeling voor de vijf
verschillende hapjes die hij maakt. En
dat is alleen nog maar het voorgerecht.

Kritische blik
Een jury bepaalt welke studenten door
mogen naar de finale. 'We kijken of ze
tempo draaien, of ze schoon werken,
we kijken naar de smaak, hygiëne en
restverwerking. Er spelen echt heel
veel factoren', zegt jurylid Ries Ver-
burgt. Hij loopt rond met een clipbord
en haalt af en toe een schone lepel
tevoorschijn om te proeven.

De wedstrijd is georganiseerd om het
vakmanschap in het MBO te laten zien.
'Je keuken of wasmachine wordt niet
gerepareerd zonder mbo’er. Je huis
wordt niet gebouwd, niet verwarmd, de
mbo-student houdt letterlijk onze eco-
nomie draaiend', zegt directeur Hore-

ca- en Toerismecollege, Suzanne
Staal. Daarom vindt Staal het belang-
rijk dat de studenten door deze wed-
strijd kunnen laten zien wat ze in huis
hebben.

De finale
De keuken ruikt kruidig en op elke
werkbank staan pannetjes te pruttelen.
De koks laten hun soepen en vullingen
even achter en overleggen met de
gastvrouw of gastheer die aan hem is
gekoppeld. Zo weten ze zeker dat de
samenwerking goed gaat tijdens de
lunch. Na een kwartier komen ze terug
in de keuken en pakken ze direct de
draad weer op. 'Ik wil wel graag win-
nen', zegt een van de kokende studen-
ten. 'Maar ik heb een beetje rondge-
keken en volgens mij gaat iedereen
wel lekker dus ik ben benieuwd.'

De finale van ‘Skills The Finals’ is 31
maart en 1 april in de Jaarbeurs in
Utrecht.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Hannah Cammeraat

Start een carrière
als vrijwilliger
bij Alzheimer Nederland
(vervolg van pagina 26)

van de standpunten van Alzheimer Ne-
derland en draagt deze uit. Je komt op
voor de belangen van mensen met de-
mentie en hun naasten in jouw regio.
Bekijk vacature.

• Secretaris: je bent een administratieve
spin in het web die het leuk vindt om met
mensen in contact te komen. Als secreta-
ris ben je de rechterhand van de voorzit-
ter van de regionale afdeling en bewaak
je de gemaakte afspraken.
Bekijk vacature.

• Communicatie & PR vrijwilliger: je
zorgt ervoor dat de activiteiten van

Alzheimer Nederland onder de aandacht
komen in de regio. Dit doe je via on- en
offline kanalen en de lokale pers. Je weet
op het juiste moment met de boodschap
bij de doelgroep onder de aandacht te
komen. Bekijk vacature.

Bekijk alle vrijwilligersvacatures van
Alzheimer Nederland of neem contact op
via lekstroom@alzheimervrijwilligers.nl.
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Voor
demente ouderen zorgen
met een alarmhorloge
en een podcast?

Dit verzorgingshuis in
Nieuwegein doet dat

Wat doe je met een zorgsysteem dat
overbelast is en waarin personeel
steeds moeilijker te krijgen is? Dan
kun je nóg harder werken en nog meer
overuren maken, maar je kunt ook kij-
ken of slimme technologie je kan hel-
pen. Tenminste, dat is de overtuiging
van Zorgspectrum locatie De Kuif-
mees in Nieuwegein.

'Niet alleen bij ons, maar overal in de
zorg zie je personeelstekorten ontstaan.
Normaal gesproken komen cliënten bin-
nen en dan nemen wij alle zorgtaken
over, maar dat is niet meer houdbaar',
benadrukt projectleider Najla van Veen.
Maar met technische hulpmiddelen kun-
nen cliënten beter in de gaten worden ge-
houden zonder dat hiervoor meer perso-
neel nodig is.
In dit verzorgingstehuis ‘praten’ de mu-
ren, hebben cliënten een horloge die hun
locatie aangeeft en als alarmknop dient,
en is medische apparatuur voorzien van
een tracker. Waarom? 'Het scheelt tijd.
Tijd die we nu kunnen gebruiken voor het
geven van goede zorg', zegt Van Veen.

Zorgorganisaties Vecht en IJssel in
Utrecht en ZorgSpectrum in Nieuwegein
werken hierbij nauw samen. Technieken
die werken, worden met elkaar, maar ook

met andere zorginstellingen gedeeld, on-
der meer via een podcast.

Met elkaar
Mantelzorgers, familie en de cliënt zelf
worden nadrukkelijk betrokken bij het
hele proces. Want wat vinden zij belan-
grijk? Onder meer dat de betrokkenen
meer gebruik maken ieders netwerk en
dat personeel meer tijd heeft voor de
cliënt. Een mantelzorger die een aantal
keer per week met de cliënten wil koken?
'Graag! Dat is gebruik maken van je net-
werk', stelt Monique van Rijn, manager
Zorg en Welzijn bij De Kuifmeester.

In elke kamer staat een beeldscherm om
te bellen, zodat cliënten veel gemakkelij-
ker aan voortgangsgesprekken kunnen
deelnemen en met familie kunnen bellen.
'Want waarom zit de bewoner nooit bij de
bespreking van een behandelplan, vroe-
gen wij ons af', aldus Van Veen.

Technologische snufjes
Elke cliënt draagt een horloge met een
alarmknop, waarmee het personeel hem
of haar kan traceren. Slimme sensoren
aan het plafond geven door als iemand
uit bed is. 'Per persoon bekijken we of
het nodig is om de camera op de kamer
aan te zetten, zodat we meteen kunnen
zien of iemand op een stoel zit of op de
grond is gevallen', zegt Van Rijn. Het per-
soneel kan, als de cliënt dat wil, via een
speaker in de kamer met een medewer-
ker praten.

Cliënten kunnen zich vrij begeven over

de verschillende etages. Sommige men-
sen hebben toegang om de lift te ge-
bruiken en anderen weer niet. André
Klarenbeek (74) is cliënt en blij met zijn
horloge: 'Het is gezelliger en makkelijker.
Je voelt je niet zo opgesloten.' Een cliënt
komt met zijn hond naar beneden gelo-
pen. 'Hij mag alleen naar buiten om zijn
hond uit te laten', zegt Van Rijn.

Niet alleen cliënten, maar ook spullen zijn
in dit verzorgingstehuis goed vindbaar.
Apparaten zijn voorzien van een tracker,
waardoor lang zoeken naar spullen ver-
leden tijd is. Zorgbegeleider Melanie van
der Vlist: 'Hier was ik soms wel een uur
per dag aan kwijt.'

Controle
Een belangrijk voordeel van de elektro-
nische surveillance is dat medewerkers
niet voortdurend elke kamer moeten con-
troleren of alles daar nog in orde is. Per-
soneel kan nu vanaf de begane grond
ook de bovenste verdieping in de gaten
houden. Dat scheelt tijd, maar soms ook
stress bij cliënten. 'Mensen kunnen on-
rustig en angstig worden als iemand
’s nachts de kamer binnenkomt', zegt ze.
Is het een vorm van bezuinigen? 'Deze
innovaties zijn niet bedoeld als manier
om mee te bezuinigen of een medewer-
ker mee te vervangen', zegt Van Veen.
Het is bedoeld om de werknemer in de
‘positie te stellen’ om alle aandacht te
kunnen geven aan bewoners. 'Zodat ze
meer tijd voor persoonlijke aandacht
hebben' zegt ze.

(verder lezen)

André Klarenbeek met zijn horloge die zijn locatie laat weten aan het personeel

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776
https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/artikel/de-sleutels-voor-de-nieuwe-woonzorglocatie-de-kuifmees-zijn-overhandigd
https://www.pen.nl/artikel/de-sleutels-voor-de-nieuwe-woonzorglocatie-de-kuifmees-zijn-overhandigd


30

De Digitale Nieuwegeiner
Fototentoonstelling
over sloop
‘Het Glazen Schip’

Onlangs opende wijkwethouder Jan
Kuiper de fototentoonstelling ‘Spiegel
en Beeld’ in de bibliotheek De tweede
verdieping. Deze tentoonstelling gaat
over de sloop van het markante kan-
toorgebouw ‘Het Glazen Schip’ aan de
Buizerdlaan in de wijk Doorslag. ‘Een
fototentoonstelling die de schoonheid
van het gebouw zelfs in de verschil-
lende fasen van de ontmanteling
prachtig weergeeft’, aldus Jan Kuiper.

De fototentoonstelling leidt de bezoeker
stapsgewijs door het afbraakproces en
ontmanteling van het gebouw en is tot 15
januari 2022 te bezichtigen in de centrale
bibliotheek in de binnenstad van Nieuwe-
gein. De toegang is gratis.

Als extra zijn een aantal foto’s toege-
voegd waarin de spiegeling en het re-
flecteren van de hardglazen gevelwan-
den zichtbaar zijn. De samenwerking met
stadsdichter Ton de Gruijter werd aange-
gaan en er werd voor elke fase van de
sloop een bijpassende tekst geschreven.

De omwonenden van de Buizerdlaan in
Nieuwegein werden begin november
2019 op de hoogte gebracht van de
sloop- en asbestsanering van het mar-
kante glazenkantoorgebouw Buizerdlaan
12. Het kantoorpand, met een grondop-
pervlakte van 5.928 m2 en een kantoor-
vlak van 3.462 m2 werd gebouwd in
1983. De Zwolsche Algemeene, later
Allianz, waren de huurders. De laatste
periode maakte het ING landelijk trai-
ningscentrum nog gebruik van de ruimte.

Dit markante glazen gebouw was repre-
sentatief en architectonisch een topper
voor Nieuwegein. ‘Een gemis voor de
gemeente en bewoners’ aldus Wim van
Wijk eerder tegenover onze redactie.

Enkele omwonenden hebben de sloop-
werkzaamheden gevold en brachten de
lezers van De Digitale Stad Nieuwegein
regelmatig op de hoogte met een ode
over dit karakteristieke gebouw:

Dit pand
had altijd méér dan één gezicht

het leek soms op een schip
dat ’t anker licht

maar nooit heeft het
een kust geroken

en nu is alle vaart er uit,
het wordt straks afgebroken.

Bekijk hier één van de videoreportages
die onze redactie heeft gemaakt tijdens
de sloop van het gebouw.

Voor
demente ouderen zorgen
met een alarmhorloge
en een podcast?

Dit verzorgingshuis in
Nieuwegein doet dat

(vervolg van pagina 28)

Personeel efficiënter inzetbaar
Wel is het mogelijk om een andere mix
aan personeel aan het werk te zetten. Bij-
voorbeeld als een verzorgende niveau 2
tijdens een nachtdienst een cliënt met
een wond tegenkomt. 'Het moet mogelijk
worden om met een slimme bril mee te
kijken, zodat een professional op afstand
kan vertellen hoe de verpleegkundige de
wond moet behandelen. Je creëert een
flexibele schil met deze nieuwe technie-
ken', zegt Van Rijn.

Van der Vlist is blij met alle nieuwe snuf-
jes. Normaal gesproken is ze soms wel
een uur per dag bezig met het zoeken
van apparatuur: 'Je merkt dat de bewo-
ners rustiger zijn, omdat wij dat ook zijn.'

Michiel van Ooijen van Rtv Utrecht voor pen.nl

Zwemvereniging Aquarijn
organiseerde
een Sintwedstrijd

Op zaterdag 27 november, net voordat
de avondlockdown in was gegaan, kon
de afdeling schoonspringen van
zwemvereniging Aquarijn de Sintwed-
strijd organiseren. Het was duidelijk
merkbaar dat veel clubs de reis naar
Nieuwegein door corona niet aandurf-
den. ZPC Amersfoort en Joop Stotijn
Den Haag durfden het wel aan om te
komen.

Er werd gesprongen in de E-groep (9 jaar
en jonger) en de D-groep (10/11 jarigen).

Er was een wedstrijd voor de B+ (14 jaar
en ouder) aan toegevoegd.

In de E-groep meisjes was er goud voor
Sandhya de Kreij. Ze liet een aantal
mooie sprongen zien. De zilveren medail-
le ging naar Nouk Swart. Bij de jongens
was er zilver voor de jonge Jaydon Man
(7 jaar) en het brons ging naar Patrick
Rijsberman.

In de D-groep jongens was er goud voor
Mike Hoogendam. Bij de meisjes was het
goud voor Yunah Hulkenberg, op de voet
gevolgd door Joy Daalhuizen. De bron-
zen medaille ging ook naar Aquarijn, naar
Minte Bos. Mike, Yunah, Joy en Minte
wonnen de teamprijs. Zij scoorden met
zijn vieren maar liefst 520 punten en
waren de trotse winnaar van een beker.

In de B+ groep ging het goud naar
Matthew Hibbert. Hij laat een mooie ont-
wikkeling zien op weg naar de Eindhoven
Diving Cup begin februari volgend jaar.
Het zilver was voor Oona Abbema en het
brons ging naar Manuel Oztopcu. Hij is
op de weg terug na een vervelende
knieblessure.
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De oude directiewoning van Cockuyt
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