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DEZE WEEK

• Agenda
• Activiteiten Dorpshuis Fort Vreeswijk
• IVN voorjaarswandeling
• Vrijwilligers huurdersraad Portaal
• Werkzaamheden Zuidstedeweg
• Bloemenweide Pieter de Hooghage
•

• Medische hulpmiddelen van
• St. Antonius naar Oekraïne
• Sportief Dagboek (18)
• Expositie: 'Kwestie van...'
• 50 Jaar gemeenteraad, 50 voorwerpen
• Oekraïne, wat kun jij doen?
• Cursussen in DE KOM weer van start
• Stadshuis opent woonloket
• Gratis Corona-zelftest met stadspas
• Hoeveel huizen kunnen er nog bij?
• Wat een Lekjutter vindt...

• Buurtplein Zuid beter toegankelijk
• Wat is dat voor groene vlieg?
• Soep van de fiets
• Vrede voor Oekraïne in Stadshuis
• Vervoer naar stembureau met
• AutoMaatje
• Reinhuizen CS, deel 4
• Winactie in DE KOM
• Kim in de bibliotheek
• Hello Spring wandeling: de Pipowagen
• Wie krijgt voorrang in Nieuwegein?
• Fiets je liever samen?
• Nieuwegein biedt helpende hand
• Aangepaste openingstijden Stadshuis
• Bo: sportaanbod voor kinderen creëren
• Naar top Mont Blanc voor KiKa

2e Plaats Matthew Hibbert Expositie 'Los Vast'

Burgemeester bezoekt Robin-Food Nieuwegein helpt Oekraïne

• Rookvrije bushaltes

• Pannenkoeken bakken en versieren

• Minister van Onderwijs (Dennis Wiersma) bezocht leerlingambassadeurs van het Cals College

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Nieuwegein helpt Oekraïne

Na een oproep van het Poolse Rode Kruis, dat dringend verlegen zit
om spullen om de Oekraïense vluchtelingen in hun land te kunnen
helpen, besloten de drie serviceclubs uit Nieuwegein, Rotary
Nieuwegein, Lions Nieuwegein en Soroptimistclub Utrecht-
Nedersticht de handen ineen te slaan en een actie te organiseren
onder het motto: ‘Nieuwegein helpt Oekraïne.’

Spullen waar behoefte aan is zijn onder andere babyvoeding, producten
voor persoonlijke hygiëne en houdbaar voedsel.

In samenwerking met een groot deel van de Nieuwegeinse supermarkten
is besloten een inzamelingsactie van deze producten op touw te zetten.
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart tussen 09.00 en 17.00 uur staan
daarom leden van de serviceclubs in de winkels klaar om de producten in
ontvangst te nemen. Voor opslag en vervoer is de hulp ingeroepen van
Nieuwegeinse ondernemingen.
Op deze manier kunnen alle inwoners van Nieuwegein een steentje
bijdragen aan hulp aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

• Medische hulpmiddelen
• van St. Antonius naar Oekraïne

• Oekraïne, wat kun jij doen?

• Vrede voor Oekraïne in Stadshuis

• Burgemeester Frans Backhuijs:
• Nieuwegein biedt helpende hand

Oekraïense Kip Kiev

Een heerlijk Oekraïens gerecht.
Natuurlijk omdat afgelopen maandag
de landelijke actiedag Giro555 ‘Samen in
actie voor Oekraïne’ van start is gegaan.
Het recept.

Straat van de Week

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

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'
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https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-oekraiense-kip-kiev
https://www.pen.nl/artikel/de-merodehove
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://www.cityplaza.nl


Nieuwegein biedt
een helpende hand

‘Afgelopen week hadden de
schoolgaande kinderen voor-
jaarsvakantie. De scholen waren
een week dicht. De zon scheen.
Mogelijk hebben mensen carnaval
gevierd of genoten van een aantal
dagen weg. Even wat rust en tijd
voor andere dingen. Dat is belang-
rijk.’

‘Tegelijkertijd staat het leven van
veel inwoners in Oekraïne volledig
op zijn kop door de inval van Rus-
land. We volgen de ontwikkelingen
op de voet. Het is verbijsterend en
onacceptabel wat daar gebeurt.
Onze gedachten zijn bij de
Oekraïners, onze stadsgenoten
met een Oekraïense achtergrond
en iedereen in Nieuwegein die be-
trokken is bij Oekraïne.
Nieuwegein is een solidaire stad.
We steken daarom onze helpende
hand uit naar hen die vanwege de
verschrikkelijke oorlog moeten
vluchten.’

‘Vorige week heeft de voltallige
gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders al
laten weten dat ze, waar mogelijk,
Oekraïense vluchtelingen wil op-
vangen.’

‘Ook onderzoeken wij hoe we
het contract met het Russische

gasbedrijf Gazprom zo snel mo-
gelijk kunnen beëindigen. We doen
dit in samenwerking met andere
gemeenten zodat we hiermee een
gezamenlijk en eenduidig signaal
afgeven.’

‘Ik roep alle Nieuwegeiners op
hun steentje bij te dragen aan de
hulp aan Oekraïne. Kijk wat u kunt
doen. Of het nu groot of klein is,
laten we als Nieuwegeinse
gemeenschap onze handen uit de
mouwen steken om gevluchte
Oekraïners te helpen.’

‘Ten slotte werken we als
gemeente aan de laatste voor-
bereidingen voor de gemeente-
raadsverkiezingen op 16 maart. De
politieke partijen en hun kandida-
ten zijn druk bezig met het onder
de aandacht brengen van hun
standpunten. Weet u al naar welke
partij uw stem uitgaat? Maak ge-
bruik van uw stemrecht en kom
stemmen. Laten we trots zijn op
onze democratie. Zeker nu.’

‘Wilt u meer informatie over het
stemmen, kijk dan op
www.nieuwegeinstemt.nl.’

Burgemeester Frans Backhuijs

Van de redactie: Alle programma’s voor de gemeen-
teraadsverkiezingen maart 2022 kun je hier lezen.
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AGENDA

• 11 en 12 mrt: NLdoet
• 11 mrt: Oekraïne, wat kun jíj doen?
• 11 mrt: inzameling Pools Rode Kruis
• 11 mrt: bingo Dorpshuis Fort Vreeswijk
• 11 mrt: Quilt Bee
• 12 mrt: Hello Spring wandeling
• 12 mrt: opening expositie '50 jaar
• gemeenteraad in 50 voorwerpen'
• 12 mrt: Creators FC Ladies vs
• VV Schaesberg
• 13 mrt: opening expositie 'Los Vast'
• 14 mrt: verkiezingsdebat slot
• 14, 15, 16 mrt: gemeenteraadsver-
• kiezing
• 16 mrt: nationale pannenkoekdag
• 19 mrt: IVN voorjaarswandeling
• 19 mrt: Repair Café Galecop
• 21 mrt: debat verkiezingsuitslag
• 22 mrt: schilderworkshop 'Tweeluik'
• 26 mrt: talentscouting skipiste
• 27 mrt: soep & cultuur
• 30 mrt: installatie nieuwe raad
• 1 apr: van niet pluisgevoel tot...
• 7 apr: start Raya yoga cursus
• 15 apr: start Hatha yoga cursus
• 15 apr: Johannes Passion
• 23 apr: Groene Markt
• 13 mei: zorgen voor een naaste met
• dementie maar ook...
• 21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
• 3 jun: sport, spel, beweging voor elke
• leeftijd
• 3 jul: Gluren bij de Buren
• 3 jul: fiets/rommelroute Batau Noord

In de wijken vinden veel activiteiten
plaats. Kijk daarvoor op deze en deze
pagina.

Blijf ook op de hoogte van het laatste
nieuws van de gemeenteraad via de
Facebook-pagina(@NieuwegeinseRaad),
Twitter (@raadngein) en de website. Voor
meer informatie kun je contact opnemen
met de griffie via telefoonnumer 14030 of
via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

De Digitale Nieuwegeiner

Burgemeester Frans Backhuijs
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Bijeenkomst in Stadshuis
voor vrede in Oekraïne

Gemeente Nieuwegein nodigt haar
inwoners, in het bijzonder haar
Oekraïense en Russische gemeen-
schap, uit om morgen (zaterdag
12 maart) gezamenlijk stil te staan bij
de oorlog in Oekraïne. B&W openen het
Stadshuis van 10.30 tot 12.00 uur om
met Nieuwegeiners in gesprek te gaan
en gezamenlijk op te roepen tot een
vreedzame oplossing.

Na een korte toespraak van burgemeester
Backhuijs hijst de gemeente de
Oekraïense vlag, als steunbetuiging aan
alle mensen die lijden onder de oorlog in
Oekraïne.

Vrede en democratie
Nieuwegein doet met deze actie mee aan
de bijeenkomsten voor vrede en democra-
tie die op 12 maart in veel Europese ste-
den plaatsvinden. Burgemeester Frans
Backhuijs: 'Wij volgen de ontwikkelingen
in Oekraïne op de voet. Het is verbij-ste-
rend en onacceptabel wat daar gebeurt.
Onze gedachten zijn bij de Oekraïners,
onze stadsgenoten met een Oekraïense
achtergrond en iedereen in Nieuwegein
die betrokken is bij Oekraïne. Nieuwegei-
ners zijn van harte uitgenodigd om zater-
dagochtend in het Stadshuis aanwezig te
zijn om samen onze solidariteit met de in-
woners van Oekraïne te betuigen.'

Moment van solidariteit
Gemeenten in heel Europa organiseren
op zaterdag 12 maart soortgelijke solida-
riteitsbijeenkomsten. Het idee komt van de
burgemeester van Florence, Dario Nardel-
la, die ook president is van Europees ste-
dennetwerk Eurocities, een netwerk van
200 steden in 38 landen. Het Genoot-
schap van Burgemeesters en de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeentes riepen
eerder deze week hun leden op zich ach-
ter de actie #CitieswithUkraine te scharen.
Nieuwegein geeft met deze bijeenkomst
gehoor aan deze oproep.

De Digitale Nieuwegeiner
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Cultuur barbarisme
in Nieuwegein

Maandenlang hebben de twee
Nieuwegeinse kunstenaars
Margreet en Marion (bovenste foto)
in weer en wind, in bittere kou, on-
danks al hun lichamelijke onge-
makken gewerkt aan hun
Monopoly-Nieuwegein-50 jaar
kunstwerk in de Noordstedetunnel.
Het werk is een onderdeel van het
het tunnel art project van Carin
Sleurink dat met subsidie van de

gemeente is gerealiseerd. Dit
kunstwerk werrd op 24 november
afgelopen jaar, in bijzijn van de
gemeente, feestelijk onthuld.

Vandaag, zondag 6 maart 2022,
ontving de redactie een e-mail met
foto's van Tonny Bijstra-Huijbens:

Onderwerp: noordstedetunnel
Aan: De Digitale Stad
Nieuwegein <redactie@pen.nl>

goede morgen team,
zoals jullie weten zijn er bij de
Noordstedetunnel
muurschilderingen aangebracht
onder leiding van Carin
Sleurink.
tot mijn grote verbazing zag ik
dit gisteren.....
een poosje geleden is er een
schoonmaakaktie geweest om
het voetpad van verfvlekken te
ontdoen met hogedrukspuiten.
kennelijk is er iets niet helemaal
goed gegaan....
kijk naar het verschil!

De Digitale Nieuwegeiner
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Cultuur barbarisme
in Nieuwegein

Ik (Arend Bloemink) plaatste naaststaan-
de foto's en tekst afgelopen zondag, als
preview, alvast op Facebook.

Reactie van Margreet IJdo (rechts op
de bovenste foto), een van de kunste-
naressen en de bedenkster van kunst-
werk, naar aanleiding van de preview
op Facebook:

Hallo Arend,

NAV preview van een artikel in De Digi-
tale Nieuwegeiner van/voor aanstaande
vrijdag ...

Ik zit helemaal stuk, echt vreselijk wat er
gebeurd allemaal!
Voor de 3e keer op rij dus de 'pineut' ...
eerst een afwatering naar het riool die
helemaal verstopt zat met inmiddels ver-
steend vuil (jaren niets aan gedaan) wat
ik tot aan het riool leeg gehakt heb en
een pvc-bocht op de regenpijp gemon-
teerd heb zodat het water ook daad-
werkelijk in de goot naar het riool loopt
ipv over het speelveld stroomt en het vlo-
ergedeelte weer hersteld heb ... daarna
een veegwagen met staalborstel er over-
heen terwijl ik vanaf dat ik klaar was eens
in de 14 dagen gewapend met bezem en
vuilniszak de tunnel veegde en nu dit
weer ... echt ... wat hebben afspraken
met de gemeente nog voor zin als deze
niet goed doorkomen of men er gewoon
maling aan heeft?

Jij in ieder geval weer bedankt dat je hier
aandacht aan besteed.

Groetjes van een verdrietige, nog steeds
niet hersteld van dit helse avontuur,
Margreet IJdo

Mijn reactie daarop:

De domme onverschilligheid waarmee er
wordt 'schoongemaakt'... werkelijk onbe-
grijpelijk.
Nieuwegein en kunst: een onmogelijke
combinatie.
Ik treur met jullie mee, wetend hoeveel
creativiteit, moeite, inspanning en ontbe-
ring het jullie heeft gekost om zo iets
moois te maken.
Arend

Detail van de vernieling
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Pannenkoeken versieren
op Buurtplein Zuid
en bakken
bij de Trompetvogel

Jong en oud vieren de 15de Nationale
Pannenkoekdag met stapels pannen-
koeken en het speciaal gecomponeerde
Nationale Pannenkoeklied. Kinderen
van bijna 700 basisscholen in Neder-
land, waaronder enkele scholen in
Nieuwegein, zoeken de ouderen op om
het feest dansend en zingend maar ook
smikkelend met elkaar te vieren. Maar
niet alleen scholen doen mee. Zo kun
je ook zelf pannenkoeken versieren en
eten op Buurtplein Zuid.

Vrijdag 18 maart zetten de leerlingen de
opa’s en oma’s en ouderen uit de buurt
die zelfstandig of in een verzorgingshuis
wonen, in het zonnetje met zelfgebakken
pannenkoeken. Dat geldt ook voor de
leerlingen van de Trompetvogel aan de
Parelduiker in de wijk De Doorslag.

Swingend pannenkoeklied
Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum
is het Nationale Pannenkoeklied uitge-
bracht met zang en dans van de FITSZ
KIDS onder leiding van Lucia Marthas
Institute for Performing Arts. Met de
videoclip, songtekst en dansinstructie-

video kunnen scholen zelf met hun leer-
lingen een optreden instuderen. Lucia
Marthas: ‘De melodie en choreografie zijn
zo aanstekelijk dat het ook voor opa’s en
oma’s lastig zal zijn om stil te blijven zitten.’

‘Wij (basisschool groep 8) gaan in samen-
werking met de kinderwerker pannenkoeken
bakken en bezorgen bij ouderen thuis.
Mochten wij een kraampje kunnen
neerzetten, dan ook op straat’ aldus kinder-
werker Petra van Es van MOvactor.
Keertje overgeslagen
Anouk Ooms namens Tefal: ‘In 2020
hebben we het nationale pannenkoekfeest
helaas moeten annuleren vanwege corona.
We vonden dat we de ouderen niet voor de
tweede keer konden ‘overslaan’, dus hebben
we vorig jaar voor de 14de editie een coro-
naveilige invulling bedacht. Niet de leerlin-
gen, maar de koks van de oudereninstellin-
gen bakten de pannenkoeken. De leerlingen
zorgden voor versieringen en een optreden,
buiten voor de instelling of digitaal.’

Coronamaatregelen
Ook dit jaar kiezen veel scholen voor een-
zelfde opzet. Elize ter Balkt namens Koop-
mans: ‘Toen we met de voorbereidingen
startten, waren er nog coronamaatregelen
waarmee rekening gehouden moest worden.
Ook al gelden deze niet meer, we merken dat

scholen en zorginstellingen toch nog voor-
zichtig zijn. In overleg met elkaar zorgen ze
voor een gezellig feest, waardoor ouderen,
kinderen en pannenkoeken mooi samen
komen.’

Ook pannenkoeken eten
op Buurtplein Zuid
Naast het eten van pannenkoeken is er
meer te doen voor jong tot oud. Zo kun-
nen kinderen op woensdag 16 maart pan-
nenkoeken versieren en eten op Buurt-
plein Zuid! Het thema is ‘Pannenkoeken
bakken met je hart.’ Pannenkoeken zijn
niet alleen lekker, samen eten is ook erg
gezellig. Het brengt jong en oud bij elkaar.
Breng gezellig iemand mee, bijvoorbeeld
je opa of oma, je kleinkind, je vader of
moeder of iemand uit de buurt!

‘We maken er een gezellig feestje van! Maak
de mooiste pannenkoek en eet hem lekker
op, doe mee met oud Hollandse pelletjes of
kom dansen in de silent disco!’ Zijn er dieet
wensen laat het de organisatie weten dan
kunnen zij er rekening mee houden!

Kinderen onder de 8 jaar zijn welkom on-
der begeleiding van een volwassene. Aan-
melden kan op Buurtplein Zuid aan de
Ratelaar 35 of bij Bernadette Henraat via
bhenraat@movactor.nl of tel.
0657166998. Deelname is gratis.

De Digitale Nieuwegeiner
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OMKIJKEN

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

Maart 2010

's Avonds, wachtend op de uitslagen van de
gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010
interviewt RTV9-verslaggever Frans Evers (nu
verbonden aan pen.nl) toenmalig burgemeester
Cor de Vos in een stampvol en gezellig NBC
Congrescentrum.

mailto:bhenraat@movactor.nl
0657166998
https://www.pen.nl/artikel/leerlingen-van-de-trompetvogel-gaan-pannenkoeken-bakken
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Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column in De
Digitale Nieuwegeiner. En zoals
dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond
te nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven over
dat wat opvalt, blij maakt of juist
irriteert.

In deze vijfde column valt de eer te
beurt aan Bo Dijkhorst,
buurtsportcoach voor de doelgroep
0 - 5 jaar:

Het lijkt mij
een mooie uitdaging
om voldoende aanbod
te creëren
zodat er voor elk kind
een passend aanbod is.

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te
komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Mijn naam is Bo Dijkhorst en ik ben
werkzaam bij SportID Nieuwegein als
buurtsportcoach voor de doelgroep
0-12 jaar. Mijn doel is om kinderen,
en de ouders, te enthousiasmeren om
al zo vroeg mogelijk te beginnen met
sport- en bewegen en dit natuurlijk te
blijven doen. Hierbij kan ik ook helpen
bij het vinden van de juiste sport. Als
je namelijk al vroeg begint met
sporten en bewegen neemt de kans
toe dat je een actievere leefstijl hebt
in je verdere leven. In een eerder
column die geschreven is door Cees
van Rootselaar zijn de beweegrichtlij-
nen voor kinderen van 4-18 jaar en
volwassenen beschreven. Afgelopen
februari zijn de beweegrichtlijnen voor
kinderen tussen de 0-4 jaar uitge-
bracht. Persoonlijk denk ik dat het
zeker positief uitpakt als je al vroeg
begint met het stimuleren van bewe-
gen en een gezonde leefstijl.

Ik ben al op jonge leeftijd in aanra-
king gekomen met sporten en bewe-
gen. Elke dag speelde ik na schooltijd
buiten, wat je tegenwoordig niet heel
veel meer ziet. Op mijn derde ben ik
begonnen met sporten bij een sport-
vereniging. Vanaf mijn achtste jaar
sportte ik wekelijks gemiddeld vijf
keer per week. De sporten die ik toen
deed had ik beide gezien bij mijn
broer en vader. Zien bewegen doet
bewegen zeggen ze ook wel, en dit
was in mijn geval zeker zo. Sporten
en bewegen is altijd een belangrijk
onderdeel geweest in mijn leven en
dat is het nog steeds. Mijn passie

voor sport en bewegen probeer ik nu
te gebruiken om kinderen te enthou-
siasmeren.

Op deze manier probeer ik het ook
over te dragen aan mijn eigen
kinderen. Ze gaan regelmatig mee
naar de sportschool waar ze lekker
kunnen spelen, af en toe al een beet-
je mee doen met de kinderlessen en
waar ze ons zien sporten. De be-
weegrichtlijnen voor 0-4 jarigen zijn
voor mij persoonlijk dus ook extra in-
teressant omdat mijn twee zoontjes
ook in deze leeftijd zitten. Bij hen
proberen we ook zeker een actieve
leefstijl te creëren, door elke dag veel
te spelen zowel binnen als buiten.

Het belangrijkst in dit geheel vind ik
dat ze plezier hebben in het bewe-
gen. Ik kan niet wachten om met ze
naar een sportvereniging te gaan.
Maar ik merk dat er niet heel veel
sportverenigingen zijn die aanbod
hebben voor deze leeftijd en dat vind
ik jammer. Dit geeft voor mij weer
nieuwe kansen in mijn werkzaamhe-
den om te kijken naar het sportaan-
bod voor deze doelgroep in
Nieuwegein. Het lijkt mij een mooie
uitdaging om voldoende aanbod te
creëren zodat er voor elk kind
passend aanbod is. Hierdoor hoop ik
dat zij in hun latere leven ook het
plezier in sport en bewegen be-
houden omdat ze hiermee zijn opge-
groeid.

Als je nieuwsgierig bent naar de be-
weegrichtlijnen voor kinderen van 0-4
jaar lees dan hieronder, lukt dit jouw
kindje?

De beweegrichtlijnen voor kinderen
van 0-4 jaar zijn:
• 0 jaar: Meerdere keren per dag op
verschillende manieren activiteit, door
bijvoorbeeld met het kind op de grond
te spelen
• 1 en 2 jaar: Elke dag 180 minuten
lichamelijke activiteit
• 3 en 4 jaar: Elke dag 180 minuten
lichamelijke activiteit waarvan min-
stens 60 minuten matig tot zwaar in-
tensief.

Bij deze doelgroep geldt: geen
lange periodes laten stilzitten, niet
langer dan 60 minuten per keer in be-
wegingsvrijheid beperken.

Om passend sport- en
beweegaanbod te vinden in
Nieuwegein kan je kijken op ons
nieuwe platform www.mijnsportid.nl
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Expositie ‘Los Vast’
van Heleen Zaanen
in Warsenhoeck

In Museum Warsenhoeck vanaf
zondag 13 maart een expositie
te zien van schilderijen van de
Nieuwegeinse kunstenares
Heleen Zaanen. Zaanen won
vorig jaar de 1e prijs (deze solo-
expositie) met haar werk
‘Nieuwegein grows on you’ in de
door het museum uitgeschreven
wedstrijd ‘Kunstenaarsblik op
50 jaar Nieuwegein.’ Op haar
website is meer te lezen over
haar werk en ook over haar
vrijwilligerswerk waarin zij met
kinderen (op school en in het
ziekenhuis) tekent en schildert.

In de expositie ‘Los Vast’ toont
Heleen, naast een paar exemplaren
uit haar vrolijke botenserie, ook
meer abstract werk. Een aantal van
deze laatste werken werd geëxpo-
seerd op de EuropArtFair2021 in
de Gashouder Westergasfabriek te

Amsterdam en zijn een abstractie
in kleur en vorm van facetten van
de afgelopen Covid-periode.

Alles in de expositie ‘Los Vast’
draait om kleur en vlak. Back to
Basics. Wat doet het. Het één
vraagt om het ander. Kan het één
zonder het ander? Roept het één
het ander op? Kleur en vorm legt
vast en maakt los. Back to Basics in
schildertaal. Spelen met kleuren,
vlakken en lijnen.

De expositie van Zaanen op de
kunstzolder van MuseumWarsen-
hoeck zal op zondagmiddag 13
maart om 15.00 uur worden ge-
opend door wethouder John van
Engelen en is daar te zien tot en
met 8 mei. Het museum is geopend
op woensdag, zaterdag en zondag
van 14.00 tot 17.00 uur en is te
vinden in het Natuurkwartier naast
de kinderboerderij aan de Geino-
ord 11 te Nieuwegein. Let op: au-
to’s kunnen alleen geparkeerd
worden bij Jack’s Grillhouse.

De Digitale Nieuwegeiner

9

FOTO VAN DE WEEK

Op twitter verscheen een foto van @Lekjutter met de
volgende tekst: 'Zo denkt de gemeente Nieuwegein
dat als ze een tekstje op hun wegwerpbekers zetten
dat de zaak is opgelost. Werkt ook niet want lag
gewoon tussen het zwerfafval. En dit was niet de enige
die ik vond.'

Lekjutters
De lekjutacties en bewustwording vallen onder de
samenwerking Schone Lek, waarin de volgende
Gemeente Houten, Gemeente Vianen, Gemeente Wijk
bij Duurstede, Gemeente Nieuwegein, Provincie
Utrecht, Rijkswaterstaat Leefomgeving, Recreati-
eschap Stichtse Groenlanden, Fort Werk aan de Korte
Uitweg, Grondstofjutten en IVN, samen optrekken om
de te voorkomen dat afval van land in water terecht
komt en zo bijdraagt aan de plastic soep.

Medische hulpmiddelen
van St. Antonius
naar Oekraïne

Er is dringend behoefte aan medische
hulpmiddelen in Oekraïne. Verschil-
lende ziekenhuizen in Nederland,
waaronder het St. Antonius Ziekenhuis
in Nieuwegein hebben daarom medi-
sche hulpmiddelen verzameld. Een
aantal medewerkers van het St. Anto-
nius kwamen snel in actie afgelopen
week. In rap tempo werd een assorti-
ment aan diverse medische spullen
verzameld, waaronder infuusvloeistof,
kompressen en handschoenen.

Hoewel het ziekenhuis slechts beperkte
voorraden aanhoudt om verspilling te
voorkomen, wist men toch in totaal acht
pallets aan medisch middelen te verza-
melen. De hulpgoederen zijn afgelopen
vrijdag 4 maart bij een professionele
hulpstichting bezorgd, die ervoor gaat
zorgen dat de spullen op de juiste plaats
in Oekraïne gaat komen.

De medewerkers van het St. Antonius
Ziekenhuis hopen met deze bijdrage de
Oekraïense bevolking te ondersteunen,
zodat medische zorg kan worden blijven
verleend in deze moeilijke omstandighe-
den.

Heleen met haar werk

http://heleen.art/
http://heleen.art/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein


Expositie
‘Kwestie van…’
in KunstGein Podium

In KunstGein podium tonen
kunstenaars Hennie van Ling,
Monique Willemse hun schilder-
ijen en Tanja de Rijk-van der
Steen haar keramiek. Thema is:
'Kwestie van…'

De expositie is divers en zeker ver-
rassend. De schilderijen met na-
tuurrijke taferelen in tere tinten,
het keramiek met voornamelijk
turquoise kristalglazuur zijn een
voorbode van de lente. De exposi-
tie is te zien van 9 maart t/m 9
april.

Monique Willemse, schilderijen
In haar vrije tijd mag zij graag
schilderen. Ze heeft een eigen ma-
nier van schilderen, laag over laag
brengt zij de verf op en laat zich
elke weer verrassen door het resul-
taat. Het schilderen inspireert haar
ook voor het maken van gedichten.
Schilderen en schrijven is voor
haar: zoeken, spelen, leren en
kwellen maar vooral genieten. Op
haar website kun je al haar cre-
atieve activiteiten volgen. Heb jij
zelf iets creatiefs gemaakt, dan ben
je welkom dit op deze website te
delen. Wellicht inspireer jij iemand
anders met jouw creativiteit. Kunst
verbindt, hoe mooi is dat!

Hennie van Ling, schilderijen
Als cadeau ontvangt hij op zijn
65ste een schildersezel, kwasten,
verf en andere schildersbenodig-
heden. Dit is voor hem de start van
het schilderen in verschillende
stijlen. In 2020 was zijn eerste ex-
positie in KunstGein podium. Dit
was een groot succes en daarna
volgen er meer op kunstgebied,
o.a. een kunstmarkt in Culemborg
en het geven van workshops. Nu in
2022 in zijn werk voor de 2e keer te

zien, hij heeft er zin in! Schilderen
is voor hem een kwestie van… vol-
doening.

Tanja de Rijk-van der Steen,
keramiek
Kwestie van klassieke vormen met
een hedendaagse twist. In haar
jeugd maakt ze reizen naar Italië,
Frankrijk, Spanje en Brazilië en
daar wordt ze geraakt door de ba-
rokke kunststijl. Het inspireert
haar, maar ook de reis die zij later
maakt door het volgen van vele
workshops in klei en de vele uren
achter haar draaischijf. Haar passie
ligt bij het creëren en het ontwik-
kelen van gedraaide vormen, soms
handgevormde objecten in porse-
lein- en steengoedklei. Met behulp
van eigen ontwikkelde glazuren
wordt het een eenheid, met soms
symbolische waarden. Maar vindt
ze het leuk om klein en fijn te wer-
ken met klei en maakt sieraden van
klei en dichroic glas.
Haar atelier is gevestigd in Tien-
hoven bij Utrecht. Hier geeft zij
met veel plezier lessen in draaien,
workshops, Raku stoken en werkt
in opdracht. Daarnaast exposeert
zij regelmatig op diverse (kera-
miek)markten en exposities.

Tijdens de expositie is altijd een
van de kunstenaars aanwezig die je
graag meer kan vertellen over het
werk dat jou boeit. Podium is open
van woensdag t/m zaterdag van
12.00 tot16.00 uur.
Je vindt Podium in het atrium (be-
gane grond) van Stadshuis. Ver-
geet niet ook de etalage aan de
Raadstede 75 te bekijken.

Workshop
Ook leuk: Het duo Monique
Willemse en Hennie van Ling or-
ganiseert op dinsdagmiddag 22
maart, 13.00 - 16.00 uur een
schilder workshop ‘Tweeluik.’
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Dorpshuis Fort Vreeswijk
bruist weer
van de activiteiten

Het wegvallen van de Coronamaat-
regelen maakt het mogelijk om weer
nieuwe activiteiten op te starten, en
bestaande activiteiten zonder beper-
kingen te laten plaatsvinden. Het
Dorpshuis is blij weer meer mensen te
kunnen ontvangen en kijkt uit naar alle
ontmoetingen. Naast het vaste pro-
gramma met activiteiten worden de
komende periode ook de volgende ac-
tiviteiten georganiseerd.

Bingo, vrijdag 11 maart
Elke tweede vrijdagavond van de maand
is er bingo-avond. In 5 speelrondes en
een superronde zijn leuke prijzen te win-
nen. Deelname kost € 10,-. Starttijd is
20.00 uur.

NLdoet, zaterdag 12 maart
Het Dorpshuis komt naar de inwoners
toe! Tijdens NLdoet trekken vrijwilligers
de wijk in om koffie/thee en wafels uit te
delen, en in gesprek te gaan met bewo-
ners om te horen hoe het met ze gaat.

Soep & Cultuur, zondag 27 maart
Strijkorkest Dilegno uit Houten treedt op.
Het orkest bestaat uit maar liefst 17 en-
thousiaste, gevorderde strijkers. Entree:
€ 2,-. Voor € 2,50 geniet je daarnaast van
een kom huisgemaakte soep. Starttijd is
16.00 uur.

Cursus Raja en Hatha yoga,
start in april
Voor wie wil werken aan een goede ba-
lans tussen lichaam en geest en het sti-
muleren van energie, kan yoga een
goede optie zijn. Op donderdag 7 april
(19.30 - 21.00 uur) start een cursus Raja
yoga, op vrijdag 15 april (16.00 - 17.30
uur) een cursus Hatha yoga. Deelname
kost € 8,- per keer. N-pashouders krijgen
korting.

Meer informatie over alle activiteiten is te
vinden op de website van Dorpshuis Fort
Vreeswijk.

V.l.n.r: Tanja de Rijk, Hennie van Ling en Monique Willemse

https://www.kunstverbindtons.nl/
https://www.kunstverbindtons.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.fortvreeswijk.nl/
https://www.fortvreeswijk.nl/
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Huurdersraad
Portaal Regio Utrecht
zoekt
enthousiaste vrijwilligers

‘Wij behartigen de belangen van alle
huurders van Portaal in de regio
Utrecht. Wij overleggen met Portaal
maar ook met de gemeente Utrecht,
Bunnik. Stichtse Vecht en Nieuwegein.
Wij bepalen zo mede het volkshuisves-
tingsbeleid en dat is enorm interes-
sant’, zegt Jelle Kuiper (72) van de
Huurdersraad. De Huurdersraad zoekt
nieuwe leden.

Huurdersorganisaties zijn een wettelijk
orgaan en behartigen de belangen van
huurders. Een corporatie moet voor ver-
schillende zaken advies vragen aan de
Huurdersraad. De taak van woningcorpo-
raties is dat mensen met een laag inko-
men goed en betaalbaar kunnen wonen.
Elk jaar maakt Portaal afspraken met de
gemeentes, dit heet prestatieafspraken.
De Huurdersraad is nauw bij deze af-
spraken betrokken.

Scherp houden
‘Elke organisatie heeft na verloop van tijd
de neiging om naar binnen te keren en
soms te ontsporen. De parlementaire en-
quête woningcorporaties in 2014 toonde
aan dat dit ook bij een woningcorporatie
gebeurde. Mensen werken hard en heb-
ben prachtige ideeën. Voor elke organi-
satie is het goed om die ideeën voor te
leggen aan je klanten. Bij een zorginstel-
ling is dat de cliëntenraad, bij een school
of universiteit de ouderraad of studenten-
raad en bij een woningcorporatie is dat de
Huurdersraad. Je moet voorkomen dat
een organisatie te veel intern gericht is.
Wij moeten een organisatie scherp hou-
den voor het doel waarvoor hij is opge-
richt.’

Midden in de maatschappij
Jelle: ‘We zijn een leuk team, twaalf man-
nen en vrouwen. We zijn echt een collec-
tief; niemand speelt de baas. De meesten
van ons zijn gepensioneerd en dus van
ongeveer dezelfde leeftijd. Dat is leuk

maar vind ik gelijk het lastigste. Heel
graag zouden we wat jongere mensen van
bijvoorbeeld 40-50 jaar erbij willen heb-
ben. Maar ik realiseer me ook dat deze
vrijwilligersfunctie erg veel tijd vraagt. Die
tijd hebben mensen van deze leeftijd vaak
niet omdat zij werken, een gezin hebben
en soms ook nog mantelzorgen voor hun
ouders.’
Per week ben je minimaal zo’n 4 uur kwijt.
‘Maar’ zegt Jelle, ‘hoe meer tijd je erin
steekt, hoe meer je ervoor terug krijgt. Je
mag ook cursussen volgen. Ik deed de
cursus inleiding huurrecht en huurbeleid.
Ik ben steeds meer gaan begrijpen. Mijn
perspectief wordt steeds breder en daar-
om is het werk ook steeds leuker voor mij.
Ik werkte bij Fokker en NedTrain. Na mijn
pensionering wilde ik geestelijk actief blij-
ven en midden in de maatschappij blijven
staan. Nou, dat is goed gelukt. Als ik het
nieuws kijk of de krant lees en het gaat
over de woningnood, bekijk ik dat toch net
even anders. Ik begrijp waar het om gaat,
ik ken de problemen. Ik kan meepraten.’

Relevante onderwerpen
Het wonen is een mensenrecht. De huur-
ders van sociale woningen zijn de catego-
rie mensen met de laagste inkomens en
wonen in de goedkoopste woningen. Zij
krijgen te maken met mensen uit de bij-
zondere doelgroepen zoals statushouders
en mensen die eerst in een GGZ instelling
woonden of uit de daklozenopvang ko-
men. Jelle: ‘Deze onderwerpen hebben
aandacht nodig, ook van de Huurders-
raad. Het is belangrijk dat huurders par-
ticiperen. Als jij maatschappelijke inte-
resse hebt, kan je deze groep huurders
mooi steunen. Ik geef toe dat de materie
best wel taaie kost is, maar naarmate je
erin groeit wordt het herkenbaarder. Je
hebt te maken met de corporatie, de ge-
meente en wet en regelgeving. Je moet
wel enigszins geschoold zijn om dit werk
te kunnen doen en je moet niet voor de
snelle successen willen gaan. Je bent in
ieder geval wel met iets heel relevants
bezig!’

Geen bewonerscommissie
De Huurdersraad is wat anders dan een
bewonerscommissie. De Huurdersraad

denkt vooral mee op beleidsniveau. Be-
wonerscommissies of wijkcommissies zijn
er voor een complex of wijk en vooral ac-
tief op uitvoeringsniveau. Jelle: ‘Actie-
voeren voor een speeltuin of een bankje is
niet iets wat wij doen. Wij denken mee
over het ondernemingsplan van Portaal,
waarin de onderneming de laatste keer
bijvoorbeeld omschrijft hoe ze wil bijdra-
gen aan 'goed samenleven'. En over de
jaarlijkse huuraanpassing en het huurbe-
leid bij mutaties. Dat laatste is de huurprijs
die een woning krijgt als de woning op-
nieuw aan iemand wordt verhuurd. We
spreken dan namens de huurders. Je zou
het misschien niet verwachten maar het
belang van de huurders is niet echt an-
ders dan het belang van Portaal. Dit ligt
vrij dicht bij elkaar. En dat maakt het soms
ook best lastig.’

Snuffelstage
De Huurdersraad heeft verschillende
werkgroepen. Zo is er bijvoorbeeld de
werkgroep prestatieafspraken, dat bete-
kent dat je praat met de gemeentes, Por-
taal en de huurdersorganisaties van an-
dere corporaties over wat we het komend
jaar willen bereiken. Of de werkgroep
Communicatie, die zorgt voor het houden
van contact met de achterban, de huurder
dus. Jelle: ‘Je kunt eerst een maand of 2-3
meelopen, een soort snuffelstage zeg
maar, om te kijken of dit werk je bevalt.
Mensen met een juridische of technische
achtergrond kunnen we heel goed ge-
bruiken. Ook zou een nieuw lid die deel-
neemt aan de werkgroep communicatie
heel welkom zijn. We hebben dringend
een update van de website nodig bijvoor-
beeld.’
Jelle benadrukt wel dat ze iemand zoeken
die langer wil blijven bij de Huurdersraad.
‘Je hebt toch enige tijd nodig om de ma-
terie eigen te maken. Het eerste jaar is
echt een leerjaar, pas het tweede en der-
de jaar heb je het gevoel dat je het in je
vingers krijgt. Dan gaat er echt een wereld
voor je open.’

Heb je interesse om bij de Huurdersraad
te komen en ben je huurder van Portaal,
neem dan contact op met:
info@huurdersraadportaalregioutrecht.nl.
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Bloemenweide langs
Pieter de Hooghage
in Galecop

Op initiatief van een buurtbewo-
ner komt er langs de Pieter de
Hooghage ter hoogte van num-
mers 51 tot 99 een wilde bloe-
menweide langs het water. Dit
om de buurt op te vrolijken en
de natuurwaarden te versterken.
Dit initiatief wordt mogelijk ge-
maakt door een subsidie van
Bloeiend Nieuwegein en mede-
werking van de gemeente.

Bloeiend Nieuwegein
Bloeiend Nieuwegein heeft tot doel
de biodiversiteit te verhogen en de
jeugd en buurt te betrekken bij de
natuur. Dit wordt gedaan in Nieu-
wegein door stroken in te zaaien
met wilde bloemen. Het gekozen
inheemse bloemenzaad mengsel
zorgt voor bloemrijk grasland. De
weide wordt zeer aantrekkelijk voor
bijen, vlinders en vogels. Voor de

buurtkinderen zijn er Doe-kaarten
beschikbaar om te leren over de
wilde bloemenweide.

Meer informatie
Wil je meer weten of heb je vra-
gen? Neem dan contact op met
John & Elsbeth Ebbeng via
johne77769@gmail.com, Josien
van Harten via josien@bloeiend-
nieuwegein.nl of Fransje van Beek,
wijkcoördinator van de gemeente
Nieuwegein via 0625719887 of
f.vanbeek@nieuwegein.nl.

Informatieavond
over Oekraïne

Wat kun jij doen?

De oorlog in Oekraïne houdt ons alle-
maal bezig. Misschien heb je vragen,
of wil je weten wat je kunt doen voor
vluchtelingen. De bibliotheek organi-
seert daarom op vanavond, 11 maart,
van 20.00 tot 22.00 uur een bijeen-
komst.

Drie experts beantwoorden vragen en
geven achtergrondinformatie:
• Mr. Hanneke van Eijken is universitair
docent en onderzoeker Europees recht.
• Ook te gast is prof. Dr. Cedric Ryngaert
(Universiteit Utrecht), gespecialiseerd in
internationaal recht.
• Wouter Bolding van Steunpunt Vluch-
telingen Nieuwegein zal veelgestelde
vragen over vluchtelingen uit Oekraïne
beantwoorden en ingaan op wat je kunt
doen om te helpen. Zoals burgemeester
Backhuijs zei: 'Of het nu groot of klein is:
laten we als Nieuwegeinse gemeenschap
onze handen uit de mouwen steken om
getroffen Oekraïners te helpen.'

Meedoen op vrijdagavond 11 maart?
De bijeenkomst in de bibliotheek is gratis
en voor iedereen toegankelijk. Geef je op
via de website van de bibliotheek De
tweede verdieping.

(Nep)nieuws
Kranten, televisie, social media, YouTube
tot TikTokfilmpjes aan toe: het nieuws
staat vol met updates over de situatie in
Oekraïne. Bijhouden van het nieuws is
soms confronterend. Bovendien is het de
vraag of alle informatie die je ziet, wel
klopt. Op de website van De tweede
verdieping vind je tips om informatie te
beoordelen.

FIETSFOTO VAN DE WEEK

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

Linda: ‘Fietsen is niet alleen goed voor jezelf maar ook
voor anderen, zoals Soep van de Fiets bewijst. De
vrijwilligers van Robin Food deelden zondag in de snij-
dende kou warme aandacht en gratis soep met wie
daar, om welke reden dan ook, behoefte aan had. Op
de rugzak van een bezoeker stond ‘Just do it’, en dat
is precies wat Frans Kamps en zijn team doen. Elke
eerste zondag op de Boogstede.’

mailto:johne77769@gmail.com
mailto:josien@bloeiendnieuwegein.nl
mailto:josien@bloeiendnieuwegein.nl
0625719887
mailto:f.vanbeek@nieuwegein.nl
https://www.detweedeverdieping.nu/oekraine-en-nieuwegein/
https://www.detweedeverdieping.nu/oekraine-en-nieuwegein/
https://www.detweedeverdieping.nu
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
http://robin-food.nl/soep-van-de-fiets/
https://youtu.be/d54Jg3Z8PR4
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
http://www.vspnieuwegein.nl/
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Rookvrije bushaltes
in Utrecht
en Nieuwegein

Roken is niet meer gewenst bij
de haltes en 'dat laten we zien
ook!', aldus wethouder Ellie
Eggengoor. Zij legde afgelopen
maandag de laatste tegel van de
‘Rookvrije generatie’. Heb jij de
tegels, stickers en bordjes al
gespot?

Met ingang van 1 januari dit jaar
zijn de bushaltes in de gemeente
Utrecht en Nieuwegein rookvrij.
Daarmee willen beide gemeenten
samen met vervoerder U-OV
(Qbuzz) bijdragen aan een rook-
vrije generatie. Kinderen en ook
degenen die niet in de tabaksrook
willen of kunnen staan, kunnen zo
ongehinderd met het openbaar ver-
voer reizen.

Comfortabele reis voor iedereen
In Nieuwegein werden al stickers in
de bushokjes geplaatst. Hierop
volgde de stoeptegels van de
Rookvrije Generatie. Roken is nu
niet langer gewenst bij de bushal-
tes. Ellie Eggengoor, wethouder
Mobiliteit in Nieuwegein: 'Weer een
mooie stap in ons streven naar een
rookvrije generatie. Heel fijn dat we
in samenwerking met U-OV ervoor
hebben gezorgd, dat ook op de
bushaltes niet meer mag worden
gerookt.'

Operationeel Directeur U-OV: 'Wij
dragen met het bus- en tramvervo-
er in de regio Utrecht graag bij aan

een fijne en comfortabele reis voor
iedereen. Rookvrije bus- en tram-
haltes zijn een belangrijke stap op
de weg naar een rookvrije gene-
ratie. Zo dragen wij ons steentje bij
om iedereen, maar zeker ook onze
jongste generatie, zorgeloos en
plezierig te laten reizen met het
openbaar vervoer. En blijft reizen
met het OV een fijne ervaring
vanaf de halte.'

Rookvrije Generatie
Het rookvrij maken van (semi-)
openbare plekken is iets waar de
gemeente Utrecht en de gemeente
Nieuwegein zich beide hard voor
maken.

Roken is de belangrijkste vermijd-
bare oorzaak van ziekte en overlij-
den. Gezondheidsfondsen voor
Rookvrij zetten zich samen met
honderden partijen, waaronder
vele gemeenten, in Nederland in
om opgroeiende kinderen te be-
schermen. Samen werken zij aan
het realiseren van een Rookvrije
Generatie in 2040. Utrecht is iets
ambitieuzer en streeft naar 2035.
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Uitstekende prestatie
Matthew Hibbert in Zweden

Matthew Hibbert van zwemvereniging
Aquarijn is woensdag 2 maart met
TeamNL afgereisd naar Stockholm in
Zweden. Hibbert heeft daar deelgeno-
men aan de Gammacup met deelne-
mers uit Zweden, Noorwegen, Fin-
land, Bulgarije, Polen en Nederland.

Voor de schoonspringer uit Nieuwegein
is 2022 het jaar dat hij zijn debuut maakt
in de A-groep. In deze groep springen
jongens van 16 t/m 18 jaar. Een sterke
groep dus, waarin al veel zware sprongen
worden gemaakt.
Matthew liet zaterdag op de 3 meter
plank een stabiele serie van vijf sprongen
zien bij de gelimiteerde sprongen. Bij de
ongelimiteerde sprongen toonde hij zijn
nieuwe en moeilijke sprongen, waaron-
der de 3,5 salto voorwaarts. De start van
de sprongen lukte goed, maar de landin-
gen waren nog niet goed genoeg. Met 349
punten werd hij 5de. ‘De plaats was pri-
ma, de punten mogen nog hoger’ aldus
Hibbert.

Zondag was de 1 meter aan de beurt. Nu
lukte het Matthew om alle 10 de spron-
gen stabiel te maken, waaronder de 2,5
salto binnenwaarts. De moeilijkste
sprong van de wedstrijd! Voor een aantal
sprongen wist hij zelfs zevens te krijgen
van de jury. Hij behaalde 417 punten en
werd 2de. Een prachtige prestatie bij je
debuut in de A-groep.

Op 19 maart is Matthew te zien in
Amersfoort bij een grote clubwedstrijd.
Zwemvereniging Aquarijn zal hieraan
deelnemen met maar liefst 19 springers
van verschillende leeftijden. Eind april
reist hij af naar Noorwegen om deel te
nemen aan de Bergen Open met TeamNL.
Aquarijn zal dan met een clubteam van
6 springers eveneens afreizen naar Noor-
wegen.

Ellie Eggenoor legt de laatste tegel

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.gall.nl
http://www.vspnieuwegein.nl/


Werkzaamheden
aan de Zuidstedeweg

Tot eind maart werkt Dura Ver-
meer op de Zuidstedeweg in de
binnenstad van Nieuwegein aan
het asfalt van het wegdek en
aan het spoor van de trambaan.
Er wordt in de weg een nieuw
wissel geplaatst voor de tram-
baan. Het oude wissel is inmid-
dels al weggehaald. Op de Zuid-
stedeweg zijn daarvoor rijstro-
ken afgezet. De weg blijft open
voor het doorgaande verkeer.

Als het werk op de Zuidstedeweg
aan de kant van het ziekenhuis

klaar is, verplaatst het werkterrein
van de aannemer naar de kant van
City.

De kruising van de Zuidstedeweg
met de Koekoekslaan blijft tot eind
maart afgesloten. Net als het
wegdeel van de Voorstede van de
Schakelstede/Weverstede naar de
Zuidstedeweg. Het verkeer wordt
met borden omgeleid. Het St. An-
tonius Ziekenhuis en de parkeer-
garages van Cityplaza blijven
steeds bereikbaar. Ook de ambu-
lancepost van het ziekenhuis blijft
tijdens de werkzaamheden bereik-
baar.
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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.

Op de ansicht zie je het Merwedekanaal met Jaagpad,
gezien in noordelijke richting. Links op de achtergrond
de Handelskade.
De kaart in het archief van deze week komt uit 1920.
De uitgever van de kaart was G. Koekman uit Vrees-
wijk. De drukker was Brinio en gedrukt in zwart/wit.

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

Vroege
IVN voorjaarswandeling
Over-Heicop

Op zaterdag 19 maart organiseert het
IVN, afdeling Nieuwegein-IJsselstein
e.o. een gratis 4 km lange natuurwan-
deling door het reservaat Over-Heicop.
We hopen dat de heikikker zich dan in
zijn blauwe paringsjasje zal laten zien,
maar die kans is klein. Gelukkig is er
veel meer te genieten in het polder-
reservaat met zijn vogels, ontluikend
groen, bos, waterpartijen en grienden.

Het verzamelpunt om te vertrekken is om
13.30 uur bij de parkeerplaats van Jack’s
Grillhouse in park Oudegein. Gezamenlijk
zal dan vertrokken worden naar Natuur-
centrum de Schaapskooi aan de Over-
boeikoop 15 in Schoonrewoerd. Zorg
voor goed schoeisel, want het kan dras-
sig zijn.

Aanmelden uiterlijk 17 maart per e-mail
naar publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl. Laat
weten of je met de auto komt of wil mee-
rijden.
Voor meer informatie tel. 0618426738.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
mailto:redactie@pen.nl
mailto:publieksactiviteit@ivn-nijeo.nl
0618426738
https://filmscanning.nl
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1. Geert Zondag 3. Robert Scholten

5. Ruud Hendriks 7. Herman Beeuwkes

9. Ad Vos 11. Carol Brettschneider

13. Henk Hazelhorst

4. Arnold Houwer

6. Martin van Nieuwenhoven 8. Jos Littel

10. Ties Hogenbirk-Padding 12. Yvonne Tienhoven

14. Jan de Groot

VSP LIJST 2
Samen met Nieuwegein

2. Sander Feenstra

https://www.pen.nl/artikel/bewoners-huis-de-geer-zijn-geluidsoverlast-nieuwe-tram-zat
http://vspnieuwegein.nl/


Van autostad naar fietsstad

Wie krijgt voorrang
in Nieuwegein?

Woonerven met volop parkeerplekken
en brede stadsautowegen staan eind
jaren 60 op de ontwerptekeningen van
Nieuwegein: een autostad is in de
maak. Terwijl de auto nog altijd veelvul-
dig wordt gebruikt, gaan tegenwoordig
steeds meer stemmen op om de fiets
belangrijker te maken. Een belangrijke
vraag in verkiezingstijd is dan ook: wie
krijgt voorrang in Nieuwegein?

'Je moet erg opletten. Als het druk is, heb
je geen enkel moment om over te steken.'
Het zijn de woorden van een fietsster op
de Noordstedeweg in Nieuwegein. Het is
een berucht punt onder fietsers. De weg
kan zeker in spitstijd druk zijn met auto’s,
vrachtwagens en bussen en als fietser sta
je dan niet zelden lang te wachten.

Tegenover dit soort fervente fietsers staan
behoorlijk veel inwoners die liever in de
auto stappen. Nieuwegein ligt aan meer-
dere snelwegen en is door de brede
stadsautowegen goed bereikbaar met de
auto. Zelfs voor korte afstanden binnen de
stad, van minder dan 2,5 kilometer, pak-
ken Nieuwegeiners relatief vaak de auto,
laat onderzoek uit 2020 zien.

Luxe parkeergarages
En dus is voor lokale politici een belangrij-
ke vraag: gaan we meer investeren in de
fiets of in de auto? Wat lijsttrekker Tom
Verhoeve van D66 betreft is het klip-en-
klaar: 'De fiets moet boven de auto komen

te staan in Nieuwegein. Alles hier is bin-
nen 15 kilometer; dat is makkelijk te doen
met de fiets. Het zorgt voor gezondere
lucht, meer beweging en je hebt minder
parkeerruimte nodig.'

Nee, D66 is niet tegen auto’s, maar er is
volgens de partij wel sprake van een 'dis-
balans'. Verhoeve: 'Nieuwegein is een
forenzenstad, dus daar moet je rekening
mee houden. De auto wordt hier alleen
veel meer gefaciliteerd dan de fiets. Voor
de auto zijn er luxe parkeergarages onder
de winkels... Het wordt inwoners wel erg
makkelijk gemaakt om met de auto naar
het centrum te gaan.'

'Wij vinden dat mensen keuzevrijheid
moeten hebben', brengt Ellie Eggengoor,
VVD-lijsttrekker ertegenin. 'De auto ligt erg
voor de hand in Nieuwegein. Er zijn men-
sen die met de auto van de ene kant naar
de andere kant van winkelcentrum City-
plaza gaan. Dan gaan ze bijvoorbeeld
eerst in een winkel iets kopen en daarna
boodschappen doen. Ik snap dat.'
De VVD wil volgens Eggengoor wel in-
vesteren in de fiets ('een ondergeschoven
kindje in Nieuwegein'), maar is vooralsnog
bijvoorbeeld tegen het maken van een
fietsstraat van de Noordstedeweg, wat
D66 wil. 'Voor nu zeg ik nee', aldus
Eggengoor. 'Er rijden ook bussen. Als dit
de oplossing was, dan was het tien jaar
geleden al bedacht.'

De lokale Fietsersbond is het daar niet
mee eens. De belangenbehartiger praat
regelmatig mee in de gemeente over de
verbetering van de positie van fietsers in
de stad en ziet nog altijd veel verbeterpun-
ten. 'Nieuwegein is gebouwd als autostad
en daar plukken we nog altijd de wrange
vruchten van', zegt voorzitter Clarion
Wegerif. 'Een fietsstraat of een knip zorgt
voor meer veiligheid.'

‘Fietsers de underdog’
'Vooral op de wijkwegen, zoals de Noord-
stedeweg, rijden veel te veel auto’s', ver-
volgt ze. 'Fietsers zijn er de underdog. Au-
tomobilisten gebruiken de weg als een
soort sluiproute, omdat er bijna geen stop-
lichten zijn en dit dus sneller is dan de
hoofdwegen.' Wegerif is gecharmeerd van
de plannen voor de fiets in diverse ver-
kiezingsprogramma’s, maar 'de komende
vier jaar moeten daden volgen'.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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Clarion Wegerif
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Noordstedeweg/Herenstraat
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Expositie

’50 jaar gemeenteraad
in 50 voorwerpen’ in
Museum Warsenhoeck

Morgen, zaterdag 12 maart zal
burgemeester Frans Backhuijs
om 15.00 uur in Museum War-
senhoeck een nieuwe expositie
openen. De expositie '50 Jaar
Gemeenteraad van Nieuwegein
in 50 voorwerpen' is het slotak-
koord van alle activiteiten die de
Historische Kring Nieuwegein in
het afgelopen jubileumjaar heeft
laten zien. De expositie loopt tot
en met zondag 11 september.

De expositie kende al een aanloop
met een kleine deeltentoonstelling
aan de expositiewand van De
tweede verdieping. Daar werden
portretten getoond van alle Nieu-
wegeinse burgemeesters met een
korte levensbeschrijving en de
geschiedenis(sen) van de ambts-
keten van de burgemeester.

In museum Warsenhoeck wordt
aandacht geschonken aan ac-
tiviteiten van raadsleden en wet-
houders in de afgelopen 50 jaar.
En natuurlijk aan initiatieven van
particulieren en organisaties
waaraan gemeentelijke steun is
gegeven.

Aan de hand van ongeveer vijftig
voorwerpen worden uiteenlopende
Nieuwegeinse gebeurtenissen be-
licht waarbij een wethouder en een
raadslid een rol speelden.

Zo is de raadszaal is in de afgelo-
pen 50 jaar ook een aantal keren
van plaats en vorm veranderd. Wie
kent nog de raadszaal in de nood

bouw van het gemeentehuis? Wie
weet nog hoe het gemeentehuis
aan de Raadstede er uit zag?

Er zijn ook herinneringen aan indi-
viduele ervaringen in een gemeen-
tehuis, een raadhuis, het Stads-
huis. Wie is als laatste getrouwd in
het Raadhuis van Vreeswijk? Wie
in het stadhuis van Jutphaas? Op
onze oproep hebben Nieuwegei-
ners gereageerd met foto’s en ver-
halen. Die worden getoond in com-
binatie met foto’s van gebouw of
trouwzaal.

Er zijn natuurlijk meer verhalen te
vertellen. De Historische Kring
Nieuwegein wil graag verhalen en
foto’s verzamelen die het bewaren
waard zijn. Combineer een bezoek
aan de expositie met het aanleve-
ren van een eigen verhaal, foto of
voorwerp. Of neem daarvoor con-
tact op via exposities@muse-
umwarsenhoeck.nl.

De openingstijden van Museum
Warsenhoeck zijn op woensdag,
zaterdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur.
Het Museum is te vinden in het
Natuurkwartier, naast de kinder-
boerderij.
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Sportief dagboek (18)

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 vind je hem langs de
sport-velden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en
De Digitale Nieuwegeiner.

Hans van Echtelt: 'Het zal een drukke week
worden voor Geinoord. Afgelopen zaterdag
was eerst de uitwedstrijd tegen Loosdrecht,
dinsdagavond moet de club inhalen tegen
koploper Maarssen (dat zaterdag met 9-0
van JSV won) en komende zaterdag op
Parkhout het thuisduel tegen Victoria. Het
eerste deel van deze sportieve drieluik is
positief verlopen want Geinoord stapte dit
weekeinde met een 1-3-zege van het Loos-
drechtse veld.

Opnieuw drukte het koppel Kops-Meerding
en belangrijk aanvallend stempel op de
wedstrijd door de gehele score voor hun
rekening te nemen. De openingsgoal na een
voorzet van Jardell Adamson, waarbij de
thuisclub bij arbiter Frank Tol heftig voor
buitenspel appelleerde hetgeen werd ge-
negeerd.

De thuisclub kwam na rust snel langszij
maar opnieuw wist Geinoord na een moei-
lijke fase de regie naar zich toe te trekken
hetgeen in de eindstand tot uitdrukking
kwam via treffers van Timo Meerding en
uiteraard Daniel Kops. Laatstgenoemde
speler leek in blessuretijd nog op weg naar
een hattrick maar doelman Bas van den
Hoek voorkwam dit met een snelle reflex.
Het bleef zodoende bij 1-3.

Zoals gezegd: Geinoord kan deze mooie
zege een vervolg geven in de komende duels
tegen Maarssen en Victoria.

Geinoord-topscorer lijkt hier op weg naar zijn derde
treffer tegen Loosdrecht maar doelman Bas van den
Hoek weet op het nippertje redding te brengen
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Opening woonloket
in het Stadshuis

Past je huidige woning nog bij je? De
gemeente Nieuwegein vindt het belan-
grijk dat inwoners een passende wo-
ning hebben en vinden. Ook als je zorg
of hulp nodig hebt. Daarom is er de
wooncoach. De wooncoach kan je ad-
viseren over welke stappen je kunt ne-
men om een passende woning te vin-
den of als je je huidige woning wilt aan-
passen. En, ook als je vragen hebt over
WoningNet, urgenties of verzorgd wo-
nen.

Wekelijks inloopspreekuur
op maandagmiddag
Sinds maandag 7 maart vind je de woon-
coaches bij het nieuwe woonloket in het
Stadshuis. Elke maandagmiddag tussen
13.00 en 16.00 uur is er een inloopspreek-
uur. Je kunt dan langskomen om je woon-
vragen te bespreken. De wooncoaches

helpen je met advies en het zetten van de
juiste stappen.

Wonen, welzijn en zorg
beter combineren
Wethouder Adriani: 'De wooncoach is een
initiatief van de gemeente Nieuwegein. De
gemeente Nieuwgein zet zich samen met
partners in om wonen, welzijn en zorg be-
ter te combineren. Zo zorgen we ervoor
dat inwoners langer of weer zelfstandig
kunnen wonen en leven in een passende
woning.'

Wil je meer weten?
Kom op maandag langs bij het woonloket
(Stadsplein 1, 3431 LZ Nieuwegein). De
wooncoach is elke dag van de week
bereikbaar via 14030 of via
wooncoach@nieuwegein.nl.

Vervoer naar het stembureau
met ANWB AutoMaatje

Ben je minder mobiel en wil je toch
graag jouw stem uitbrengen bij de
gemeenteraadsverkiezingen op
16 maart? MOvactor heeft vrijwilligers
klaarstaan die je graag naar de stem-
bus brengen!

Op woensdag 16 maart zijn de gemeente-
raadsverkiezingen. Alle inwoners van 18
jaar of ouder ontvangen een uitnodiging
om hun stem uit te brengen. Ook op 14 en
15 maart is er binnen de gemeente extra
gelegenheid om vervroegd te stemmen.
Kijk op de website van de gemeente welke
stembureaus op maandag 14 maart en
dinsdag 15 maart al open zijn. Let op:
misschien is het stembureau van jouw
keuze niet alle dagen open.

ANWB AutoMaatje Nieuwegein (georga-
niseerd door Movactor) heeft vrijwillige
chauffeurs beschikbaar die de mensen in
alle opzichten veilig willen vervoeren.

De matchmakers staan je graag te woord.
Bel 0306033748 (op werkdagen tussen
9.00 en 12.00 uur) of stuur een mail naar
automaatje@movactor.nl.
De matchmaker zoekt een beschikbare
vrijwilliger in de buurt en vertelt gelijk
wat de rit ongeveer gaat kosten. De vrij-
willige chauffeur gebruikt zijn of haar
eigen auto en komt op het afgesproken
tijdstip voorrijden. Let op: vraag het ritje
op tijd aan, dan hebben de matchmakers
tijd om een chauffeur te vinden.
De kosten zijn 30 cent per kilometer. Na
afloop reken je contant af bij de chauffeur
op basis van de gereden kilometers.
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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: ‘Stiekem droomde ik hier al jaren van en ja, het is gelukt! Je kan mijn boeken nu ook in de bibliotheek van Nieuwegein lenen.
Je vindt de boeken door Nieuwegeiners en over Nieuwegein in de kast achter het informatiepunt. En je vindt er niet alleen mijn
leesboeken… maar ook het stripboek Pen-i deel 1!’

14030
mailto:wooncoach@nieuwegein.nl
https://nieuwegein.verkiezinginbeeld.nl/
https://nieuwegein.verkiezinginbeeld.nl/
https://nieuwegein.verkiezinginbeeld.nl/
0306033748
mailto:automaatje@movactor.nl
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
http://www.keep-in-mind.nl


Houd jij ook zo
van fietsen
maar ga je liever
samen op pad?

Vanaf medio mei start een nieu-
we fietsgroep in Nieuwegein-
Zuid. In Nieuwegein en omge-
ving zijn er vele mooie fiets-
routes door de natuur te maken.
En zeg nou zelf wat is fijner dan
lekker in de natuur te bewegen?

De fietsgroep zal op dinsdagmid-
dag na lunchtijd van start gaan.
Hoeveel kilometers er gefietst gaat
worden, de startlocatie en welke
routes er worden gefietst willen de

organisatoren graag met de deel-
nemers gaan invullen. Het uit-
gangspunt is dat iedereen mee kan
doen dus er zullen geen kosten
verbonden zijn aan de activiteit.
Bij minimaal zes deelnemers gaat
men van start.

Heb je interesse om mee te fietsen
neem dan voor 8 april contact op
met buurtsportcoach: Sander Tui-
tel via s.tuitel@merwestein.nl
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Mis het niet

Ronald Goedemondt
en Kim Schuddeboom

Donderdagochtend om 9.00 uur start
de verkoop voor het dubbelprogram-
ma van Ronald Goedemondt en Kim
Schuddeboom op 25 mei 2022 in DE
KOM. Zorg dat je er klaar voor zit!

Om doorverkoop tegen te gaan, zijn voor
deze voorstelling alleen Smart Secure
Tickets verkrijgbaar die je alleen met be-
hulp van de Ticketmatic App (het kassa-
systeem waarmee DE KOM werkt) kunt
boeken. Je tickets worden pas een uur
voor aanvang actief. Zorg dat je alvast de
Ticketmatic App geïnstalleerd hebt voor-
dat donderdag de kaartverkoop start.

Hoe werkt het?
• Download de Ticketmatic App via
Google Play of de AppStore.
• Gebruik in de app hetzelfde e-mail
adres dat je gebruikt bij het boeken van
de kaarten.
• Koop kaarten via de website van DE
KOM (maximaal 2 kaarten per persoon).
NB 1: Gebruik hetzelfde e-mailadres
waarmee je een account hebt gemaakt in
de Ticketmatic App. NB 2: Je kunt in een
transactie alléén kaarten voor deze voor-
stelling kopen; andere voorstellingen
koop je apart.
• Kies de sectie waar je wilt zitten.
• Kies een betaalwijze en vul je e-mail-
adres in.
• Bevestig en betaal.
• Je ontvangt een e-mail bevestiging.
Op de website van DE KOM lees je meer
over Smart Secure Tickets en de FAQ.

Aangepaste openingstijden Stadshuis
wegens verkiezingen

Op 15 en 16 maart is de NOS te gast bij gemeente Nieuwegein.
De NOS maakt dan tv- en radio-uitzendingen over de gemeente-
raadsverkiezingen vanuit het Stadshuis.

Op beide dagen is de dienstverlening in het Stadshuis overdag volledig
toegankelijk voor het publiek. Het stembureau op het Stadshuis is
gewoon open. Stemmen op het Stadshuis kan ongehinderd plaats-
vinden. De uitslagenavond van de eigen Nieuwegeinse verkiezingen
vindt plaats in Stadstheater De KOM en is via een livestream op
nieuwegeinstemt.nl te volgen.
Op woensdag 16 maart sluiten de balies van de gemeente in het
Stadshuis om 17.00 uur. Bibliotheek De Tweede Verdieping sluit op
15 en 16 maart om 18.00 uur.

Bij de foto van Monique de Beer
in De Digitale Nieuwegeiner van
de vorige week is vergeten de

credits voor de foto van de
fotograaf te vermelden.

De fotograaf van die foto is:
Fototeam KenM, Nieuwegein.

mailto:s.tuitel@merwestein.nl
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ticketmatic&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/us/app/ticketmatic/id1277665479?ls=1
https://www.dekom.nl/agenda/5551/Dubbelprogramma/Ronald_Goedemondt_Kim_Schuddeboom?rt=3907fde&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/5551/Dubbelprogramma/Ronald_Goedemondt_Kim_Schuddeboom?rt=3907fde&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/5551/Dubbelprogramma/Ronald_Goedemondt_Kim_Schuddeboom?rt=3907fde&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/5551/Dubbelprogramma/Ronald_Goedemondt_Kim_Schuddeboom?rt=3907fde&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.pen.nl/winkel/cart
http://nieuwegeinstemt.nl
http://www.vspnieuwegein.nl/
http://www.vspnieuwegein.nl/
http://fototeam-kenm.nl
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Inwoners
met een Stadspas
kunnen gratis
Corona-zelftesten
afhalen op Cityplaza

De afgelopen weken zijn veel
Coronaregels verdwenen. Dat is
goed nieuws. Toch is het coro-
navirus niet weg. De gemeente
Nieuwegein vindt het belangrijk
dat iedereen zichzelf en anderen
kan beschermen tegen het Coro-
navirus. Ook inwoners met een
kleine beurs. Juist zij ervaren
soms drempels bij het gebruiken
van testen en maskers. Omdat
zij het geld niet zomaar kunnen
missen.

Voor inwoners met een Stadspas
zijn opnieuw gratis corona-zelf-
testen en mondmaskers beschik-
baar. Zij kunnen die sinds maan-
dag 7 maart ophalen bij het GGD
Informatiepunt op City Plaza. Het
informatiepunt is 7 dagen per week
open. Je kiest dus vanaf 7 maart
zelf wanneer je langskomt.

Nieuw GGD Informatiepunt
op Cityplaza
Het GGD Informatiepunt is onlangs
geopend en is het eerste punt in de
regio. Iedereen kan hier antwoord
krijgen op vragen over bijvoorbeeld
gezond leven, corona en opvoe-
ding. Of over stress en mentale
gezondheid. Het informatiepunt is
zeven dagen per week open.

Betere dienstverlening
Eerder was de uitgifte van gratis

zelftesten en mondmaskers op een
andere manier geregeld. Toen wa-
ren er maar beperkte dagen en tij-
den voor het afhalen beschikbaar.
Door de samenwerking met het
GGD Informatiepunt kunnen in-
woners nu zelf kiezen wanneer zij
langskomen om de gratis materia-
len op te halen of hun vraag te
stellen.

Een Stadspas
voor mensen
met een laag inkomen
Inwoners met een inkomen tot 125
procent van de toepasselijke bij-
standsnorm hebben recht op een
Nieuwegein Stadspas. Met deze
pas kunnen inwoners korting krij-
gen op een breed aanbod van
sportieve en culturele activiteiten.

Ook korting op zwemlessen en
huiswerkbegeleiding wordt gere-
geld via de Stadspas. Er zijn on-
geveer 2.800 Nieuwegeinse
huishoudens met een Stadspas.
Elk gezinslid heeft een eigen pas.

Contactgegevens
GGD Informatiepunt
• Adres: Laag Raadstede 4 (naast
de Jumbo)
• Openingstijden: maandag t/m
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
en op zondag van 12.00 tot 17.00
uur.
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Entree Zorgplein
en Buurtplein Zuid
nu voor iedereen
toegankelijk

Bereikbaar voor rollators, kinderwa-
gens en rolstoelen. Een herkenbare
route voor slechtzienden. Ruimte om
elkaar gemakkelijk te kunnen passe-
ren én een afhaalautomaat voor de
apotheek.

De afgelopen periode is hard gewerkt aan
een toegankelijke ingang voor Zorgplein
en Buurtplein Zuid aan de Ratelaar 37.
Maandag 21 maart, de eerste dag van de
lente, wordt op een feestelijke manier
stilgestaan bij het resultaat.

Voorheen had de entree van het Zorg- en
Buurtplein in Hoogzandveld een lift, die
regelmatig buiten werking was. Niet
wenselijk voor een gebouw met zo’n pu-
blieke functie. Jaimy van der Veeken,
buurtverbinder op Buurtplein Zuid: 'Alle
partners in het pand waren het er al snel
over eens dat dit aangepakt moest worden.
Maar helaas bleek de realisatie ervan nog
een flinke puzzel. Ik ben ontzettend blij dat
we er met zijn allen de schouders onder
hebben gezet. Nu zijn we voor alle bezoe
kers goed en gemakkelijk bereikbaar.'

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 de groene vleesvliegen bestaan heel wat soorten en ze lijken
allemaal op elkaar. Ze zijn alles behalve zeldzaam en zijn te zien in het late
voorjaar tot de herfst. Ze zijn een "geliefde" prooi van spinnen maar ook van de
vliegendoder, een mooie en dodelijke wesp. En er zijn vliegen die sterk op ze
lijken.

Vliegen die lijken op een groene vleesvlieg zijn bijvoorbeeld de vliegen van het
geslacht Neomyia. Die hebben dus ook een groene metaalkleur. Met het blote
oog zie je nauwelijks een verschil, maar het wordt iets gemakkelijker als je een

groene vlieg ziet tegen het eind van de winter, want dan is dat een Neomyia soort. Je kunt ze gemakkelijk waarnemen op vroege gele
voorjaarsbloeiers, zoals een gewone paardenbloem of klein hoefblad.'

https://www.nieuwegeinstadspas.nl/
https://www.nieuwegeinstadspas.nl/
https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in
Nieuwegein. Onlangs kwam haar
derde boek Het Tango algoritme uit.
Toen haar kinderen nog klein waren,
schreef Heleen De Troonladder en
Losse tanden, enkele kinderboeken
die spelen in de wijk Zuilenstein. Deze
boeken zijn via onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein tekent ze wekelijks haar
spinsels op met haar schrijverspen.

Reinhuizen CS
Deze keer deel vier van het vervolg-
verhaal over Reinhuizen CS, waarin
een bruidspaar een rol speelt.
Voorgaande aflevering over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.

Wat er vooraf ging: Saar ziet hoe twee
trollen versteend worden.

De derde trol heb ik nooit gezien. De
professoren waken de hele volgende
week, maar hij komt niet tevoorschijn. In
Houten, Wijk bij Duurstede en
Amerongen zijn wat problemen met
verstopte rioleringen, waardoor ze
denken dat de trol zich naar het oosten
verplaatst. Ondertussen worden me veel
dingen duidelijk. Het FOP, het instituut
waar ik schoonmaak, is een officieel
wetenschappelijk instituut voor
fundamenteel onderzoek naar de
plasmafysica, wat dat dan ook mag
wezen, maar de stichting erachter
behelst veel meer dan wetenschap
alleen. Magie mag ik het niet noemen
van Lena van Tuijl, paranormaal vindt
professor Kers weer een vervelende
term. De Jefferson Organisatie voor

Kinetische Energie, kortom JOKE, heeft
als doel de wereld te beschermen tegen
zaken waar de wereld zelf niet in gelooft.
Het is in die zin verwant aan
plasmafysica, volgens Jan de Vries, dat
het gaat om dingen die de meeste
mensen niet kunnen zien, behalve als ze
ontploffen. Volgens Jan is Lena van Tuijl
de janitor van het kasteel. Dat klinkt in elk
geval beter dan heks. Feitelijk is ze het
hoofd van Reinhuizen Cleaning Services.

Wanneer ik over de kiezels van de
parkeerplaats loop, moet ik er steeds aan
denken dat dat allemaal stukjes
versteende trol zijn. De andere trol is
door de kasteelheer verplaatst naar een
hoekje van het park, en staat daar nu
alsof hij een modern kunstwerk is,
Vluchtende trol, door Jan de Vries.
Vagranten zoals de trollen horen niet
hier, maar als kunstwerk voldoen ze
prima.

De lente is in aantocht en ik geniet
overdag van de opkomende krokussen
en het jonge groen. De fysici leren me
kennen en zwaaien als ze langskomen,
mits ze niet met hun hoofd diep in de
berekeningen zitten. ’s Avonds verruil ik
mijn tekenpotloden voor bezems en
dweilen en maak ik de kantoren schoon.
Wanneer ik dan in het Koetshuis een kop
koffie drink, verschijnen er regelmatig
nieuwe gezichten. Inmiddels weet ik dat
ze daar aankomen uit andere oorden en
soms zelfs uit andere werelden. Kasteel
Rijnhuizen fungeert als een
doorgangsstation voor de schrobbers en
schoonmakers die Nederland
beschermen tegen trollen en ander
vreemd gespuis.
Eerlijk gezegd zijn de natuurkundigen

van het FOP vreemder dan de types die
met groot gemak praten over
manifestaties van elfen en feeën of ander
vagranten. Er schijnt ook een
stationsmeester te zijn, maar die heb ik
nog niet ontmoet.
In deze eerste lenteachtige dagen,
waarop de zon voluit schijnt, denk ik
nergens aan. Ik teken een bruidspaar
voor het theehuis. Zij draagt een lange
witte japon, een beetje victoriaans, en hij
straalt in een zwierige jas en een hoed
met pluimen. Ik teken hen achter de
ramen van het theehuis, en even later op
de brug en achter de bomen, wanneer ze
samen onder een elegante parasol door
de tuin lopen.
De tuinman schoffelt in een rommelige
border. Ganzen gakken en eenden zitten
elkaar achterna. Ik schenk nog eens een
kop thee in uit mijn thermoskan en teken
een roeibootje voor de aanlegsteiger bij
het theehuis.
Even doe ik helemaal niets. Dan pak ik
mijn spullen in en loop met mijn
schetsboek onder de arm naar het
koetshuis. Tijd om naar huis te gaan en
naar de supermarkt.
‘Wil je nog een koffie voor je gaat?’
vraagt Martijn in het koetshuis. Hij staat
achter de bar en poetst de wijnglazen op.
‘Nee, bedankt. Is het bruidspaar al
vertrokken? Ik dacht dat ze misschien
wel een tekening wilden.’
‘Welk bruidspaar?’
‘Van vanmiddag, bij het theehuis? Ze
hadden wel prachtig weer vandaag.’
‘Vrijdag is er pas weer een trouwerij.
Mensen trouwen nooit op maandag.’
Verbaasd sla ik mijn schetsboek open.
‘En zij dan?’

Wordt vervolgd.

https://www.pen.nl/artikel/leuke-weetjes-jutphaas-en-vreeswijk-worden-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://www.pen.nl/winkel/
https://www.pen.nl/?s=schrijverspen
https://www.pen.nl/?s=Reinhuizen+CS
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MET ONDER ANDERE:
(Onder voorbehoud)

• Luna Weijers

• Quinty Kroes

• Fabienne van de Ven

• Isa Kokkelkorn

• Lara Franssen

• Kathleen Scheidt

Scheidsrechter:
Richard Loef

Kaartverkoop
www.ticketkantoor.nl/shop/creatorsfcladies

MET ONDER ANDERE:
(Onder voorbehoud)
• Celine Dept

• Maaike van Houten

• Kelly Mexy

• Ouassima Tajmout

• Kelly Spronk

• Denise Kroes

• Rosa Maria Mol

• Ilse van Esch

Locatie: JSV Nieuwegein
Sportpark Galecop 1 - Nieuwegein - www.jsv-nieuwegein.nl

CREATORS FC LADIES
VS

V.V. SCHAESBERG

Opbrengst t.b.v

Toegang

!6.-

ZATERDAG 12 MAART
16.30 UUR
Sportpark open vanaf 15.30 uur

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Cursussen in DE KOM
(opnieuw) van start

De lente komt eraan. De natuur zindert
van creativiteit en muzikaliteit. Een
mooi moment om zelf ook weer met
een nieuwe cursus te beginnen! In
maart gaan er in het kunstencentrum
van DE KOM enkele (opnieuw) van
start.

• KOM tekenen en schilderen! (7+)
Maak de kunstenaar in jezelf wakker en
ga aan de slag met verschillende mate-
rialen en teken- en schildertechnieken.

• Maak je druk (8+): T-shirt of tas
In deze cursus ga je experimenteren met
verschillende druktechnieken. Je gaat
werken met een echte drukpers en ver-
schillende materialen. Er zijn twee opties:
in de cursus die in maart van start gaat
bedruk je je eigen tas, in de cursus in mei
bedruk je je eigen T-shirt.

• Muziek voor stoere kleuters
Muziek voor stoere kleuters is een cursus
van 5 lessen gericht op ritme in de mu-
ziek. In 45 minuten gaan we op een ac-
tieve, muzikale ontdekkingsreis.

• Muziektuin (4-5 jaar)
Aan de hand van thema’s als dieren, sei-
zoenen en sprookjes wordt er gewerkt
aan de ontwikkeling van gevoel voor
maat en ritme.

• Muziektuin (6-8 jaar)
Reeds gestart, maar inloop is mogelijk.
De cursus muziektuin is voor kinderen uit
groep 3 en 4, bevat elementen van alge-
mene muzikale vorming en is een goede
voorbereiding op instrumentale lessen,
het kiezen van een muziekinstrument en
het samenspelen.

• KOMcarrousel (5+)
Iedere zaterdagochtend kun je iets leuks
doen in DE KOM. Instrumenten uitprobe-
ren (muziek), lekker bewegen op muziek
(dans), in een andere rol kruipen en gek-
ke gezichten trekken (theater) of je crea-
tief uitleven met je handen (beeldend).
Deze gratis lessen beginnen om 10.30
uur en zijn om 12.00 uur afgelopen. Kijk
voor meer info op educatie.dekom.nl.

Minister van onderwijs
bracht bezoek
aan het Cals

Het Cals College in Nieuwegein
kreeg afgelopen maandag hoog
bezoek, Dennis Wiersma (VVD),
de minister voor primair en
voortgezet onderwijs, kwam een
kijkje nemen. De minister deed
dit op uitnodiging van de leer-
lingambassadeurs. Met het be-
zoek lag de minister zijn oor te
luister hoe het met ’the student
voice’ zit.

De leerlingambassadeurs hebben
uitgelegd hoe ze, middels com-
missies, de leerling participatie
georganiseerd hebben. Het thema
sociale veiligheid is daar nauw mee
verbonden. De minister nam ruim
de tijd om met de verschillende
groepen leerlingen van gedachten
te wisselen. Leerlingen hebben
open en eerlijk verteld hoe ze vin-
den dat het gaat en wat er in het
onderwijs beter kan.
De minister heeft voor vertrek nog
een filmpje gemaakt met de leer-
lingen die eind maart de CalsMUN
(Model United Nations) organise-
ren, een mooi alternatief voor het
zelf aanwezig zijn in dat weekend.
‘Geweldig hoe de leerlingen dit zelf
hebben geregeld en volledig zelf in
the lead waren’ aldus een van de
leraren.

Steviger aanpak
voor veiligheid op school
Omdat elke leerling zich vrij en
veilig moet kunnen voelen op
school, komt er een meldpunt voor
leerlingen en ouders, een meld-
plicht voor scholen bij ernstige in-
cidenten en gaat de Inspectie eer-
der en harder ingrijpen. Dat is
nodig, omdat nog altijd tiendui-

zenden leerlingen worden gepest
en lastiggevallen. ‘Dat raakt me
heel erg, en het maakt me strijd-
baar’, aldus minister Wiersma.
Minister Wiersma: 'Iedere leerling
moet zich veilig en vrij voelen op
school. Want hoe kun je het beste uit
jezelf halen als je dag in, dag uit ge-
pest wordt en nergens terecht kunt,
nergens écht geholpen wordt? Hoe
eenzaam voel je je dan wel niet? Ge-
lukkig voelen de meeste leerlingen
zich veilig op school, maar ik vind
dat er meer moet gebeuren voor die
tienduizenden leerlingen die zich niet
veilig voelen. Daarom neem ik extra
maatregelen, zodat de situatie ver-
betert.'

Veilig voelen op school
Vorig jaar voelden 9 op de 10 leer-
lingen zich (heel) veilig op school.
Dat betekent ook dat 1 op de 10,
dus tienduizenden leerlingen, zich
niet veilig en vrij voelen. Meisjes
waren in 2021 vaker slachtoffer
van seksueel grensoverschrijdend
gedrag dan in 2018. Lhbt-leerlin-
gen voelen zich minder veilig dan
in 2018, en zij worden vaker opzet-
telijk lastiggevallen. Leerlingen
willen ook minder graag vrienden
zijn met lhbt-leerlingen en het
minst graag met transgendermeis-
jes.

Meldpunt en meldplicht
Er komt een onafhankelijk meld-
punt waar leerlingen en ouders
terecht kunnen. Dat is nodig om-
dat bekend is dat veel leerlingen
incidenten zoals pesten niet dur-
ven te melden op school, en dat als
het gemeld wordt er niet altijd iets
mee gedaan wordt. Voor inciden-
ten die nog een stap verder gaan,
komt er een meldplicht voor scho-
len. Want vooralsnog melden niet
alle scholen ernstige incidenten.
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Vorig jaar 17,9%
minder woninginbraken
in provincie Utrecht

Het aantal Utrechtse woningin-
braken is in 2021 gedaald met
521 incidenten, wat neerkomt op
een afname van 17,9%. De politie
kreeg vorig jaar 2.397 meldingen
binnen, in 2020 waren dat er nog
2.918. Inbrekers lieten vooral
Woudenberg links liggen. Er
werden in deze gemeente zelfs
62,1% minder woninginbraken
gemeld bij de politie. Dit blijkt uit
onderzoek van Independer op
basis van Nationale Politiedata.

In de provincie Utrecht daalde het
aantal woninginbraken minder hard
dan landelijk gemiddeld. De gemid-
delde daling in Nederland komt
neer op 23,1% minder inbraken in
2021.

'Mensen waren natuurlijk meer
thuis door de lockdowns vanwege
de corona-uitbraak. Maar we zijn
nu weer meer van huis. De inbra-
ken zullen weer gaan stijgen, dus
zorg voor goede sloten of een be-
veiligingssysteem', aldus Michel
Ypma, expert woonverzekeringen
bij Independer.

Juist stijging in zes gemeenten
Helaas was niet overal in Utrecht
een dalend aantal inbraken te zien.
Zo nam het aantal woninginbraken
in 2021 juist toe in zes gemeenten.
De sterkste stijging was er in Wijk
bij Duurstede: het aantal incidenten
verdubbelde hier bijna (+90,8%).
Ook in Rhenen (+58,1%), Veenen-
daal (+46,8%), Houten (+34,2%),
IJsselstein (+10,8%) en De Bilt

(+10,2%) sloegen inbrekers vorig
jaar vaker toe.

Zeist:
meeste inbraken per huishouden
De kans op een woninginbraak is
in Nederland relatief het grootst in
de gemeente Zeist. Per 1.000
huishoudens werd hier in 2021 in
totaal 8,2 keer ingebroken. Dat is
meer dan het dubbele van het lan-
delijke gemiddelde van 2,9 woning-
inbraken per 1.000 huishoudens. In
geen enkele andere Nederlandse
gemeente was dit zo hoog.

'Ik vind het opvallend dat Zeist zo
hoog staat. Het zou kunnen dat dit
zich uiteindelijk ook in de premies
voor de woonverzekeringen gaat
vertalen. Het kan dus op termijn
duurder worden voor Zeistenaren
om zich tegen inbraken te verze-
keren', aldus Independer expert
Michel Ypma.

De top 5 Utrechtse gemeenten
met relatief de meeste woning-
inbraken is als volgt:
• Zeist: 8,2 inbraken per 1.000
huishoudens
• Baarn: 6,4 inbraken per 1.000
huishoudens
• De Bilt: 6,2 inbraken per 1.000
huishoudens
• Rhenen: 5,9 inbraken per 1.000
huishoudens
• Veenendaal: 5,8 inbraken per
1.000 huishoudens

In absolute zin waren Utrecht
(681), Zeist (240) en Amersfoort
(205) de gemeenten met de mees-
te inbraken.
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Werkgelegenheid
Nieuwegein
groeit gestaag

De werkgelegenheid is in 2020 met
twee procent gegroeid naar ruim
48 duizend arbeidsplaatsen, zo blijkt
uit de laatste gegevens van het Provin-
ciale Arbeidsplaatsenregister (peilda-
tum 1 april 2021). Dit is het zesde jaar
groei op rij, waardoor Nieuwegein qua
werkgelegenheid derde in de regio is,
na Utrecht en Amersfoort en voor
Zeist en Veenendaal.

De sector gezondheid en welzijn biedt de
meeste arbeidsplaatsen (8.700), gevolgd
door groothandel en detailhandel (7.700),
op de voet gevolgd door vervoer en op-
slag (7.500). Vooral de rol van logistiek in
de werkgelegenheid is steeds meer terug
te zien. In de afgelopen vijf jaar is het
aantal arbeidsplaatsen in de sector ver-
voer en opslag meer dan verdubbeld
naar bijna 7.500.

Werkgevers
De grootste werkgevers zijn het Sint
Antoniusziekenhuis, Staffing Group, Post-
sorteercentrum Liesbosch, Jumbo NDC
(fase 1) en de gemeente. Nieuwegein
blijft een echte MKB-gemeente met ruim
6.500 bedrijven, waarvan 75 met meer
dan 100 arbeidsplaatsen, ruim 500 bedrij-
ven met tien tot 100 arbeidsplaatsen en
ruim 1.300 met twee tot tien arbeidsplaat-
sen. De rest zijn eenmansbedrijven.

Een deel van de groei wordt verklaard
door uitbreiding binnen bestaande bedrij-
ven en nieuwe vestigingen op bedrijven-
terrein het Klooster. De 2e fase van Jum-
bo zorgt in 2024 voor enkele honderden
arbeidsplaatsen. En met de opleveringen
op het Klooster zal de werkgelegenheid
de komende periode nog verder stijgen.

https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein
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Groeistad loopt tegen
grenzen aan

Hoeveel huizen kunnen er
nog bij in Nieuwegein?

‘Niet mauwen maar bouwen’ is het
motto als Nieuwegein vijftig jaar
geleden ontstaat. Om de vele wo-
ningzoekenden uit vooral Utrecht
een dak boven het hoofd te bieden,
schieten de huizen er op dat mo-
ment als paddenstoelen uit de
grond. Nu er opnieuw grote wo-
ningnood heerst, is een van de
grote vragen in verkiezingstijd:
hoe kan Nieuwegein gezond verder
groeien?

Voor een sociale huurwoning sta je
meer dan tien jaar in de rij, prijzen
van huurhuizen stijgen aldoor en
overbieden is tegenwoordig ook hier
de norm. Ja, de vraag naar woningen
in Nieuwegein is groot. Toch zette de
gemeente onlangs de plannen voor
meer dan 3000 nieuwbouwwoningen
in de ijskast. Er komt eerst een ver-
volgonderzoek naar de leefbaarheid
in de groeiende stad.

Ruimte nodig voor voorzieningen
Het eerdere onderzoek ‘De groeiende
stad’, aangevraagd door onder meer
de ChristenUnie, laat bijvoorbeeld
zien dat Nieuwegein 230 speeltuinen
heeft, twee musea en vijftien huisart-
senpraktijken, en dat in leegstaande
kantoorpanden nog ruimte is voor
eventuele nieuwe huisartsenpraktij-
ken als er meer inwoners komen. Ook
is er aandacht voor groen en mobili-
teit.

'We kunnen niet meer zeggen: we gaan
gewoon bouwen en we zien wel hoe de
stad zich ontwikkelt. Als de huizen er
eenmaal staan, kunnen we niet meer

terug', zegt GroenLinks-lijsttrekker
Alma Feenstra. Na haar verzoek is de
bouw van de 3000 woningen voorlo-
pig stilgezet en komt er dus een ver-
volgonderzoek. Dat focust meer op
‘gezond en veilig wonen’ in Nieuwe-
gein.

Ze somt op: 'We hebben groen nodig,
bredere straten om te kunnen wandelen
en fietsen, winkels, huisartsen. Dat
vraagt nogal wat ruimte. We willen
zeker weten dat mensen hier op een
prettige manier kunnen wonen. Kan dat
niet? Dan bouwen we minder huizen.
Bouwen alleen is niet de oplossing van
de woningnood.'

Wel of niet bijbouwen?
Terwijl GroenLinks dus nog niet weet
of er nog 3000 huizen bij moeten ko-
men in Nieuwegein, zegt de PvdA bij
monde van lijsttrekker Vincent van
Esch: 'Die 3000 woningen moeten er
komen en dat kán. De wooncrisis
vraagt om oplossingen en bouwen is de
grootste oplossing.' Hij benadrukt wel
dat de bouw van huizen niet ten
koste mag gaan van groen.

'Ik hoor verhalen van starters die op
hun 30ste noodgedwongen nog bij papa
en mama op zolder wonen en geen
eigen plek hebben', vervolgt Van Esch.
'We moeten echt veel woningen gaan
toevoegen voor al die woningzoekenden
in Nieuwegein.'Wat betreft de leef-
baarheid zegt hij: 'Het hoort erbij om
te investeren in bijvoorbeeld openbaar
vervoer en groen.'

Het nieuwe onderzoek naar de groei-
ende stad Nieuwegein loopt voorals-
nog tot juli dit jaar. Tot die tijd wordt
er voor de 3000 eerdergenoemde wo-
ningen de pas op de plaats gemaakt.
Op de vraag of die huizen wél of niet
gebouwd moeten worden, laten de

andere politieke partijen veelal weten
de uitkomsten van het leefbaarheids-
onderzoek te willen afwachten.

Zo zegt het CDA: 'De pauzeknop is
ingedrukt, omdat ons ja niet zonder
mits kan.'

Ook de ChristenUnie wil eerst kijken
of er genoeg ruimte overblijft voor
zaken als groen, mobiliteit en voor-
zieningen.

D66 pleit vooral voor betaalbare en
duurzame woningen.

Lokale Vernieuwing vat het zo
samen: 'Nieuwegein moet groen en
aantrekkelijk blijven.'

De VVD geeft aan het 'niet uitlegbaar'
te vinden als Nieuwegein stopt met
bouwen, maar wijst ook op de hier-
voor genoemde aandachtspunten.

De nieuwe partij De Unie zegt alleen
te willen bouwen als dat geen gevol-
gen heeft voor de leefbaarheid. De
lijsttrekker van nieuwkomer

JezusLeeft!, Marco Weij, laat weten
de woningbouwplannen nog niet te
hebben gelezen en de vraag daarom
niet te kunnen beantwoorden.

Overigens benadrukte woonwethou-
der Hans Adriani (PvdA) in een eer-
dere vergadering over dit onderwerp
dat het wel of niet bouwen van de
3.000 huizen ook een politieke keuze
is. Hij zei: 'Er bestaat geen onderzoek
waar een getal uitrolt, dat zegt: dit
kunnen we nog bouwen. Dat kun je niet
via een wiskundige formule bepalen.
Het is een kwestie van politieke keuzes
maken.'

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht
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Alma Feenstra Vincent van Esch
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Nieuwegeiner
klimt naar de top
van de Mont Blanc
voor KiKa

De 38-jarige Bart van Bemmel uit
Nieuwegein laat er geen gras over
groeien. De top van de Mont Blanc
die 4807 meter hoog is, moet en zal
hij halen. En dat voor de Stichting
KiKa. Inmiddels heeft hij al ruim
2.700 euro opgehaald voor deze
stichting op zijn speciale do-
natiepagina. Als vader van twee
jonge kinderen kan hij het maar
moeilijk verkroppen dat kinderen
overlijden aan de verschrikkelijke
ziekte kanker. Zelf heeft hij 2
kinderen.

Liefde voor de Alpen
De liefde voor de Alpen bij Bart is
ontstaan doordat zijn opa en oma
hem vroeger meenamen naar een
huisje dat ze huurde van de plaatse-
lijke bakker in Termen, kanton Wallis
(Zwitserland). Zijn opa zag ooit een
foto van de Matterhorn in een kalen-
der en besloot toen dat hij daar naar-
toe wilde. Op deze vakanties maakte
hij veel wandelingen in het hoogge-
bergte samen met zijn ouders.

Bart: ‘Ik beklim inmiddels al redelijk
wat jaartjes de hogere toppen in de
Alpen. Ik ben begonnen met een mis-
lukte poging op de Zugspitze, Duits-
lands hoogste berg. Deze berg was
wel een duidelijk leermoment voor

me. Verkeerde periode, verkeerde
voorbereiding, van alles. Sindsdien
ben ik mij gaan verdiepen in het
Alpinisme. Na de Zugspitze boekte ik
een beklimming via het inmiddels
bevriende gidsenbureau Peakshunter
mountainguides naar de top van Zwit-
serlands hoogste berg, de Dufour-
spitze 4634 meter hoog. Ondanks dat
het de eerste keer was dat ik boven
de 4000 meter kwam en het een
ontzettend lange zware tocht was
raakte ik bij deze beklimming wel op
de top. Inmiddels heb ik 15 ‘4000-ers’
beklommen en een rits ‘3000-ers’.’
De bekendste berg die de Nieuwegei-
ner heeft beklommen is de Matter-
horn.

De keuze voor de Mont Blanc
Binnen de Stichting KiKa zijn er ver-
schillende programma’s om aan mee
te doen om geld in te zamelen. De
Ben Nevis winter beklimming, week
Berner Oberland en de Mont Blanc.
Bart: ‘Ik heb de Mont Blanc nog niet
beklommen dus dit leek mij een
ideaal moment om het te gaan doen.
De hoogste top van de Alpen voor
een ontzettend goed doel. Daarnaast
beklimmen we nog wat toppen in het
Monte Rosa massief. Dus het wordt
een weekje flink aanpoten. Maar dat
hebben we er allemaal graag voor
over. We hopen zoveel mogelijk geld
in te kunnen zamelen. Bij Kika doen
ze geweldig werk en elke euro die ze
ermee helpt telt.’

Voorbereiding
Bart: ‘Het wordt een weekje flink aan-
poten. Maar dat hebben we er alle-
maal graag voor over. We hopen zo-
veel mogelijk geld in te kunnen zame-
len. Bij KiKa doen ze geweldig werk
en elke euro helpt. Daarom gaat het
er nu allemaal om om zo goed mo-
gelijk voorbereid aan de beklimming
te beginnen. Ik heb door de jaren
heen een soort trainingsprogramma
voor mezelf ontwikkeld wat mij heel
goed helpt om mijn doelen te halen.
Dat houdt in dat ik veel krachttraining
doen en veel kilometers hardloop in
de Utrechtse Heuvelrug. Daar vind je
voor Nederlandse begrippen best wat
steile heuvels en kan je goed op verti-
cale meters trainen. Daarnaast krijg ik
veel biologische sportsupplementen
van een vriend die een gezondheids-
winkel bezit. Dus dat is zeker een
goede hulp.’

Volgende maand gaat de Nieuwe-
geiner alvast de Mont Blanc du Tacul
beklimmen via een ijsroute. Verder
staat de Aiguille Verte noordwand
nog op het programma voor eind mei.
Daarna verwacht Bart de Mont Blanc
aan te moeten kunnen. ‘Ik kan in
ieder geval beloven dat ik er alles aan
doe om de top te halen voor KiKa’
laat Bart onze redactie weten.
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Burgemeester
Frans Backhuijs
op bezoek
bij Robin-Food

Het stond al langer gepland dat
burgemeester Frans Backhuijs
zou aanschuiven bij Robin-Food.
Maar vanwege de Corona werd
de kennismaking met het prach-
tige eetinitiatief steeds weer uit-
gesteld. Afgelopen dinsdag was
het dan zover dat de burgemees-
ter kwam genieten van een drie-
gangenmenu.

Met een team van vrijwilligers ser-
veert de Stichting Robin-Food alle
gasten een driegangenmenu. 'We
willen de doelgroep die we voor
ogen hebben een normale maaltijd
geven. Restaurantniveau wil ik het
niet noemen, maar gewoon zoals
vroeger: wat je at bij moeders thuis
of bij oma. Een goede pot.'

Deelnemers hoeven zich maar één
keer aan te melden om wekelijks
aan tafel te schuiven. 'Als je een-
maal deelnemer bent bij Robin
Food, dan verwachten we dat je
wekelijks komt. Lukt dat een keer
niet en je weet het van tevoren,
dan geef je dat door. Weet je het
last-minute, dan app je. We heb-
ben er een hekel aan om eten weg
te gooien' aldus Frans Kamps,
voorzitter van de Robin-Food.

Backhuijs kon de maaltijd en het
geen wat Robin-Food doet in de
wijk erg waarderen, net zoals an-
dere maaltijd initiatieven in de wijk.
Want maaltijd verbindt en brengt
mensen. Kamps: ‘Het unieke is wel

dat het bij ons gratis is en bedoeld
voor mensen die het nodig heb-
ben'.

De burgemeester was uiterst tevre-
den over de mogelijkheid dat, in-
dien er mensen uit de Oekraine
naar Nieuwegein komen, zij ook
kunnen meeeten bij Robin-Food.

Kamps: ‘Tuurlijk gaan we hier aan
meewerken, alleen weten we nog
niet om hoeveel mensen het gaat.
Mocht het zover komen hopen we
dat er mensen zijn die willen mee-
helpen met koken.'
Voor meer informatie over Robin
Food, stuur een e-mailtje naar:
info@robin-food.nl.

Ook ‘Soep van de Fiets’
door Robin-Food
Iedere eerste zondag van de
maand deelt Robin-Food ‘Soep
van de Fiets’ uit op de Boogstede
in de binnenstad van Nieuwegein.
Dit is bedoeld voor mensen die het
nodig hebben. Stichting Robin-
Food staat daar met een bakfiets
van 14.00 tot 16.30 uur. De opval-
lende bakfiets kun je niet missen.
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Winactie in DE KOM

Voor de clowntjes die aanstaande
zondag naar 'Bumba op Reis' komen
heeft DE KOM een superleuk prijzen-
pakketje klaarstaan. Eén clowntje
wordt de gelukkige winnaar!

Laat in de reacties op Facebook weten
waarom jij dit prijzenpakketje wil winnen
en de winnaar krijgt zondag voorafgaand
aan de voorstelling bericht van ons!

Hello Spring Wandeling

Jutphaas-Wijkersloot brengt je op
12 maart vanuit Jut & Zo langs mooie,
iconische en gezellige plekjes in
Jutphaas-Wijkersloot. Elke dag stelt de
organisatie een deelnemer voor die je tij-
dens de wandeling kunt ontmoeten. Van-
daag: Pipo in de wijk.

'Twee keer in de week kun je bij de Pipo
aansluiten voor een bak koffie of thee en
een ontmoeting. Op dinsdag wordt je ont-
vangen door Ella en Nils tussen 10 en 12
uur. Op donderdag door Nancy en Nils
tussen 14 en 16 uur. Wij houden van
gezelligheid, een goed gesprek, humor
en ieders eigen kijk op het leven. Ieder-
een is bij ons van harte welkom. Elke
maand proberen we ook een extra bij-
eenkomst te organiseren rond een leuk
thema.'
De Pipowagen staat elke maand op een
andere plek in Jutphaas-Wijkersloot. Wil
je weten waar? Kijk dan op:
https://www.facebook.com/pipoindewijk
of https://depipoindewijk.wordpress.com

http://robin-food.nl/
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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

Grote bek
en beste dosis humor
Jeroens Clan
vr 11 mrt, 20.30 uur, € 19,50
Jeroens Clan is een trio Brabantse
jongens met een grote bek en
beste dosis humor. Daarmee
gooiden zij tijdens de finale van het
Leids Cabaret Festival 2018 hoge
ogen. 'De provincie strikes back.
Jeroens Clan weet ongelooflijk slim
de zaal te bespelen. De...

Ode aan Queen
za 12 mrt, 20.15 uur, vanaf € 24,50
In korte tijd groeide de Queen-trib-
uteband Crazy Little Things uit tot
een ware sensatie. Na optredens
op verschillende grote podia en
festivals, komt de zevenkoppige
groep nu met een speciaal theater-
programma dat op 12 maart in DE
KOM te zien is. Verwacht geen op-
plaksnorren, stofzuigers of pruiken
want deze muzikanten gaan...

Klassiek meets pop
Remy van Kesteren en het
Analogue Robot Orchestre
za 12 mrt, 20.30 uur, € 22,00
De reis van harpist Remy van
Kesteren is er eentje van mooie
muziek en verre uithoeken. Na vele
onderscheidingen in de klassieke
muziek ging het kriebelen bij de
muzikant. Zijn liefde voor het
klassieke repertoire is groot en blijft
een basis, maar de harpist besloot
ook popmuziek te gaan maken. Dit
bracht hem o.a. een theatertour...

Veldhuis en Kemper
di 15 mrt, 20.15 uur, vanaf € 26,00
Rabobankzaal
Het is twintig jaar geleden dat
Veldhuis & Kemper voor het eerst
samen op het podium stonden. Je
zou zeggen dat je elkaar dan wel
goed kent. Toch? De mannen
denken in ieder geval dat ze elkaar
alles kunnen vertellen, maar of dat
nou zo verstandig is? Confron-
terend en grappig is het in...

Oud-profvoetballer
Wim Kieft
wo 16 mrt, 20.15 uur, vanaf 21,50
Tijdens het EK ’88 scoorde Wim
Kieft met een kopbal, acht minuten
voor tijd, de verlossende goal
tegen Ierland. Nederland won met
1-0, ging door naar de halve finale
en werd uiteindelijk Europees
Kampioen. Een legendarisch mo-
ment van een fenomenale voet-
baller. Na zijn profcarrière...

Brutale, absurde en
muzilkale voorstelling
Anniek Pheiffer
en Jacqueline Blom
do 17 mrt, 20.30 uur, € 24,00
Anniek Pheifer en Jacqueline Blom
zijn twee van meest komische
actrices van ons land en ken je
ongetwijfeld van het theater of van
tv. Op donderdag 17 maart staan
zij in DE KOM met een fysieke,
muzikale en absurde voorstelling
boordevol brutale inzichten over
het dagelijkse leven. En...
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