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• Burgemeester Frans Backhuijs feliciiteert het echtpaar Westeneng-Linnenbank van harte met hun zestigjarige huwelijk

DEZE WEEK
Agenda
Vier de zomer bij de Buurtpleinen
Repair Café op 6 augustus
Bloemen en kruiden in het Natuurkwartier
• Zomer Zotheid in Kunstgein Podium
• Enquête provincie over gebruik fietsroutes
• St. Antonius loopt voorop in
organiseren zorg dicht bij patiënten
• Week van de democratie
• Bewegen op het AHN Zomerfestival
• Inloopavond bij Rouwgroep
• Circusfeestje in Buurtplein Galecop
• Komkommertijd
• De Nieuwegeinse brandweer
• NK Serverwerpen in Nieuwegein
• Steeds minder corona-patiënten in
het ziekenhuis
• Wandeling met Oekraïners door Galecop
• Gemeente Nieuwegein draagt bij bij
aanschaf energiezuinige apparaten
• Fijn wonen in Nieuwegein, maar...
• Activiteitenplein Bouwgein
• Inschrijven voor de FC Utrecht
voetbalscholen
• Indië-herdenking in NIeuwegein
• Maurisstraat
• Sint Antonius Ziekenhuis nog op
zoek naar mensen met diabetes en
voetklachten
• Fietsstoplicht eerder op groen
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MOZARTPLANTSOEN

De Zingende Zomer trapt af

Gastbeiaardier Merle Kollom

Sari van Veenendaal stopt

Nieuw cultureel seizoen in DE KOM

Komkommertijd
OK, het is komkommertijd, geen reden
om niet lekker te koken. Vrijdag had ik
gasten, en heerlijk gekookt, hier staat het
menu inclusief 3 gerechten met komkommer.
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Feestelijk nieuw cultureel seizoen in DE KOM
Het belooft een mooi en vooral feestelijk seizoen te worden in DE
KOM. DE nieuwe KOM is namelijk jarig. In september bestaat het
gebouw aan het Stadsplein 10 jaar en dat moet gevierd worden!
Elke 10e van de maand wordt er een feestje gebouwd ter ere van dit
jubileum. Het culturele seizoen start op zaterdag 27 augustus met het
Open Huis van het kunstencentrum. Tussen 10.00 en 15.00 uur kan
iedereen kennismaken met het cursus- en lesaanbod, instrumenten uitproberen, de lesruimtes bekijken en docenten ontmoeten.
Dan is op 3 september een exclusieve preview van het theateraanbod te
zien. Op 10 september barst het feest echt los en wordt ’10 jaar DE KOM’
afgetrapt met ‘KOM dansen’, in de kleine zaal die speciaal voor de gelegenheid omgetoverd wordt in een heuse club.
Houd de website in de gaten voor alle ’10 jaar DE KOM’ activiteiten en
evenementen.

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

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Repair Café repareert op 6 augustus
Sinds 2013 heeft Nieuwegein een Repair Café. En sinds afgelopen
jaar zelfs een tweede. De eerste zaterdag van de maand in
Buurtplein Doorslag, de derde zaterdag van de maand in Buurtplein
Galecop. Nu is er zaterdag 6 augustus aanstaande weer een Repair
Café op Buurtplein Doorslag aan de Parelduiker 13.
Vrijwilligers repareren er onder andere lampen: bureau-, tafel-, staande-,
hang-, wand-, zak-, loop-, bouw- of antieke lampen. Met gemiddeld 40
bezoekers per Repair Café is het evenement niet meer weg te denken uit
Nieuwegein.
De reparatie is gratis. Doel is om spullen een langer leven te geven en
daarmee de afvalberg te verkleinen. Deskundige reparateurs repareren
behalve lampen op die dag ook lekke banden, repareren fietslichten,
spannen kettingen en stellen handremmen af. E-bikes repareren ze níet.
Verder zijn er technici, naaisters én een klokkenmaker die je kapotte
spullen helpen te repareren.
Het Repair Café is zaterdag 6 augustus geopend van 11.00 tot 14.00 uur
in Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13 in Nieuwegein.
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AGENDA
• 5 aug: Canadees Gerald Martindale
bespeelt carillon
• 6 aug: AHN, Laagdrempelig bewegen
• 7 aug: Melanie Ryan & The Wise Guys
• 8 aug: Inloopavond Rouwgroep
Nieuwegein
• 9 aug: Buurtfestijn Lijsterbesstraat
• 11 aug: Expeditie Robinson Natuurkwartier
• 12 aug: Estlandse Melle Kollom
bespeelt carillon
• 13 aug: AHN, Petanque met uitleg
• 14 aug: Martin B. Kafmann & Rooie
Arie
• 15 aug: Buurtbrabbel Doorslag
• 15 t/m 18 aug: Voetbal4daagse
• 16 aug: Circusfeestje Buurtplein
Galecop
• 16 aug: Circusfun Galecop
• 18 aug: Springkussenfestijn JSV
Galecop
• 19 aug: Superjam in de Partner
• 20 aug: AHN, Zomerbingo
• 21 aug: Vuurvlinder & Venice in
Wonderland
• 24 aug: Zomervakantiekaarten
• 27 aug: Open Huis kunstencentrum
DE KOM
• 28 aug: Another Story & Sing Along
o.l.v. Margreet de Ruijter
• 3 sep: Authentieke Dag Vreeswijk
• 3 sep: Pieremachocholtocht
• 3 sep: Bootjesdag Museumwerf
• 3 sep: Klaverjasmarathon
• 3 sep: Vreeswijks Kolkfeest
• 3 sep: DE KOM, preview theaterseizoen
• 4 sep: KiKa Saté Sunday
• 7 sep: Feestversieringen maken
• 8 sep: NK Serverwerpen
• 10 sep: Vogelhuisjes maken
• 10 sep: 10 jaar DE KOM: KOM dansen
• 11 sep: Sluizenloop
• 28 sep: Insectenhuisjes maken
• 1 okt: Welkom op het Plein
• 20 okt: Beursvloer
• 12 nov: Intocht Sinterklaas
• 14 dec: Kaarslicht in Vreeswijk

Nieuwegeinse gemeenteraad
organiseert Week van de Democratie
Op donderdag 15 september vindt de Internationale Dag van de
Democratie plaats. In dat kader organiseert de Nieuwegeinse
gemeenteraad in week 37 de Week van de Democratie.
De week zal in het teken staan van zichtbaarheid van de raad en
verbinding met de inwoners van Nieuwegein. Daarom kunnen inwoners
de hele week onder het genot van een kop koffie het gesprek aangaan
met de raadsleden. Die staan in verschillende wijkwinkelcentra.
Tijdens deze gesprekken hoopt de raad contact tot stand te brengen met
inwoners uit alle hoeken van de samenleving. Van toevallige
voorbijganger tot vaste volger, de raadsleden willen met iedereen in
gesprek. Daarom nodigt Nieuwegein in de Week van de Democratie de
inwoners uit om te dineren met raadsleden en de Raadsvergadering bij te
wonen etc. De raadsleden zullen ook één of meerdere scholen bezoeken
en brengen zij graag onder de aandacht dat de fractievergaderingen
openbaar zijn.
Meer informatie
Voor meer informatie lanceren de gemeente Nieuwegein in augustus een
aparte pagina op haar website. Inwoners van Nieuwgeein kunnen zich
vanaf dan ook aanmelden voor activiteiten via het e-mailadres
griffie@nieuwegein.nl.
Door de Verenigde Naties is 15 september uitgeroepen tot de
‘Internationale Dag van de Democratie’ (International Day of Democracy).
Op deze dag wordt stilgestaan bij de toestand van de democratie in de
wereld. Democratie is een proces en een doel dat alleen met volledige
steun van de internationale gemeenschap een realiteit kan worden voor
iedereen.
De waarden van vrijheid, mensenrechten en algemeen kiesrecht zijn
essentieel voor de democratie. De democratie is op haar beurt de
natuurlijke omgeving voor de bescherming en verwezenlijking van de
mensenrechten. De band tussen democratie en mensenrechten is
vastgelegd in artikel 21, lid 3, van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, waarin staat:
'De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de
regering; deze wil zal tot uiting komen in periodieke en eerlijke
verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en
gelijkwaardig kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een
procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.'
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17 juli 1978: vanaf het Van Herwijnenplantsoen is de rookpluim te zien boven het bedrijfspand tussen IJsselsteinseweg (nu Herenstraat) en Kruyderlaan. Foto J vd Berg

Brandweer in Nieuwegein
In de jaren tussen beide wereldoorlogen bestaat in beide dorpskernen een
vrijwillige brandweer. Mannen, veelal
uit de middenstand en de agrarische
sector, die na het afgaan van het luid
alarm (sirene) en vanaf 1974 het stil
alarm (pieper) alles uit hun handen
laten vallen, zich naar de kazerne
reppen en met de autospuit zo snel
mogelijk naar de plek des onheils
rijden.
De vrijwilligers vormen een hechte groep.
Op de meest onmogelijke tijdstippen staan
zij klaar. Zij zijn trouw aan het korps en
werken vaak al heel lang bij de brandweer. Oefenen en scholen doen ze
samen. Vele uren worden besteed aan
studie en specialisatie. Zij hebben zich
verenigd in de Vereeniging Vrijwillige
Brandweer Jutphaas (opgericht in februari
1924) en de Vereniging Vrijwillige
Brandweer Vreeswijk (opgericht op 25 juni
1930). Partners worden nadrukkelijk bij de

activiteiten betrokken. Ter versteviging
van de band en ter ontspanning worden
uitjes, speur- en puzzeltochten georganiseerd, BBQ’s gehouden, feesten en
jubilea gevierd. De leden beschouwen de
vereniging als (een deel van de) familie.
Het is niet verwonderlijk dat beide verenigingen nog steeds bestaan.
Burenhulp
In principe bestrijdt het korps de branden
binnen de eigen gemeentegrenzen. Maar
soms is dringend meer slagkracht nodig.
In 1931 neemt het gemeentebestuur van
Vreeswijk het initiatief tot een onderlinge
hulpverleningsovereenkomst tussen de
gemeenten Vreeswijk, Jutphaas, Houten,
Schalkwijk, IJsselstein en Utrecht. Indien
nodig helpen de korpsen elkaar bij de bestrijding van brand. Het is een eerste voorloper van regionale samenwerking.
Naast beide gemeentelijke korpsen is er
ook een bedrijfsbrandweer van de Persil,
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later Henkel. Dit korps is opgericht in
1935-1936 en oefent regelmatig met het
gemeentelijke korps.
Materieel
Op 30 juni 1971 beschikt het korps
Jutphaas over een Ford Thames Trader
autospuit en een Mercedes tankautospuit.
Beide zijn gestald in de garage aan de
Schoolstraat in het oude schoolgebouw
dat vanaf circa 1927 door de brandweer
wordt gebruikt.
Het korps Vreeswijk heeft sinds 1970 een
garage aan de Henri Dunantlaan en
beschikt over een oude Dodge autospuit,
een nieuwe DAF tankautospuit een rubberboot op trailer en een schuimblusaanhanger.
De brandweer van de Henkel beschikt
over een tweewielige motorspuit en van
1981-2009 over een Volkswagen Transporter met Supermatic motorspuit. Vanaf
2009 is het korps een BHV-plus organisatie.
(verder lezen)
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Augustus 2004
In de bocht van de Buxtehudelaan naar de Van
Heukelumstraat flitsen de amateur-wielrenners bij het
vallen van de avond voorbij. De renners maken deel
uit van de (toen nog) jaarlijkse wielerweek in Jutphaas.
Een evenement waar velen van genoten, waar velen
fijne herinneringen aan hebben.

Brandweer in Nieuwegein
(vervolg van vorige pagina)
Brandweer Nieuwegein
Op 1 juli 1971 wordt de gemeentelijke
brandweer Nieuwegein opgericht, bestaande uit een post Nieuwegein-Noord
en een post Nieuwegein-Zuid. De beide
posten behouden hun eigen verzorgingsgebied.
Brandweergarage aan de Schoolstraat

Op zoek
naar een hobbykok
Stichting Thuisgekookt is opzoek naar
hobbykoks die voor een buur willen
koken die dat zelf niet meer kan!
Er zijn veel mensen voor wie het lastig is
om (iedere dag) zelfstandig te koken. Omdat de leeftijd het niet meer toelaat, ze te
maken hebben met een lichamelijke of
geestelijke uitdaging of omdat ze bijvoorbeeld spaarzaam moeten omgaan met hun
energie. Stichting Thuisgekookt gaat voor
deze mensen opzoek naar een hobbykok
in de buurt (max. 1,5 km afstand) die één
of twee keer per week een portie extra
kookt en deze bij hen langs brengt. Op die
manier wordt hun wereld groter, gezelliger én gezonder.
Wil jij iemand helpen met jouw kookkunsten? Meld je aan als thuiskok en kook het
verschil! Ga voor meer informatie naar
https://thuisgekookt.nl/koken-voor-jebuur

Op papier mag er dan sprake zijn van één
korps en wordt bij een actieve inzet professioneel samengewerkt, maar om twee
aparte groepen met ieder hun eigen dynamiek, gewoontes en onderlinge afspraken
samen te voegen tot één korps… dat is
een andere zaak. Er wordt heel veel overlegd, gevoeligheden worden besproken
(of niet) en beide groepen moeten ‘geven
en nemen’ om naar elkaar toe te groeien.
Een voorzichtig begin is het afspreken van
een gemeenschappelijke oefenavond.

Brandweergarage aan de Henri
Dunantlaan

Een beroeps-brandmeester (circa 1970)
en vanaf 1977 een beroeps brandweercommandant besteden veel tijd aan de
vorming van het Nieuwegeinse korps.
De hoeveelheid uitrukken overdag stijgt
enorm; voor de vrijwilligers wordt het
steeds moeilijker om te kunnen uitrukken.
Op 1 oktober 2004 treedt de dagploeg in
dienst.
Brandweergarage aan de Nevelgaarde
Nieuwe brandweerkazernes
De kazernering van post noord verandert
met de komst van een garage aan de
Nevelgaarde in 1983.
De post aan de Nevelgaarde wordt echter
al snel te klein. In 1988 is er flink wat opschudding bij bewoners rond de Richterslaan als er plannen naar buiten komen
om daar een nieuwe kazerne te bouwen.
Zo ver komt het niet: de nieuwbouw wordt
5

wel gerealiseerd, maar aan de Nevelgaarde. Gedurende 15 maanden wordt
het korps ondergebracht in een tijdelijke
voorziening. De nieuwe kazerne wordt
geopend op 13 augustus 1991. In 2018
start de nieuwbouw aan de Henri Dunantlaan en in 2020 wordt daar een modern en
duurzaam gebouw opgeleverd.
(verder lezen)
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Indië herdenking in Nieuwegein
Op maandag 15 augustus 2022 organiseert het Comite
4 en 5 mei Nieuwegein en Stichting Pelita de Indië herdenking. Deze herdenking vindt plaats in de Dorpskerk aan de
Nedereindseweg in Jutphaas. Bij mooi weer wordt de bijeenkomst in de tuin bij de Dorpskerk gehouden, bij slecht
weer is de bijeenkomst in de kerk.

Concert door gastbeiaardier
Merle Kollom uit Estland in Nieuwegein
De Gemeente Nieuwegein beschikt sinds 1985 over een
carillon. Het carillon (ook wel beiaard of klokkenspel
geheten) heeft tot medio 2000 op het dak van het gemeentehuis aan de Raadstede gestaan. Sindsdien klinken de
klokken vanaf de nieuwe plek aan de Noordstedeweg (hoek
Sluyterslaan). Op deze plek is een 10 meter hoge constructie
gemaakt waarop het carillon is geplaatst. Iedere vrijdag van
15.00 tot 16.00 uur wordt het carillon bespeeld. De toren is
dan ook open voor bezoek.

Belangstellenden worden die dag vanaf 19.00 uur welkom
geheten in de Dorpskerk. Men kan een kaarsje branden en er is
ruimte voor bezinning. Er is muziek van ‘Friend & Friends.’ Zij
spelen liedjes uit het voormalige Nederlands Indië. Daarnaast
deelt Rein Sohilait zijn ervaringen. Hij is prominent lid van de
Indische gemeenschap en was jarenlang verbonden aan verschillende onderzoeksinstituten.
Rond 19.30 uur start bij het monument de officiële ceremonie. De
locoburgemeester zal een krans namens de gemeente Nieuwegein leggen. Ook het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein en de
Stichting Pelita zullen bloemen leggen bij het monument. Na dit
formele moment kan iedereen die dat wil ook bloemen leggen.
Om 19.45 uur is er in de Dorpskerk-tuin of bij het Geinlicht ruimte
om na te praten.

Rondom het carillon is een brede balustrade gemaakt, dit maakt
het samenspelen met bijv. koperblazers goed mogelijk. Ook is er
een stevige trap naar de beiaardierscabine gemaakt. Met deze,
door de sloop van het gemeentehuis noodzakelijke ingrepen, is
het carillon beter toegankelijk als ooit tevoren. Door de
bebouwing tegenover de beiaard is het instrument ook beter te
horen in de woonwijken rondom de beiaard.
Op vrijdag 12 augustus zal het carillon worden bespeeld door de
talentvolle beiaardier Merle Kollom uit Estland. Naast enkele
bekende en minder bekende werken zal ze ook een tweetal eigen
composities spelen. Het concert begint om 15.00 uur en zal een
uurtje duren. Na afloop van het concert is er een meet & greet
met deze gastbeiaardier uit Estland. Het concert is mogelijk
gemaakt door een bijdrage uit het Fonds ‘Geins Geluk.’

Programma
Om 19.00 uur worden de bezoekers welkomen geheten in het
Geinlicht en de Dorpskerktuin met een hapje en een drankje én
luisteren naar muziek en verhalen. Intussen is de Dorpskerk
open voor een moment van stilte en bezinning en kan men een
kaarsje branden. Rond 19.30 uur begeven de bezoekers zich
naar het monument voor de officiële ceremonie. Voor meer over
de Indië herdenking in Nieuwegein kunnen geïnteresseerden een
e-mailtje sturen naar Theo Hanselaar: theohanselaar@casema.nl.

Over Merle Kollom
Merle Kollom studeerde orgel, theologie en kerkmuziek. Ze
behaalde haar beiaardiersdiploma aan de Scandinavische
Beiaardschool bij Peter Langberg in juni 2019, waarmee ze de
eerste Estse beiaardier werd. Ze trad intussen op in verschillende
landen, en is artistiek verantwoordelijke voor de beiaard van het
gemeentehuis in Tartu. Ze werkte mee en was verantwoordelijk
voor een groot aantal culturele projecten. In 2003 werd ze
verkozen tot 'Persoon van het jaar' door Estonian Concert.

Lokale Indië-Herdenkingen
77 jaar geleden, op 15 augustus 1945, kwam een einde aan
de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-Indië. Voor
Nederland gold dat al op 5 mei 1945.
Voor onze talrijke Indische landgenoten was er geen herdenking
van de gebeurtenissen en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Het heeft tot 1988 geduurd voordat
de eerste en inmiddels jaarlijkse Nationale Indië-Herdenking
plaatsvond. Maar dan steeds op één plek: het Indisch Monument
in Den Haag.
Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaan nu lokale IndiëHerdenkingen. In Nieuwegein werd in 2020 de eerste Indië-Herdenking gehouden. Dit jaar is het voor de derde keer in
Nieuwegein.
7

De Digitale Nieuwegeiner
FOTO VAN DE WEEK

Van Ans Bontrop ontvingen we zojuist naaststaande
foto. Ans berichtte ons daarbij:
'Goedemorgen,
Vorige week ontdekte ik in Vreeswijk de fout??? op het
straat-naambord.
Of... is er bij het Koningshuis nog een Mauris ???
Wie weet (het)...!?
Vr. Groet,
Ans'
Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein?
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.
Zorgen wij er voor dat iedereen kan meegenieten!

Melanie Ryan
en The Wise Guys trappen
de Zingende Zomer af
in De Partner
Alle zondagen in augustus, van
15.00 tot 17.00 uur, is het muzikaal
genieten van De Zingende Zomer
in cultuurcentrum de Partner aan
de Nedereindseweg 401A. Een
zomerprogramma met de nadruk
op liedjes.
Oude, bekende bands en zangers
komen op het podium, maar er zijn
ook nieuwe optredens te verwachten.
Zondag 7 augustus verzorgt singersongwriter Melanie Ryan, landelijk
bekend van het tv programma We
Want More, de openingsact. Melanie
geeft ons een kijkje in haar wereld
van Country music. Daar komen ook
covers en meezingers van klassiekers voorbij.
Na de pauze komt de band The Wise
Guys op het podium. Zij brengen
liedjes uit de traditionele folk uit Groot
Brittannië en Ierland. En ze maken
uitstapjes naar Americana, Country
en Pop uit de jaren ’60 en ’70.
De entree is gratis. Bij mooi weer vinden de optredens buiten plaats. Het
complete overzicht van optredens
kun je hier zien. Wil je meer informatie over de optredende acts, kijk dan
op deze pagina.
Zeker zijn van een stoel? Mail dan
naar info@departernieuwegein.nl.

Brandweer in Nieuwegein
(vervolg van pagina 5)
Regionalisering
Met de groei van Nieuwegein stijgt
ook het aantal inzetten, die overigens
niet alleen beperkt blijven tot het blussen van branden. Door de ligging
langs de snelwegen wordt hulpverlening een belangrijke taak.
In samenwerking met het korps IJsselstein wordt een autoladder gebruikt. De samenwerking tussen
korpsen in de regio krijgt vorm in de
Regionale Brandweer Utrecht, de
voorloper van de huidige veiligheidsregio.
Op 1 november 2010 wordt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU, regio 09)
gevormd waarvan de brandweer een
onderdeel is. Het korps Nieuwegein
maakt deel uit van het werkgebied
Lekstroom.
Spraakmakend is de megaorder van
de VRU in 2016 voor de levering van
nieuwe brandweerauto’s. Hierdoor is
een verregaande standaardisatie van
materieel en blustechniek in de regio
ingevoerd.
Bijzondere incidenten
De posten noord en zuid zijn onder
meer op de volgende momenten uitgerukt.
Circa 1972: Rook van de put van Weber vermengt zich met mist. Dat leidt
’s morgens tot een fikse kettingbotsing op de A2. De wrakken met dodelijke slachtoffers worden weggehaald om elders te worden onderzocht.
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17-07-1978: Firma Beltraco in brand.
Omstreeks 6.00 uur rukt brandweer
uit. De schade bedraagt tussen 2 en
3 miljoen gulden.
Vanaf het Van Herwijnenplantsoen is
de rookpluim te zien boven het bedrijfspand tussen IJsselsteinseweg
(nu Herenstraat) en Kruyderlaan.

Circa 1981: Blauwe bouwketen in het
stadscentrum in aanbouw (huidige
Weverstede) branden uit.
17-01-1982: Een schoenenwinkel in
het Makadocenter is in brand gestoken. Nabijgelegen winkels hebben
rook- en waterschade. Schadebedrag
circa 600.000 gulden.
(verder lezen)
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en Clarion Wegerif
van Fietsersbond Nieuwegein vertellen elke week met één
Nieuwegeinse fietsfoto wat hen bezighoudt of treft.

Linda: 'Vanuit Utrecht naar huis fiets ik vaak over de Utrechtsestraatweg. Aan het begin zie je rechts dit stalletje. Maak even
een tussenstop als de parasols opengeklapt zijn want hier haal
je heerlijke zelfgemaakte jams, siroop en ander lekkers. Betalen
doe je makkelijk via een QR-code. Zo zijn er nog veel meer stalletjes in en rond Nieuwegein die het omfietsen waard zijn. Je
vindt ze allemaal op Fietsen voor m'n eten.'

Vier de Zomer
bij de Buurtpleinen

Brandweer in
Nieuwegein
(vervolg van pagina 8)

Het is zover,
de zomerperiode!
Een heerlijke tijd om te ontmoeten, te
ontdekken en natuurlijk te doen! Op de
buurtpleinen wordt de hele zomer door
van alles georganiseerd. Maar: sommige activiteiten houden ook een paar
weken vakantie.
Hier vind je de zomerroosters voor de
buurtpleinen
• Buurtplein Batau
Vakantierooster Batau.pdf
• Buurtplein Galecop
Vakantierooster Galecop.pdf
• Buurtplein De Componist
Vakantierooster de Componist.pdf
• Buurtplein Zuid
Vakantierooster Zuid.pdf
• Buurtplein Doorslag
Vakantierooster Doorslag.pdf
Activiteiten voor kinderen
Movactor organiseert weer van alles voor
de kids!
Openingstijden van de pleinen kunnen
afwijken gedurende deze zomerperiode.

10-10-1987: Het leegstaande
Restaurant Rick aan de Nedereindseweg bij de A2 brandt helemaal
af. De grote schoorsteen met letter
R stort in. Op deze plek staan nu
woningen.
30-08-1990: Emmauskerk: inbrekers stichten brand. De schade
bedraagt 500.000 gulden.
27-09-1990: Openbare basisschool
De Schakel brandt volledig uit. De
brand is aangestoken. Schade 1,5
miljoen gulden. De school wordt
herbouwd.
29-10-1993: Een felle uitslaande
brand, veroorzaakt door spelen
met vuur, legt een deel van de
lokalen van het Oosterlicht College
aan de Kamperveste in de as. Om
14.10 uur wordt alarm geslagen en
het gebouw ontruimd. Een leerling
wordt voor onderzoek naar het
ziekenhuis vervoerd. Er zijn 40
brandweerlieden ingezet. De schade bedraagt 3 miljoen gulden.
03-04-1995: In korte tijd is er drie
keer brand in boerderij Vee- en
Bouwlust in Galecop (nu seniorencomplex boerderij Bos). Men vermoedt brandstichting.
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01-01-2001: Op nieuwjaarsnacht
staat het deel van OBS De Toonladder aan de Lohengrinhof in
brand. De Vroonesteinschool heeft
roet- en waterschade. De brand is
aangestoken. De Toonladder wordt
herbouwd.
10/11-03-2002: De Eerste Montessorischool aan de Tinnegietersstede is zodanig door brand bedigd dat leerlingen elders moeten
worden ondergebracht.
23-10-2002: Zalencentrum De
Baten, Dukatenburg (o.a. buurthuis, bibliotheek, peuterspeelzaal,
sporthal) staat in brand. Zo’n 100
bewoners van nabijgelegen flats
zijn opgevangen in de Christinaschool. De brand blijkt aangestoken.
20-07-2005: Het monumentale
pand Café de Hoop aan de Dorpsstraat te Vreeswijk brandt uit. Het
gebouw wordt herbouwd met de
kenmerkende oude gevel met
ionische zuilen.
12-10-2005: Eén klaslokaal van
Lucas Batau aan de Heemraadsweide uitgebrand en twee
zwaar beschadigd. De leerlingen
krijgen iets eerder herfstvakantie.
13-06-2006: Bij ROC Gildevaart
aan de Harmonielaan ontstaat om
6.00 uur brand in de buurt van de
houtopslag. Zeven lokalen en een
docentenruimte gaan verloren. De
schade bedraagt circa 1 miljoen
euro.
28-10-2007: Om 2.00 uur slaan de
(verder lezen)
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Circusfeestje
in Buurtplein Galecop
Stichting Robin Food verzorgt dinsdagmiddag 16 augustus een bijzondere activiteit! Dan kunnen kinderen
van 16.15 tot 18.30 uur genieten van
een heus circusfeestje! Het belooft een
gezellige middag te worden met een
grote bingo en andere activiteiten.
Aan eten is ook gedacht! Aansluitend aan
alle activiteiten worden de hooggeëerde
gasten getracteerd op een heerlijke maaltijd. Zo worden er gratis poffertjes, pannenkoeken, pizza en patat gebakken.
Vanaf 18.00 uur kunnen alle gasten aanschuiven.
Een van de werken van Ans van Erp
Om deel te nemen aan dit evenement
wordt gevraagd je aan te melden. Stuur
hiervoor een e-mailtje naar info@robinfood.nl. Kinderen krijgen na het feestje
een leuk presentje mee naar huis. Buurtplein Galecop is gevestigd aan het Thorbeckepark 183 in de wijk Galecop.
Over Stichting Robin Food
Robin Food, een initiatief van Nieuwegeiner Frans Kamps kookt iedere dinsdag
een gratis maaltijd voor mensen die het
kunnen gebruiken. Een heerlijk driegangenmenu inclusief een verrassend toetje.
Dat doet hij samen met enkele vrijwilligers in Buurtplein Galecop. De ingrediënten worden gesponsord door de
Voedselbank in Nieuwegein en giften van
betrokken inwoners.

Expositie
Zomer Zotheid
in KunstGein Podium
In KunstGein Podium, op de begane grond in het Stadshuis in
de binnenstad van Nieuwegein,
is van tot en met 10 september
de expositie ’Zomer Zotheid’ te
zien. De openingstijden zijn van
woensdag tot en met zaterdag
van 12.00 tot 16.00 uur te zien.
Alleen de titel van de tentoonstelling al, daarvan krijg je toch
zin van om te komen kijken? De
verschillende kunstwerken
geven je een vrolijk, kleurrijk
geluksgevoel.
Voor Franca Oostveen-Vernes is
kunst en familie een zegen in haar
leven. In haar schilderijen zie je
thema’s als familie, bloemen en
mystieke figuren. Bij het zien van
haar werk word je blij verrast.
12

Ans van Erp vindt inspiratie om
te schilderen in haar directe omgeving of ze werkt vanuit haar fantasie. Het werk is opgebouwd met
veel verschillende lagen transparante acrylverf over elkaar heen,
net zo lang tot de kleur verzadigd
is.
Marian Menting en cursisten exposeren beeldhouwwerk in steen.
In het atelier van Marian wordt
wekelijks gewerkt om de techniek
goed onder de knie te krijgen.
Iedereen werkt op zijn eigen
niveau en in een eigen stijl. Naast
veel plezier levert dit ook prachtig
werk op dat in Podium getoond
wordt.

De Digitale Nieuwegeiner
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het heden en het verleden van
de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.
De kaart uit 1937. Het is een gezicht naar de Handelskade vanaf de Wilhelminabrug/Koninginnenlaan. Het
derde huis van links, met het neergelaten zonnescherm,
is in 1969 gesloopt voor de aansluiting van de Henri
Dunantlaan op de Handelskade.

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

Steeds
minder Coronapatiënten
belanden om klachten
in ziekenhuis
Na het aantal landelijke positieve
Coronatests daalt nu ook het aantal
ziekenhuisopnames wegens corona
steeds sneller in Nederland.
Op 2 augustus zijn er in Nieuwegein
11 mensen positief getest op corona.
Daarvan zijn er 0 inwoners opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein.
Het aantal besmettingen met het
Coronavirus in Nieuwegein per
100.000 inwoners komt neer op 17.
In de afgelopen week waren bij 431 mensen in Nederland de klachten zo erg dat
ze in een ziekenhuis werden opgenomen,
tegen 647 in de week ervoor. Dat betekent dat de instroom vanwege Corona in
een week tijd met 33,4 procent is gedaald.
Nog een week eerder belandden 742
mensen vanwege hun coronaklachten in
een ziekenhuis. Het aantal van 431 vanwege corona opgenomen mensen is het
laagste aantal sinds half juni, zes weken
geleden. De mensen die eerder in de
zomergolf zijn opgenomen, beginnen nu
(verder lezen)

NK Serverwerpen
in Nieuwegein
Ict’ers kunnen hun frustraties er
weer uitgooien tijdens het NK
Serverwerpen. De tiende editie
van dat evenement wordt 8 september gehouden in Nieuwegein.
Tijdens de wedstrijd probeert
een deelnemer een rackmountable van 1U hoogte vanuit stilstand zo ver mogelijk de baan
op te slingeren. Vorig jaar kwamen meer dan 250 bezoekers
naar Down Under in Nieuwegein
om daar te genieten van een
zonovergoten middag.
De organisatie: ‘In de historie van
dit kampioenschap is de sport zowel verguisd als iets te serieus
genomen. De reacties van deelnemers varieerden van: ‘jullie zijn niet
goed wijs’ tot ‘ik ben het niet eens
met de uitslag.’ De wedstrijdleiding
benadrukt dat het vooral om de
verbroedering draait.
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Tijdens het kampioenschap gaan
ict’ers uit Nederland de strijd met
elkaar aan om de felbegeerde titel.
De organisatie verwacht extra
animo omdat ict’ers graag stoom
afblazen na het vele thuiswerken.
Na een jaar van afwezigheid door
de Coronamaatregelen keert het
evenement terug op de zomerbarbecue van de Dutch Cloud Community bij Down Under in Nieuwegein.
Ga jij met jouw worp de geschiedenisboeken in? Heb jij het in je om
titelhouder Oscar Pouwels van de
troon te stoten? Meld je dan ook
meteen aan voor de wedstrijd van
het jaar.
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AHN Zomerfestival
in teken van bewegen
Zaterdag 6 augustus staat bewegen
op het programma tijdens het
AHN Zomerfestival. Onder leiding
van Ria Schakel doen de deelnemers voorzichtig wat oefeningen
op de stoel om de spieren wat losser te maken. Lukt dat niet dan
kun je ook gezellig langskomen en
meegenieten van gezelligheid,
aanmoedigen met een hapje en
een drankje, een spelletje of
gewoon lekker rondkijken. Ook dit
jaar gaat het om wat jij wilt en
kunt meedoen en verder een hoop
gezelligheid met de andere gasten.
De zaterdagmiddag van 6 augustus
begint om 13.30 en duurt tot uiterlijk
16.00 uur. Voor een hapje en drankje
wordt gezorgd.
Locatie: Petanque Centrum Nieuwegein aan de Galecopperzoom. Aanmelden vooraf is gewenst, dit kan
door een e-mailtje te sturen naar
adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl of telefonisch via
0306067409, op werkdagen te
bereiken tussen 10.00 en 12.30 uur.

Brandweer in Nieuwegein
(vervolg van pagina 11)
vlammen uit een bedrijfsverzamelgebouw aan de Hildo Kropstraat. Zes
woningen worden uit voorzorg ontruimd.
27-06-2011: Een brand op het dak
van De Geinsche Hof breidt zich snel
uit. Ongeveer 150 bewoners worden
geëvacueerd. Er vallen 9 ernstig en 8
minder ernstig gewonden.

Korps Henkel in 1987

18-10-2016: Voormalig partycentrum
De Rijk in het stadscentrum gaat
geheel verloren.
Auteur: Henk Valkenet m.m.v.
(ex-)korpsleden post noord en zuid.
Dit artikel staat in het boek ‘Nieuwegein 50 jaar: gepland, gelaagd, geslaagd’ en is hier te bestellen.

Dodge autospuit korps Vreeswijk

Mocht het vervoer een probleem zijn,
dan kan bij tijdige aanmelding naar
een oplossing worden gezocht.
Daarna gaat het AHN Zomerfestival
verder met:
• Zaterdag 13 augustus: petanque
spelen met uitleg.
• Zaterdag 20 augustus: zomerbingo
met leuke prijsjes.

Slot van gecombineerde oefening van korpsen Henkel, Jutphaas en
Vreeswijk op 21 oktober 1972. Maar liefst 28 stralen spuiten de lucht in.
Foto collectie RJJ van der Lit.
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Onderzoek
naar de beste behandeling
van klachten van de voeten
bij diabetes
Samen met 11 andere ziekenhuizen
doet het St. Antonius Ziekenhuis onderzoek naar de beste behandeling van
zenuwklachten in de voeten en onderbenen (pijn, tintelingen, een doof/
vreemd gevoel) bij diabetes. Deze
zenuwklachten kunnen in ernstigere
gevallen leiden tot wonden en amputaties.
Het is daarom belangrijk de voeten goed
te laten controleren, en indien mogelijk,
de klachten te verminderen. 12 Ziekenhuizen in Nederland onderzoeken of een
operatieve behandeling helpt bij het verminderen van de klachten en het voorkomen van wonden en amputaties.

Het St. Antonius Ziekenhuis
zoekt nog steeds mensen
met diabetes
en klachten van de voeten
en onderbenen
U kunt contact opnemen voor een uitgebreid onderzoek van de voeten. Meer informatie over deelname aan de studie
kunt u vinden op www.lastvanmijnvoeten.nl.

Gratis opfrissen
van de verkeerskennis
voor autorijdende senioren
Verkeersregels veranderen. Telkens
een klein beetje. Nieuwe verkeersborden, snelheden, wegmarkeringen en
bijvoorbeeld voorrangsregels: wist je
dat veertig procent van de verkeersregels in de afgelopen vijftien jaar is
aangepast? Het is voor iedere weggebruiker belangrijk de veranderingen in
de verkeersregels bij te houden.

De opfriscursus is speciaal voor autorijdende 65-plussers uit Nieuwegein en
vindt plaats op dinsdag 1 en dinsdag 15
november van 10.00 uur 12.00 uur.

Op initiatief van KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen kun je je verkeerskennis
opfrissen. Deze cursus is bedoeld voor
senioren en is mede mogelijk gemaakt
door subsidie van de Provincie Utrecht.
Onder leiding van een deskundige voorlichter van Veilig Verkeer Nederland word
je in 2 sessies bijgepraat over de huidige
verkeersregels. Uiteraard is er ruimte voor
vragen.

De opfriscursus vindt plaats in het kerkelijk centrum De Rank aan de Lupinestraat
11 in Nieuwegein-Zuid (nabij winkelcentrum Hoog-Zandveld.

De bijeenkomst heeft een informatief
karakter; het is dus geen examen. Deelname aan deze theoriecursus is gratis.
Wel wordt verwacht dat je beide dagdelen
komt.
Na afloop van de eerste sessie bestaat de
mogelijkheid om een individuele praktijkles met een rijschool aan te vragen. De
kosten voor de praktijkles zijn voor eigen
rekening en is uiteraard niet verplicht.
Er plaats voor 35 deelnemers. Wees er
dus snel bij, aanmeldingen gaan op
volgorde van binnenkomst. Is de lijst vol,
dan worden de volgende aanmeldingen
op een reservelijst geplaatst.
16

Let op! Deelname aan beide dagen is verplicht. De theoriebijeenkomsten is gratis
en optioneel kan er een praktijkrit á € 45,geboekt worden.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via de website van
Veilig Verkeer Nederland of bel het VVN
Steunpunt West 0885248838.
Je ontvangt dan een bevestiging van je
aanmelding dat tevens je toegangsbewijs
is.

Sneller een groen
fietsstoplicht met Schwung
In Nieuwegein zijn zes verkeerslichten
aangesloten op Schwung, in de hele
provincie zijn dat er al meer dan honderdvijftig.
Download de gratis Ik fiets app, waarmee
je trouwens ook met elke gefietste kilometer spaart voor leuke aanbiedingen en
prijzen, en ga voor groen. Meer informatie
over de Ik fiets app en Schwung vind je op
deze website.

De Digitale Nieuwegeiner
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Sari van Veenendaal (32)
uit Nieuwegein
zet punt achter loopbaan
Oranje-keepster Sari van Veenendaal
(32) heeft besloten om per direct te
stoppen met voetbal. Dat maakte de
91-voudig international uit Nieuwegein vorige week vrijdag bekend. 'Ik
wil niet meer elke dag op het veld staan
en altijd het beste uit mijzelf hoeven
halen. Nu is het tijd voor leuke dingen
buiten het voetbal. De keuze om te stoppen is mijn eigen keuze en dit is het
juiste moment voor mij', zegt Van Veenendaal in een verklaring.
Jarenlange ervaring
Van Veenendaal was de afgelopen twee
jaar keepster van PSV. Eerder stond ze
onder contract bij Atletico Madrid, Arsenal, FC Twente en FC Utrecht. 'Het is voor
mij altijd alles of niets geweest. Ik heb elke
dag willen winnen en ik ben bevoorrecht
dat ik tijdens mijn carrière meerdere prijzen
heb mogen winnen.'
Van Veenendaal werd in 2017 Europees
kampioen met Oranje en pakte in 2019
zilver bij het WK. Afgelopen maand viel
de keepster geblesseerd uit op het EK in
Engeland. De keepster raakte tijdens de
openingswedstrijd geblesseerd aan een
schouder en moest na twintig minuten
het veld verlaten. Na onderzoek bleek dat
ze tijdens het EK niet meer in actie kon
komen.

St. Antonius
loopt voorop
in organiseren van zorg
dicht bij patiënten
Er is veel aan het veranderen
op het gebied van zorg in Nederland. Het aantal (kwetsbare)
ouderen en mensen met een
chronische aandoening stijgt.
En er is een blijvend tekort aan
zorgprofessionals.
Tegelijk nemen digitale en technologische mogelijkheden toe en dat
zorgt weer voor nieuwe kansen.
Al deze ontwikkelingen vragen om
een andere aanpak van de zorgverlening. Bijvoorbeeld door de
zorg dichter bij patiënten of zelfs bij
patiënten thuis aan te bieden. Het
St. Antonius loopt op dat gebied
voorop.
Zo blijkt ook uit het onderzoek ‘No
Place Like Home The Sequel‘ dat
adviesbureau Gupta Strategists
onlangs publiceerde.
Het St. Antonius wil dat patiënten
de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Die juiste plek is niet altijd in
het ziekenhuis. Steeds vaker kan
ziekenhuiszorg ook thuis gegeven
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worden. Fysiek of digitaal. Veel
patiënten zijn er enthousiast over:
‘Thuis voel ik me minder patiënt
dan in het ziekenhuis.’
Meer dan 20 behandelingen biedt
het St. Antonius inmiddels al bij
patiënten thuis aan (bijvoorbeeld
chemotherapie). Voor mensen met
een chronische aandoening biedt
het Antonius ziekenhuis monitoring
op afstand (bijvoorbeeld bij COVID
of bij reuma, of pijn). Minister Ernst
Kuipers noemde het Antonius
Thuis-programma tijdens zijn bezoek eerder dit jaar 'Een heel belangrijk concept waarvan je hoopt
dat het snel vervolg gaat krijgen.'
Om de kwaliteit van thuismonitoring te verhogen en de kosten te
verlagen werkt het St. Antonius
samen met de andere Santeon
ziekenhuizen aan een gezamenlijk
digitaal platform. Die moet het mogelijk maken patiënten met steeds
meer verschillende aandoeningen
op afstand te begeleiden, ook in
avond, nacht en weekend.

De Digitale Nieuwegeiner
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Provincie start enquête
over gebruik fietsroutes
in regio Utrecht
De provincie Utrecht onderzoekt via
een enquête hoeveel mensen gebruik
maken van fietspaden die getransformeerd worden tot hele snelle fietsroutes (doorfietsroutes). Fietsers uit
Woerden, Zeist, Nieuwegein, Utrecht
en IJsselstein wordt daarom gevraagd
een vragenlijst in te vullen, zodat
duidelijk wordt hoeveel mensen nu al
gebruikmaken van de fietsroutes en op
welke manier dit beter kan. De enquête
van de provincie Utrecht kan tot 1 september worden ingevuld.
De zogenoemde doorfietsroutes zijn fietspaden naar belangrijke werkgebieden in
nabijgelegen gemeentes en die het je
makkelijk moeten maken om van A naar B
te komen. 'De doorfietsroutes hebben fietspaden die zijn lekker breed zijn, waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang hebben. Daarnaast zijn de fietspaden zoveel mogelijk
voorzien van een goed vlak wegdek', vertelt
Paul van Weenen van de provincie
Utrecht.
In de meeste gevallen gaat het om bestaande verbindingen die verbeterd gaan
worden, deze fietsroutes zullen dus worden aangepast naar doorfietsroutes. De
provincie wil uiteindelijk negen doorfietsroutes hebben, daarvan zijn vier doorfietsroutes al concreet: de route Amersfoort - Utrecht, Woerden - Utrecht, IJsselstein - Utrecht en Bunschoten - Amersfoort. In totaal wordt er 150 kilometer aan
fietspaden aangepakt.
Vaker met de fiets?
Met de uitkomsten van enquête hoopt de
provincie te weten te komen in hoeverre
de fietsers zich op de bestaande routes
veilig en comfortabel voelen. 'We willen
ook weten waar fietsers wel of niet goed
kunnen doorfietsen en bijvoorbeeld hoe de
fietsroute is als het geregend heeft', legt Van
Weenen uit.
Over twee jaar wordt opnieuw een vragenlijst uitgezet om te onderzoeken of fietsers tevreden zijn met de aanpassing en
of mensen die naar hun werk gaan uiteindelijk vaker de fiets pakken.

Burgemeester Frans Backhuijs heet de Oekraïners welkom in Galecop

Bewoners wijk Galecop
organiseren rondleiding
door de wijk voor Oekraïners
Twee weken geleden zijn de Oekraïnse
vluchtelingen ingetrokken in het pand
van Altrecht aan de Rembrandthage. In
samenwerking met steunpunt Vluchtelingen heeft een aantal bewoners uit de
wijk Galecop de nieuwe bewoners
welkom geheten. De Galecoppers hadden een welkomstgeschenk georganiseerd in de vorm van een boodschappentas.
De geschenken zijn gedoneerd door
Jumbo Galecop, Etos Galecop en Kruidvat Cityplaza. Bloemist Rob Bakker van
Boeketten.nl op winkelcentrum Galecop
doneerde mooie bloembakjes.

Steeds
minder Coronapatiënten
belanden om klachten
in ziekenhuis
(vervolg van pagina 14)

de ziekenhuizen te verlaten en daardoor
lopen de intensive cares en verpleegafdelingen langzaamaan leeg.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 21.680 positieve tests. Dat is
bijna een kwart minder dan in de week ervoor. Voor de derde week op rij daalt het
aantal bevestigde besmettingen. De zomergolf zwakt af en is terug op het niveau
van half juni.
De cijfers zijn niet volledig. Het RIVM
registreert alleen tests die bij de GGD-lo20

‘Wij hopen dat de Oekraïners het een
beetje naar hun zin hebben in onze wijk,
ondanks hun gemis aan huis’ aldus de bewoners.
De Galecop-bewoners organiseren op zaterdag 6 augustus een rondleiding door de
wijk speciaal voor de Oekraïense bewoners. ‘We starten om 13.30 uur bij de locatie Altrecht aan de Rembrandthage
(achterzijde pand aan de Pieter van Laerhove). Ook Oekraïners uit andere wijken
zijn van harte welkom om mee te gaan.
Een mooie manier om kennis te maken
met andere landgenoten en Galecoppers.’
Vind je het leuk om mee te gaan? Meld je
dan bij wijk coördinator Fransje van Beek.
Dat kan via het telefoonnummer
0625719887 of f.vanbeek@nieuwegein.nl.

caties zijn uitgevoerd. Zelftests worden
niet meegerekend. Maar het aantal mensen dat naar een teststraat gaat om bevestiging van een zelftest te krijgen, daalt
ook al weken. Vorige week hebben iets
meer dan 28.000 mensen een test laten
doen, tegen bijna 34.000 de week ervoor
en bijna 50.000 nog een week eerder. Die
tests brengen bovendien minder vaak een
besmetting aan het licht.
Laagste percentage sinds half juni
Vorige week vielen twee op de drie testen
positief uit. Dat is het laagste percentage
sinds half juni, zeven weken geleden. Het
RIVM houdt het Coronavirus ook op andere manieren in de gaten, bijvoorbeeld
door de hoeveelheid virusdeeltjes in het
rioolwater te meten. Ook daar zijn steeds
minder sporen van het virus te vinden.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het dagelijks
leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan door Kim, mensen
uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: ‘Wie de strip al langer volgt, weet dat ik wel van een spelletje hou. Niet van die grote, uren-verslindende spellen, maar van die
spelletjes die je met een uurtje wel weer klaar hebt. In die spelletjes krijg je soms opdrachten, en volgens mij zat er een foutje in
mijn spel. Drie keer dezelfde opdracht achter elkaar… wat zal de 4e opdracht zijn? Durf ik het aan te klikken?’

Gemeente Nieuwegein
draagt bij
bij energiezuinige apparaten
Stichting Urgente Noden Lekstroom
(SUN Lelstroom) krijgt aanvragen van
hulpverleners voor witgoed (wasmachines, koelkasten, etc). SUN koopt
deze rechtstreeks in bij een witgoedleverancier in Nieuwegein. Normaal
koopt SUN een apparaat met een passende prijs/kwaliteitsverhouding. Tot
en met april 2023 krijgt de SUN van de
gemeente Nieuwegein een bijdrage om
energiezuinige apparaten aan te bieden. Dit betekent dat de gemeente het
verschil tussen een regulier aangeboden apparaat en een energiezuiniger
apparaat betaalt.
Voor de inwoners van Nieuwegein die een
apparaat via de SUN krijgen is dit heel
mooi. Niet alleen is het apparaat door een
beter energielabel zuiniger in gebruik, ook
zal het apparaat over het algemeen langer
meegaan. Voor de duidelijkheid: het behandelen van de aanvragen voor witgoed
is en blijft een verantwoordelijkheid van
SUN Lekstroom. De gemeente heeft daar
geen invloed op.
SUN Lekstroom biedt financiële steun aan
inwoners die in een urgente financiële
noodsituatie verkeren en die niet, niet
meer of niet tijdig in aanmerking komen
voor voorzieningen, zoals bijzondere bijstand of andere (lokale) voorzieningen.
SUN Lekstroom biedt hulp op korte termijn. Het werkgebied behelst de gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein,
Lopik en Vijfheerenlanden.

Activiteitenplein Bouwgein
Kom gezellig creatief meedoen bij
Bouwgein!
Voor kinderen van 6-12 jaar.
Ben je 4 of 5 jaar? Ook welkom samen
met een volwassene!
Woensdag 24 augustus
Zomervakantiekaarten
Ik ben benieuwd wat jullie deze zomer
hebben beleefd!
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.
Woensdag 7 september
Feestversieringen
Bouwgein bestaat 40 jaar! Voor het
feest van zaterdag maken we vandaag
de versieringen.
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.
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Zaterdag 10 september
Vogelhuisjes voor Bouwgein
Help jij mee om Bouwgein vogelvriendelijker te maken? We timmeren en
schilderen vogelhuisjes die later bij
Bouwgein opgehangen worden.
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.
Woensdag 28 september
Insectenhuisjes
We gaan insectenhuisjes maken voor
bij jou in de tuin of op het balkon.
Kom je gezellig meedoen tussen 14.00 en
16.00 uur?
Er is plek voor ongeveer 30 kinderen,
wandel gerust binnen en kijk of er plek is!
Locatie: Bouwspeeltuin Bouwgein, Hoveniersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

De Digitale Nieuwegeiner
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: 'Bijvliegen zijn op een bij lijkende zweefvliegen die, net als bijen, leven
van nectar en stuifmeel van allerlei bloemen, als ze er maar bij kunnen. Zij
voeren hun larven echter niet met dit voedsel, het zijn geen bijen tenslotte.
Puntbijvliegen zijn een soort die uiterlijk veel weg hebben van andere
bijvliegen, maar de mannetjes gedragen zich heel bijzonder als ze avances
maken. Dan vliegen ze boven de vrouwtjes, of liever ze zweven er boven, en
blijven dan stil boven haar in de lucht zweven terwijl zij op een bloem zit te
eten.'
'Met vliegtuigen kan de mens zoiets met een veel lawaai makend hefschroefvliegtuig, het vliegje gebruikt “gewoon” zijn doorzichtige
vleugeltjes en laat dan een ietsje gezoem horen. Die vliegjes zijn dus geavanceerde vrijers en vliegers.'
'Het leuke van deze geavanceerde insecten is, dat ze in de zomer overal te zien zijn waar bloemen te vinden zijn. In een bosrand,
bermen, perken, plantsoenen, parken, en vanzelfsprekend in tuinen. Oplettende mensen zien dus vroeg of laat een mannetje boven
een vrouwtje zweven, en soms zweven ze zelfs met meerdere mannetjes…'

Inloopavond
bij Rouwgroep Nieuwegein
Op maandag 8 augustus houdt Rouwgroep Nieuwegein weer een inloopavond. Deze avond is speciaal bedoeld
om mensen met een verlieservaring
(kort of langer geleden) met elkaar in
contact te brengen. Als de sfeer goed
voelt, kom je vaker. Net wat je wilt.

Bloemen en kruiden
in het Natuurkwartier
Op dinsdag 23 augustus van 16.00 tot
17.00 uur is er een leuke zomerse kinderactiviteit in het Natuurkwartier:
‘Bloemen en kruiden.’ Deze activiteit is
speciaal voor kinderen en hun (groot)
ouders.
Het Natuurkwartier heeft een prachtige
moestuin. Er groeit en bloeit van alles. Zo
ook bloemen en kruiden. Wanneer je deelneemt aan deze activiteit ga je wat van
deze kruiden plukken en daarvan iets
leuks en iets lekkers maken. Natuurlijk ga
je het ook zelf opeten.
Aanmelden
Aan de activiteit kunnen maximaal 25
kinderen, inclusief (groot)ouders meedoen met de activiteit. Aanmelden kan

door een e-mail te sturen naar
natuurkwartier@nieuwegein.nl onder
vermelding van het aantal kinderen en
hun leeftijd en het aantal aanwezige
(groot)ouders.
Deelnemers ontvangen vervolgens een
bevestiging en aanvullende informatie. Bij
te veel aanmeldingen biedt de organisatie
een alternatief.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt
door ‘Groen doet Nieuwegein Goed’ in
samenwerking met de stichting Reinaerde. ‘Groen doet Nieuwegein Goed’ adviseert en verbindt partijen met Bloeiend
Nieuwegein, zoals scholen en andere
bewonersinitiatieven. ‘Groen doet Nieuwegein Goed’ levert daarnaast een bijdrage aan materialen om educatieve
kinderactiviteiten vanuit Bloeiend
Nieuwegein mogelijk te maken.
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Op deze inloopavond kun je je verhaal
over je rouw opnieuw vertellen. Of als je
alleen wilt luisteren naar de ander, mag
dat ook. ‘De ervaring heeft ons geleerd
dat erkenning krijgen voor wat je hebt
meegemaakt jou kan helpen om verder te
gaan. Vaak herken je in het verhaal van
de ander ook hetgeen er bij jou speelt. Dat
is de kracht van lotgenoten onder elkaar’
aldus de organisatie.
Waar praten we over?
‘We maken ruimte voor datgene wat er
leeft bij de mensen die op de inloopavond
komen. We lezen vaak een tekst (van een
lied) voor, of een gedicht dat een van de
deelnemers zelf mee brengt.’
De inloopavond is maandag 8 augustus
van 19.30 tot 21.00 uur en wordt gehouden in de Emmauskerk aan het Merelplein
(nabij het St. Antonius Ziekenhuis) De
kosten voor deelname bedraagt € 3,50.
Meer informatie is te verkrijgen bij Carla
Poel (0306047701). Aanmelden kan op de
website van de Rouwgroep Nieuwegein.

De Digitale Nieuwegeiner

Wij zoeken een

Productie
medewerker
Valk Welding Nieuwegein

Voor meer informatie scan de
QR code of bezoek onze website
(www.valkwelding.com/nl/
vacatures)
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Lezersmail
Wil je reageren op een artikel in De
Digitale Nieuwegeiner? Heb je een tip
voor de redactie? Wil je Nieu-wegein
ergens op attenderen? Of vind je iets
van De Digitale Nieuwe-geiner?
E-mail dan naar redactie@pen.nl met
vermelding Lezersmail-DDN.
De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te
korten of niet te publiceren.

Fijn wonen in Nieuwegein,
maar...
Sinds kort wonen wij in Nieuwegein en wij
(papa, mama en kindje) vinden het hier
heel fijn wonen. Aardige buren, rustige
buurt en veel groen. Winkels dichtbij. Ons
werk is ook dichtbij.
We gaan ons steeds meer thuisvoelen.
Voor ons kindje hebben we een heel
goed dagverblijf gevonden, precies op de
dagen die we wilden hebben.
Ook een apotheek en een tandarts
hebben we gevonden. Maar een huisarts
vinden is een groot probleem. Alle huisartsen in de buurt zitten vol. We vonden
een huisarts iets verder weg die dan wel
Nieuwegeinse nieuwkomers aan neemt,
maar onze postcode was te ver weg. Het
maakt ons niks uit als we wat verder
moeten om naar een huisarts te gaan
maar we konden ons daar toch niet inschrijven. En met een klein kind is het
toch wel prettig om een huisarts in
Nieuwegein te hebben en niet helemaal
naar onze vorige huisarts ver weg te
moeten. We hebben onze vorige huisarts
gelukkig wel aangehouden, maar zij komt
niet naar Nieuwegein op huisbezoek als
dat zou moeten.
Weet de redactie hoe we een huisarts
kunnen vinden?
Groetjes.
(naam en adres bekend bij de redactie)

De redactie van De Digitale Nieuwegeiner
speelt deze vraag graag door. Immers,
met ons allen weten we meer. Wie heeft
de juiste oplossing voor dit jonge
Nieuwegeinse gezinnetje?

Maak kans op kaarten
voor een rondvaart
door Nieuwegein
Museumwerf Vreeswijk is een
binnenvaartmuseum met een
werkende scheepswerf. Het museum is gevestigd op het oude
terrein van Scheepswerf en
Machinefabriek Buitenweg.
Buitenweg vestigde zich in 1899
op deze locatie. Buitenweg
stichtte zijn werfbedrijf eerder
al in 1856 in hartje Vreeswijk.
De straatnaam Helling verwijst
naar de oude werflocatie.
Buitenweg is in 2002 overgegaan in Museumwerf Vreeswijk.

Sinds een jaar geven de medewerkers ook rondvaarten door Nieuwegein. Je kunt kaarten winnen als
je meedoet met onze prijsvraag.
Meedoen met de prijsvraag kan tot
zondag 14 augustus. De hoofdredacteur van De Digitale Stad
Nieuwegein trekt zes winnaars uit
alle inzendingen. Zij krijgen elk
twee kaarten om mee te varen op
zondag 21 augustus aanstaande
door Nieuwegein. Klik hier voor de
prijsvraag. Wil je eerder meevaren?
Kijk dan op de website van
de Museumwerf voor de kaartjes
en rondvaarttijden.

FC Utrecht Voetbalscholen gaan weer beginnen
Verbeter je skills onder leiding van FC Utrecht-trainers in Blaricum,
Bunschoten-Spakenburg, Odijk, Utrecht en Vreeswijk. De inschrijvingsperiode voor de FC Utrecht Voetbalscholen is geopend.
Vanaf nu is het voor voetballers van 7 tot 15 jaar mogelijk zich aan te
melden voor de trainingen die FC Utrecht organiseert in Blaricum,
Bunschoten-Spakenburg, Odijk, Utrecht en Vreeswijk.
De FC Utrecht Voetbalschool is voor alle kinderen, meiden en jongens
van 7 tot en met 15 jaar, die extra gemotiveerd zijn hun voetbalskills
verder te ontwikkelen.
Bij de FC Utrecht Voetbalschool wordt getraind volgens een programma
van de FC Utrecht Academie onder leiding van een jeugdtrainer van de
FC Utrecht Academie. In kleine groepen wordt wekelijks een intensieve
training afgewerkt. De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en niveau
om het voor alle deelnemers uitdagend te laten zijn. De intensieve training maken de spelers natuurlijk technisch, tactisch en fysiek beter, maar
er wordt zeker ook gewerkt aan het mentale en sociale vlak.
Er beginnen in september FC Utrecht Voetbalschool-cycli bij BVV in Blaricum, bij IJsselmeervogels in Bunschoten-Spakenburg, bij SV Odijk in
Odijk, bij VSV in Vreeswijk en op Sportcomplex Zoudenbalch in Utrecht.
Op laatstgenoemde locatie wordt bovendien een FC Utrecht Keeperschool georganiseerd, speciaal voor doelmannen tussen de 7 en 17 jaar.
Kijk hier voor meer informatie en inschrijven.
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De foto van Toen van de Toen & Nu komt van
Maurice Riesewijk. Hij schreef daarbij: 'Ik heb
een toen en nu foto bijgevoegd die ik in 2006
zelf gemaakt heb. Het betrof de sloop van een
aantal woningen in het centrum van Nieuwegein. In een van deze woningen heb ik zelf gewoond. Volgens mij gingen er toen 156 woningen tegen de vlakte (iets wat nu niet meer zou
kunnen met de woningnood anno 2022). De
woningen hebben er nog geen 20 jaar gestaan
maar de mensen moesten allemaal het huis
uit. Jarenlang hebben 'we' mogen 'genieten'
van een prachtige parkeerplaats.

Kapittelstede
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