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NEPTUNUSBURG

DEZE WEEK

• Agenda
•

Geen paaltje maar een Olifantsrug 60 Jaar getrouwd

Buurtsportcoach Robin Poggenwitsch

• Eerste paal Sportpark Parkhout-Zandveld geslagen: 'Sportieve, politieke en maatschappelijke belangen zijn samengekomen'

Herfst in beeld, doe mee!

DEZE WEEK

• Agenda
• Agenda Bouwgein
• Aandacht voor schisis (hazenlip)
• Prinses Beatrixsluis opent haar deuren
• Eneco is boos over plannen Jetten
• De Mix/BSP Holland naar Abu Dhabi

• Expositie Een Nieuwe Vorm
• Nostalgie troef bij Geinoord
• Tentoonstelling 900 jaar waterbeheer
• Vreeswijk in het rampjaar 1672
• Studenten Tech Campus bouwen

mee aan bankje Meanderpark
• Lustrumconcert Rondo met Mozart
• 2e plaats Werkgroep Diaconie en

Caritas
• Gratis koffie of thee in de bieb
• Oude speculaasmal in Nicolaaskerk

• De Week van de Mediawijsheid
• Herhaalprik halen tegen Corona
• Dag van Gedenken in Antonius

Ziekenhuis
• U-OV en Syntus rijden twee jaar door
• Raadsvergadering 3 november
• Biebactiviteiten op andere locatie
• Leger des Heils biedt warme kamers
• Robert Leene, franchise ondernemer

nieuwe McDonald's
• Pedro de Leeuw vecht door voor het

Nijpels

• Gluren bij de Buren zoekt acts en huiskamers

• Mooie matches op de Nieuwegeinse Beursvloer
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https://www.pen.nl/artikel/kinderen-planten-samen-met-burgemeester-boom-ter-herinnering-aan-50-jaar-nieuwegein


Winterpeen
pompoenbitterbal

Chefkok Marianne van Leeuwenstijn
bereidde onlangs een heerlijk diner, met
onder meer hert met een zuurkoolbitter-
bal. Onze kok voor de rubriek ‘Koken met
PEN’ ging gelijk aan de slag en maakte er
een variant op: de winterpeen pompoen-
bitterbal. Het recept en de bereiding.

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 het Neptunusburg in de
wijk Batau Noord.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl

Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Geslaagde Nieuwegeinse Beursvloer
levert mooie matches op

Zo’n 70 deelnemers kwamen donderdag 20 oktober jl. voor de
Nieuwegeinse Beursvloer naar het ROC Midden Nederland Horeca
& Toerisme College. De Beursvloer is een sprankelend en spraak-
makend ontmoetingsevenement waar commercieel en ideëen elkaar
ontmoeten.

Er wordt gehandeld in diensten, mensen, middelen, kennis en kunde
tussen lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid.
En dat alles met gesloten beurs. Na een afgelaste en een digitale editie
vanwege Corona was het duidelijk hoog tijd voor een fysieke versie.

Er werd veel genetwerkt, er werd veel matches gesloten. Na sluiting van
de Beursvloer waren 49 matches met een totale maatschappelijke
waarde van maar liefst € 267.730,00 afgesloten. En er zijn veel contacten
gelegd om in de komende weken alsnog tot een match te komen.

Burgemeester kookt voor Reinaerde Lijsterbes
Nadat Burgemeester Backhuijs met het luiden van de schoolbel de
Beursvloer om 16.10 uur officieel had geopend, werden al snel de eerste
matchformulieren bij notaris Sutter en accountant Witteveen ingeleverd.
Vanzelfsprekend ontkwam ook Burgemeester Backhuijs niet aan een
mooie match. Hij gaat op het ROC Midden Nederland Horeca & Toerisme
College koken voor cliënten van Reinaerde locatie Lijsterbes.

Van alle matches heeft Fototeam KenM een mooie foto gemaakt.
Binnenkort zijn deze te zien op de website van Samen voor Nieuwegein.
Ook worden de foto’s nagestuurd naar alle betrokken deelnemers.

Onze videograaf Jos van Vogelpoel en reporter Frans Evers waren ter
plekke. Zij maakte een videoverslag van de Nieuwegeinse Beursvloer.
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AGENDA

• 28 okt: Ouder-kindmiddag Stopmotion
• 28 okt: Whiskyproeverij
• 29 okt: Vogelexcursie Maashorst
• 29 okt: Jan Naezer, boekpresentatie en

opening tentoonstelling
• 29 okt: Opening expositie Een Nieuwe

Vorm
• 30 okt: Rommelmarkt Doorslag
• 30 okt: Trio Troost
• 30 okt: Ein Deutsches Requiem
• 31 okt: Start lessenreeks Poppen-

theater
• 31 okt: Plus Café Gi-ga-groen
• 31 okt: Halloween in Fokkesteeg
• 1 nov: Dag van Gedenken
• 1 nov: Digi spreekuur
• 1 nov: Bijeenkomst Heerlijk Nieuwegein
• 1 nov: Digitale balans en E-health
• 2 nov: Ouder-kindochtend Trots-

momentjes
• 2 nov: Fantasierobot maken
• 3 nov: Beatrixsluis opent haar deuren
• 3 nov: Lezing Duurzame binnenstad
• 3 nov: Mas Markt Oosterlicht College
• 3 nov: Lucky life Digitale wereld
• 3 nov: Raadsvergadering
• 4 nov: Ouder-kindmiddag Ouder wor-

den
• 4 nov: Dood(s)bang
• 5 nov: KOM muziek maken
• 5 nov: Repair Café Doorslag
• 5 nov: Schisis Nederland Jongerendag
• 6 nov: Snoeigroep Galecop
• 6 nov: Hobby Creatief Beurs
• 7 nov: Pluscafé, online sociaal gedrag
• 8 nov: Digi spreekuur
• 8 nov: Webinar like en cancel
• 8 nov: Workshop verhalen vertellen
• 9 nov: Ouder-kindochtend Trots-

momentjes
• 10 nov: Tech Yoga
• 10 nov: Lucky life Digitale wereld
• 11 nov: Ouder-kindmiddag Ouder wor-

den
• 11 nov: Licht op Noorderveld
• 12 nov: KOM kunst maken
• 12 nov: Borstelrobotbeesten maken
• 12 nov: Intocht Sinterklaas
• 12 nov: Sinterklaas op Buurtplein Zuid
• 12 nov: Open Lab
• 12 nov: Lustrumconcert Rondo
• 14 nov: Plus Café Oud worden Jong

blijven
• 15 nov: Digi spreekuur
• 16 nov: Workshop woensdag

Raadsvergadering donderdag 3 november 2022

Tijdens de Raadsvergadering van donderdag 3 november staat de
Programmabegroting 2023-2026 op de agenda. Vandaar deze
vergadering de Begrotingsraad genoemd wordt. Je bent, zoals
gewoonlijk, welkom in de Raadzaal. Ook kun je meekijken via deze
livestream, waar je ook de volledige agenda en de bijgaande
informatie vindt.

Tijdens de Begrotingsraad zal de gemeenteraad gevraagd worden de
Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen. Met deze meerjaren-
begroting, uiteraard opgesteld in lijn met het coalitieakkoord, wil de
gemeente zorgen voor een degelijke financiële huishouding. In deze tijd
zorgt dat natuurlijk voor een grote uitdaging. Voor de komende drie jaar is
het gelukt een sluitende begroting op te stellen, maar voor 2026 is dat
nog niet gelukt, mede door teruglopende inkomsten vanuit de
Rijksoverheid.

Vorige week werd de Programmabegroting al behandeld tijdens de
Avond voor de Stad. Daarnaast hebben de fracties nog de gelegenheid
om over dit onderwerp (technische) vragen te stellen, zodat ze hun
definitieve besluit goed kunnen voorbereiden.

• Nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2023
De nota investerings- & afschrijvingsbeleid zorgt ervoor dat gemeentelijke
investeringen volgens dezelfde grondslagen behandeld worden. Een
gemeentelijke investering kan bijvoorbeeld de bouw van een school zijn.
Hoe de gemeente deze investering dan opneemt op de begroting en in
de jaarstukken, wordt vastgelegd in de nota investerings- & afschrijvings-
beleid. Uiteraard wordt deze nota ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

• Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen
Met de nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen probeert de
gemeente risico’s in kaart te brengen, zodat doelen toch gehaald kunnen
worden wanneer er zich onverwacht tegenslag voordoet. Deze nota is
voor een gemeente een wettelijke verplichting. Vanavond wordt de raad
gevraagd deze nota vast te stellen.

Zoals bij elke Raadsvergadering staan er ook de nodige formele
onderdelen op de agenda, zoals
• het vragenhalfuur,
• het vaststellen van de agenda,
• de lijst van ingekomen stukken en
• Moties Vreemd aan de orde van de dag. Met zo’n Motie Vreemd kan
een raadslid een kwestie aan de orde stellen die niet op de agenda staat
en hier een voorstel over doen. Over dit voorstel mag tijdens de
vergadering gedebatteerd worden. Nog tijdens de vergadering wordt
vervolgens over de motie gestemd.
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Interactieve kaart
gevaarlijke obstakels
op fietspaden alsmaar groter

De fietsersbond in Nieuwegein is sinds
begin vorige maand op jacht naar
gevaarlijke obstakels op de fietspaden
in haar stad. Alle foute fietspaaltjes in
Nieuwegein worden momenteel voor-
zien van een sticker met de tekst Deze
paal staat in de weg. Dat het nodig is
blijkt uit de interactieve kaart die de
afdeling heeft aangelegd. Deze groeit
gestaag. Op deze kaart zie je de foute
fietspaaltjes: paaltjes die overbodig of
slecht gemarkeerd zijn. Ook De Tele-
graaf heeft de actie opgemerkt en
bracht de zogenaamde Olifantsrug aan
de Fultonbaan op Plettenburg in beeld.

Het stuk beton midden op het fietspad op
de Fultonbaan moet voorkomen dat auto’s
het fietspad oprijden. Clarion Wegerif van
de Fietsersbond in Nieuwegein: ‘Wie
verzint zoiets. Deze bult komt met stip bin-
nen op de foutefietspaaltjeskaart.Wat als
het donker is?’

Ook de politiek is wakker geschrokken. Zo
verzoekt D66-raadslid de verantwoordelij-
ke wethouder direct actie te ondernemen.

De Fietsersbond in Houten reageert ook in
duidelijke taal: ‘Mensen die niet fietsen
zouden geen fietsinfra aan mogen leg-
gen!’

Paaltjes op fietspaden veroorzaken jaar-
lijks naar schatting 2400 spoedeisende
hulpopnames. Daarvan zijn bijna 1500
gewonden er ernstig aan toe (Veilig-
heidNL, 2019). Paaltjes zorgen jaarlijks
voor veel ernstige ongelukken en hebben
blijvende impact. Volgens de richtlijnen
van het Kenniscentrum CROW moet je
een paaltje alleen plaatsen als het aan-
toonbaar strikt noodzakelijk is.
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Gratis
kopje koffie of thee
in de bieb vanwege
geluidsoverlast

De gemeente Nieuwegein
ontwikkelt met haar partners
woongebouwen bij de CityPro-
menade in de binnenstad van
Nieuwegein. Vanaf aanstaande
maandag, 31 oktober, wordt er
zes weken lang geheid in dit
gebied. Dit zal helaas voor ge-
luidsoverlast zorgen.

De bibliotheek blijft geopend. Je
kunt tijdens openingsuren komen
studeren, werken, een boek uit-
zoeken, oefenen met de taal en
meer. 'We hopen dat je als bezoeker
zo min mogelijk last hebt van het
geluid’ aldus de medewerkers van
de bieb.

Gratis bakje koffie of thee
'Om je bezoek aangenamer te
maken, bieden we je tijdens de hei-
periode van maandag tot en met
vrijdag (en zolang de voorraad
strekt) een gratis kopje koffie of thee
aan'.

Biebactiviteiten
verplaatst

Vooruitlopend op de te ver-
wachten herrie en het gedreun
van de heimachines heeft de
bieb besloten een aantal (vaste)
activiteiten naar een rustiger
locatie te verplaatsen. Op de
agendapagina in de website van
de bieb vind je daarom nu,
naast de activiteiten, ook de
plek waar een activiteit plaats-
vindt vermeld.

Natuurlijk zijn er ook online
verschillende opties om even te
verdwijnen in een boek of je ken-
nis bij te spijkeren. Online leen je
als bibliotheeklid tot ruim 20.000
(luister)boeken. Bibliotheekleden
kunnen inloggen op de data-ban-
ken van de bieb voor lesstof.
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Nieuwegein feliciteert het bruidspaar
Van Kalsbeek-Beima van harte met hun
65-jarige huwelijk. Burgemeester Frans
Backhuijs ging bij het paar op bezoek om
hen te feliciteren en in de bloemetjes te
zetten.

OMKIJKEN

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

Oktober 2011

Snoeigroep Galecop, bestaande uit vrijwillgers, is
hard aan het werk om een serie wilgen te knotten.
Lekker met een groep mannen, vrouwen en kinderen
een dagje in de buitenlucht. Ook eerdaags gaat de
snoeigroep weer aan de gang. Wees welkom, help
een handje mee en geniet van een stevige tussen-de-
middag soep.
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https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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Werkgroep Diaconie
en Caritas Nieuwegein
wint tweede prijs
bij uitreiking
Ariëns Prijs voor Diaconie

In het Titus Brandsma Huis te Deventer
heeft de Utrechtse hulpbisschop mgr.
Hoogenboom op zaterdag 22 oktober
de Ariëns Prijs voor Diaconie (€ 1.500
en een kunstwerk) uitgereikt aan het
Meester Geertshuis te Deventer. Dit is
'een diaconaal initiatief dat structureel
is opgezet, verschillende projecten en
activiteiten heeft, oecumenisch is op-
gezet en werkt en samenwerkt met veel
organisaties in de stad', zo zei mgr.
Hoogenboom tijdens de prijsuitreiking.
De Werkgroep Diaconie en Caritas
Nieuwegein mochten de tweede prijs in
ontvangst nemen.

Het Meester Geertshuis is een initiatief
van kerken in Deventer dat in 2006 ont-
stond. De open ontmoetingsplek ging
functioneren als een scharnier tussen de
straat, eenzaamheid, rondlopen met vra-
gen, dakloosheid, psychisch en maat-
schappelijk vastlopen. Mgr. Hoogenboom:
'De presentiemethode heeft veel aandacht
en functioneert bij de vrijwilligers. Opval-
lend is de aandacht voor de mens, die
wordt gezien, en de waardigheid van een-
ieder en dan pas voor het probleem.'

De tweede prijs, een kunstwerk en
€ 1.000, ging naar het initiatief van de
Werkgroep Diaconie en Caritas Nieuwe-
gein (parochie H. Drie-eenheid) om kle-
ding in te zamelen voor de gedetineerden
van de Penitentiaire Instelling in Nieuwe-
gein. 'Het initiatief is op een indrukwek-
kende manier van onderop opgezet door
enkele zeer betrokken mensen. Vanuit uw
geraaktheid door armoede en het gemis

dat daardoor ontstaat, bent u iets gaan
doen voor mensen in uw omgeving, waar
normaal gesproken niet snel iets voor
wordt georganiseerd', zo citeerde mgr.
Hoogenboom het juryrapport.

Ruim 11.000 stemmen werden uitgebracht
voor de PublieksPrijs (eveneens € 1.000
en een kunstwerk), die met 34 procent
werd gewonnen door de tienergroep M25
van de Sint Jorisparochie uit Almelo. De
naam verwijst naar hoofdstuk 25 van het
Evangelie van Matteüs, waarin de werken
van barmhartigheid staan beschreven.
'De jongeren organiseren maandelijks een
diaconale activiteit gebaseerd op één van
de werken van barmhartigheid. Bij alle
nominaties springt deze jongerengroep
eruit vanwege de leeftijd. Want meestal
zijn diaconale vrijwilligers ouder. Het is
daarom om meerdere redenen heel mooi
dat een M25 jongerengroep winnaar is
geworden van de keuze van het publiek',
aldus de jury.

Bij de uitreiking van de prijzen, waarbij
ook een aantal van de genomineerde dia-
conale initiatieven werd gepresenteerd,
waren zo’n 120 aanwezigen uit het aarts-
bisdom. De Ariëns Prijs voor Diaconie
wordt georganiseerd door het Aartsbis-
dom Utrecht en de Stichting Het Ariëns-
Comité en draagt de naam van Alphons
Ariëns. In de vorige eeuw toonde deze
priester en kandidaat-zalige van het Aarts-
bisdom Utrecht een grote betrokkenheid
bij de in armoede verkerende arbeiders-
gezinnen in Twente.

Leger des Heils
biedt warme kamers
deze winter in Nieuwegein

Het Leger des Heils verruimt deze win-
ter de openingstijden van ruim hon-
derd buurthuiskamers. Iedereen die in
de knel komt door de stijgende inflatie
en/of zich zorgen maakt over een te
hoge energierekening is welkom. Ook
vraagt het Leger andere organisaties,
bedrijven, scholen, sportverenigingen
en kerken om hetzelfde te doen. Zo wil
de organisatie deze winter een deken
van warme kamers over Nederland ver-
spreiden.

Het Leger des Heils vraagt aandacht voor
die groep Nederlanders met een smalle
beurs die uit voorzorg kiezen voor een
koud huis om extra hoge kosten te voor-
komen. Het kan gaan om ouderen, jon-
geren, zzp’ers, gezinnen, studenten. Het
gaat om verschillende mensen die overdag
een warme plek zoeken om te werken, te
ontmoeten, huiswerk te maken of spelle-
tjes te doen. Bij de buurthuiskamers is
iedereen welkom.

'Van de aangekondigde steunpakketten
gaan veel mensen pas begin volgend jaar
iets merken. Daarom denken we dat het juist
nu nodig is om onze deuren extra open te
zetten. Sommige mensen durven de kachel al
niet meer aan te zetten, omdat ze bang zijn
dat ze de rekening straks niet meer kunnen
betalen. Vanaf 1 november gaan de ruim
honderd buurthuiskamers minimaal vijf da-
gen open. Zo hoeft niemand deze winter in
de kou te zitten,' aldus kapitein Harm
Slomp, bestuursvoorzitter Leger des Heils.

Mensen die willen weten of er een warme
kamer bij hen in de buurt is, kunnen
terecht op warmekamers.nl. Ook organi-
saties die zich bij deze actie willen aan-
sluiten en zelf een warme kamer willen
aanbieden, kunnen op de website terecht.

Links en rechts de leden van de Werkgroep Diaconie en Caritas Nieuwegein

https://www.legerdesheils.nl/warmekamers
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Expositie
oude schoolplaten
in
Museum Warsenhoeck

Wie door de oude fotoalbums
van zijn familie bladert, komt ze
vast wel tegen: de schoolfoto
van vroeger, van vader, van
moeder, van oom of tante. Of
een foto van een hele school-
klas. Ook dan altijd met op de
achtergrond één of twee van de
bekende oude schoolplaten van
Koekkoek, Jetses of Isings.

De schoolplaten uit de twee opge-
heven scholen in Vreeswijk ston-
den in kisten in het onlangs opge-
heven Museum Vreeswijk en zijn
nu in het bezit van Museum

Warsenhoeck gekomen. Reden
om ze te laten zien, te vertellen
hoe ze werden gebruikt en waar-
door dat gebruik aan het eind van
de jaren ’50 van de vorige eeuw
ophield. Behalve voor het maken
van schoolfoto’s natuurlijk, dat ge-
bruik is veel langer gebleven.

Dus maakt Museum Warsenhoeck
aan Geinoord 11 dat ook nu weer
mogelijk: in deze expositie school-
foto’s (laten) maken. En wat zou
het mooi zijn in het familiealbum,
een foto van grootouders met
(klein)kinderen alsof het weer
1955 is.

Deze expositie in Museum
Warsenhoeck is te zien tot en met
4 december. Museum Warsen-
hoeck is geopend op woensdag,
zaterdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur en van 1 november tot
1 maart is het museum geopend
tot 16.00 uur.

Dag van Gedenken
in St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis, ook in
Nieuwegein, organiseert op dinsdag
1 november de Dag van Gedenken. Op
deze dag staat het ziekenhuis stil bij
patiënten, stilgeboren kindjes en
medewerkers die afgelopen jaar zijn
overleden.

Wanneer iemand in het ziekenhuis komt
te overlijden, eindigt vaak plotseling een
intensieve periode. Herinneringen en
gevoelens aan een dierbare blijven daar-
mee op een bepaalde manier ook aan het
ziekenhuis verbonden. Op de Dag van
Gedenken wordt tijd genomen om daar bij
stil te staan.

In de stiltecentra in Utrecht, Nieuwegein
en Woerden is de gelegenheid een kaarsje
te branden voor een overleden dierbare.

Er worden gedichten voorgedragen,
muziek gespeeld en er is een moment van
stilte. In Nieuwegein en Utrecht staan
tussen 11.00 en 14.00 uur geestelijk ver-
zorgers klaar voor een persoonlijk ge-
sprek, voor wie daar behoefte aan heeft.

Herinneringspagina
Op een speciale herinneringspagina kan
iedereen een boodschap achterlaten als
herinnering aan zijn of haar dierbare. Dat
kan in de vorm van het aansteken van een
(digitaal) kaarsje, een tekst (gedicht of
gewoon de woorden die te binnen schie-
ten), foto, video of muziek.

FOTO VAN DE WEEK

Herfst. Vocht. Vergaand hout. Afgewaaid blad.
Paddenstoelen. Heel veel paddenstoelen.
Pen-hoofdredacteur Martin Reijmerink had,
vanwege de herfstvakantie, deze week een aantal
malen opa-oppas-dag en toog met de kleinkids het
bos in, waar hij dit sprookjesachtige herfsttafereel met
zijn telefoon vastlegde. Prachtig!

Dat bracht de redactie op het idee om nóg wat van
Martin's foto's te plaatsen. Mèt een oproepje.

Zie je ook iets leuks of bijzonders in Nieuwegein?
Maak een fotootje en stuur 'm aan redactie@pen.nl.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/museum-warsenhoeck-neemt-collectie-vreeswijks-museum-over
https://www.pen.nl/artikel/museum-warsenhoeck-neemt-collectie-vreeswijks-museum-over
https://www.memori.nl/gedenkplaats/dag-van-gedenken-2022
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/winkel/Schilderij-Gun-jezelf-de-zee-van-tijd-p435615319
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Martin Reijmerink nam, tijdens zijn opa-
oppasdag deze herfstvakantieweek, zijn
kleinkids mee het bos in. Fijn samen de
herfst ontdekken, samen paddenstoelen
zoeken. Maar we laten ze wel staan!
Fotograferen mág. Graag zelfs. Stuur je
digitale foto's aan redactie@pen.nl en wij
maken er een leuke pagina van.
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Heerlijk Nieuwegein
Startbijeenkomst ‘Echt Geins, groen, gezond genieten’

Heb je interesse in gezonde en duurzame voeding? En vind je het leuk en belangrijk dat kinderen uit Nieuwegein daar meer 
over leren? Bijvoorbeeld doordat ze samen kunnen koken, moestuinieren of een bezoekje kunnen brengen aan de boerderij? 
Kom dan naar Heerlijk Nieuwegein en denk en doe met ons mee!

Voor wie: betrokken bewoners, leerkrachten, medewerkers van de bso, boeren, ondernemers, vrijwilligers, actieve (groot)ouders 
en andere geïnteresseerden uit Nieuwegein

Wat gaan we doen?
• De Universiteit Utrecht neemt je mee in hun boeiende verhaal over ‘de gezonde generatie’;
• Laat je inspireren door mooie voorbeelden uit Nieuwegein die al bezig zijn met activiteiten over voeding voor kinderen of 

deel je eigen ervaring;
• Ontdek samen wat we nog meer kunnen doen;
• Uiteraard gaan we ook gezellig met elkaar eten!

Wil je stappen zetten en meedenken over wat we leuk, leerzaam, lekker en lokaal kunnen doen?  
Meld je dan nu aan via deze link of via de QR-code.

De toegang is gratis.
Voor meer informatie: neem contact op met Lisa via l.verbruggen@ivn.nl

Graag tot 1 november.

LeukLeuk

LokaalLokaalLeerzaam
Leerzaam

Dinsdag 1 november 2022
Tijd: 17.00-20.30

Locatie: Fort Vreeswijk, Nieuwegein

LekkerLekker
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Lustrumconcert Rondo met Mozart op 12 november in Nieuwegein

Houtens Kamerkoor Rondo bestaat dit jaar 20 jaar! Om dat te vieren voert Rondo in november driemaal een lustrum-
concert uit, waarin bekende werken van W.A. Mozart ten gehore worden gebracht. Een van die concerten vindt plaats
in de Nicolaaskerk in Nieuwegein. Dit onder leiding van de Nieuwegeiner Hans de Munnik.
Concertbezoekers kunnen in de Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg in Jutphaas genieten van Mozart’s mooiste
muziek uit zijn Salzburger tijd. De plechtige en feestelijke Krönungsmesse, waarbij het orkest tussen het Gloria en Cre-
do de Kirchensonate zal spelen. En daarnaast de Vesperae solennes de Confessore, bedoeld om op feestdagen uitgevo-
erd te worden tijdens de Vesper. Vooral het Laudate Dominum is daarin een van de ontroerendste aria’s die Mozart
ooit schreef.

Rondo wordt begeleid door Houtens Ensemble Sinfonia. De solo’s worden gezongen door professionele, ervaren solis-
ten. Het geheel staat onder leiding van Hans de Munnik.

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: 'Het is dit jaar een goed vlinderjaar geweest, en gisteren was het dat nog,
althans in mijn achtertuin.'

'Daar fladderde nog een bont zandoogje rond, opvallend klein voor die soort.
Nog stukken kleiner zijn de motvlindertjes. Daarvan vond ik begin mei van dit
jaar een microvlindertje, nog kleiner gelijkend omdat deze soort haar vleugels
opvouwt tot een dakje boven haar achterlijf en onopvallend omdat het doodstil
bleef zitten op een brandnetelblaadje.'

'Totdat ik het even aanraakte.
'Met een boog verdween het, dus ik kan u geen zilver-punt-gras-mineer-mot met gespreide vleugels laten zien. Als u dat zou willen
is het mogelijk foto’s tevoorschijn te toveren door zilverpuntgrasmineermot (elachista apicipunctella mag ook) te googelen op het
internet. Maar het blijft een micromotje, piepklein.'

'Overigens, ik hoop dat er nog heel veel grasmineermotten in mijn tuin verschijnen, want daar valt nog heel wat ongewenst gras te
mineren…'

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/wat-groeit-of-leeft-daar-in-nieuwegein
http://www.natuurnieuwegein.nl/


Nicolaas
vindt oude speculaasmal
in Nicolaaskerk

In de Nicolaaskerk aan de Utrechtse-
straatweg is een zeer oude mal gevon-
den waar speculaaspoppen mee ge-
maakt kunnen worden. 'In een hoekje
op zolder, onder een laag stof, zagen
we een voorwerp liggen. Oppakken viel
niet mee, want het was een massief
stuk metaal van 47 cm groot. Nadat we
de stof eraf hadden gewreven, zagen
we een afbeelding van Sinterklaas ver-
schijnen met onderaan de tekst ‘Sint
Nicolaas Jutfaas’. Nadere bestudering
maakte duidelijk dat we hier van doen
hadden met een oude mal waarmee je
speculaaspoppen kan maken', aldus
Ronald Walsteijn, voorzitter van de
St. Nicolaaskerk in Jutphaas.

Hoe lang de mal op zolder heeft gelegen
is vooralsnog informatie die verloren is
gegaan in de tijd, 'maar we zijn uit oude
bronnen te weten gekomen dat de mal
nog van pastoor Van Heukelum is ge-
weest en dat hij vermoedelijk is ver-
vaardigd door edelsmid Gerard Bartel
Brom. Gezien hun onderlinge relatie en
het feit dat beiden lid waren van het
St. Bernulphusgilde, een vereniging voor
kerkelijke kunst, is dat het meest waar-
schijnlijk. Als je de mal ziet is wel duidelijk
dat deze zeer oud is en dat hij is gemaakt
door een groot ambachtsman. De detail-
lering is namelijk heel fraai. Bovendien
hebben we nog meer mooie spullen uit het
atelier van Edelsmidse Brom, opgericht in
1856.'

De loodzware mal is gemaakt van een
legering van lood en een ander metaal,
vermoedelijk zink, en is grijs van kleur. De
afmetingen zijn: 47 cm lang, 18 cm breed
en 2,8 cm dik. De geschiedenis van de
mal begint met de bouw van de St. Nico-
laaskerk aan de Utrechtsestraatweg in
Jutphaas. Bouwpastoor Mgr. G.W. van
Heukelum laat de kerk bouwen ter ver-
vanging van de schuilkerk aan de Over-
eindseweg. In 1875 komt de nieuwe kerk
gereed en wordt op 11 december van dat
jaar ingewijd.

Om alle misdienaars, kos-ters, collectan-
ten en ander helpers te
bedanken komt hij met een bijzondere
attentie: een grote speculaaspop, vorm-
gegeven in een speciaal gemaakte mal.

Het wordt een jaarlijkse traditie die tot
1938 blijft voortbestaan, waarbij de
katholieke bakkers in Jutphaas afwisse-
lend de speculaaspoppen mogen bakken.
Rond Sinterklaastijd werden ze vervol-
gens aan de vrijwilligers van de parochie
uitgedeeld.

'Na onze vondst hebben we contact gehad
met Henk Valkenet, voorzitter van de His-
torische Kring Nieuwegein, die daarna on-
derzoek heeft gedaan naar de mal. Het
leek ons ook wel een leuk idee om hem te
gaan gebruiken. Henk heeft toen contact
gezocht met Bakkerij Sterk en die gaat
speculaaspoppen maken met de oude
mal. Als Nicolaaskerk willen we een aantal
speculaaspoppen weg gaan geven aan
mensen die wel een leuke attentie kunnen
gebruiken. Een soort steuntje in de rug
dus in de decembermaand. Dat is in de
geest van onze oprichter, pastoor Gerar-
dus Wilhelmus van Heukelum (1834 -
1910), die dat in zijn tijd ook deed rond de
Sinterklaastijd. Daarom is het leuk om op
deze manier een soort van oude Jutphase
traditie in ere te herstellen.'
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https://www.pcbuitvaartzorg.nl/?utm_source=pen&utm_medium=banner&utm_campaign=pen
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900 Jaar Waterbeheer

Tijdelijke
tentoonstelling bij
Museumwerf Vreeswijk

Precies 900 jaar geleden werd
de Rijn bij Wijk bij Duurstede
afgedamd. Met die afsluiting in
1122 en de daaruit voortvloei-
ende aanleg van de Vaartse
Rijn en de dijken startte ons
waterbeheer. Initiatiefnemer
tot deze afdamming was de
Utrechtse bisschop Godebald.
De afsluiting had letterlijk heel
wat voeten in de aarde. Er vie-
len zelfs doden! Dat dit niet
door wateroverlast kwam hoor
je op de tijdelijke tentoonstel-
ling 900 jaar Waterbeheer bij
Museumwerf Vreeswijk aan de
Wierselaan 113 in Vreeswijk.

Veel aandacht in deze expo gaat
uit naar de Leckendyk. Ontdek bij
de Museumwerf het hoe en waar-
om van 900 jaar Waterbeheer.
Beluister en bekijk waarom de
Rijn moest worden afgedamd en
wat er allemaal bij kwam kijken.

De tijdelijke tentoonstelling geeft
ook een kleine vooruitblik, want
de wens tot het behoud van droge
voeten is van alle tijden. Een au-
diotour met QR-code geeft tekst
en uitleg. Vergeet daarom niet je
telefoon met oortje of koptelefoon
mee te nemen.

De tijdelijke tentoonstelling 900
jaar Waterbeheer is onderdeel van
de tentoonstelling Water! Vriend
of Vijand? die is samengesteld
door het Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden en Het
Utrechts Archief en eerder dit jaar
in Utrecht was te zien. De deelex-
po 900 jaar Waterbeheer ging op
tournee naar Wijk bij Duurstede
om te eindigen bij de Museumwerf
waarmee het herdenkingsjaar
2022 wordt afgesloten.

De deelexpo is geschonken aan de
Museumwerf en staat vanaf 24 ok-
tober tot eind december opgesteld
in de Expositieruimte.
Het museum is geopend op
woensdag, zaterdag en zondag
van 14.00 tot 16.30 uur.

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: ‘Sta jij ook AAN in Nieuwegein? Check nu de dagen
steeds korter worden of je fietslamp het nog doet. Ga niet voor
goedkope losse lampjes, daarmee ontwijk je wel een boete maar
geen aanrijding. Met deze fietslampen ben je wél zichtbaar. Hulp
nodig met repareren? Bij het Repair Café laten ze 5 november
graag hun licht schijnen op je kapotte lamp. Zet je licht aan, zorg
dat je gezien wordt!’

De Digitale Nieuwegeiner

Zonder afspraak
een herhaalprik halen
tegen Corona

Ben je 12 jaar of ouder en/of heb je een
uitnodigingsbrief voor de herhaalprik
tegen Corona ontvangen? Dan kun je
zonder afspraak terecht op vijf locaties
in de regio Utrecht, waaronder in de
Beursfabriek in Nieuwegein.

De locaties om zonder afspraak in onze
provincie binnen te lopen zijn
• het Paviljoen aan de Hoefseweg 9 in
Amersfoort
• de Beursfabriek aan de Symfonielaan 5
in Nieuwegein
• de Overste den Oudenlaan 2 in Utrecht
• het voormalig Seats & Sofas pand aan de
Schoolstraat 100 in Veenendaal
• het voormalig hoofdkantoor van Camp-
ina aan De Bleek 1 in Woerden.

Houd er rekening mee dat het druk kan
zijn op een locatie. ‘Mensen met een af-
spraak hebben voorrang’ zo laat de GGD
Regio Utrecht weten. Reden om op boven-
staande vijf locaties zonder afspraak een
prik te halen is ‘omdat er capaciteit over is
en de GGD Regio Utrecht iedereen een kans
wil geven om snel een vaccinatie tegen Coro-
na te halen’ aldus een woordvoerder.

https://museumwerf.nl/
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.anwb.nl/fiets/accessoires-uitrusting/fietsverlichting?icp=fiets_fietsverlichtingsactie-V1_introblok_3_3.1
https://www.repaircafenieuwegein.nl/
https://filmscanning.nl
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Studenten Tech Campus bouwen mee
aan circulair bankje in Meanderpark

Vrijdag 21 oktober jl. werd in bijzijn van wethouder Ellie
Eggengoor en zo’n veertig belangstellenden op feestelijke
wijze een circulair bankje onthuld in het Meanderpark.

Het duurzame bankje is een samenwerking van o.a. Gemeente
Nieuwegein, TechnoHUB, Theo Pouw Groep, Scholman Infra
Groep, Van Den Berg Hardhout, Portaal, leerlingen van het Oos-
terlicht College Nieuwegein en de studenten van de Tech Cam-
pus van ROC Midden Nederland. Twee studenten van TU Delft
maakten een duurzaam ontwerp met circulair hout en beton. Ze
betrokken leerlingen van het Oosterlicht College en ROC Midden
Nederland bij het project. Vanuit hier is samen met de Techno-
HUB en bedrijven middels projectonderwijs de circulaire bank
daadwerkelijk gerealiseerd.

Marlous Birkhoff, directeur TechnoHUB, vertelt: ‘Deze circulaire
samenwerking is onderdeel van het Sterk Techniekonderwijs-
programma, waarin we onderwijsactiviteiten op poten zetten om
jongeren te enthousiasmeren voor techniek. Samenwerken met
het bedrijfsleven is daar een belangrijk onderdeel van!’

Gastlessen
Leerlingen van het Oosterlicht College hebben verschillende
gastlessen gevolgd op de Tech Campus. Ze hebben geleerd wat
gerecycled beton inhoudt, hoe je circulair hout bewerkt en hoe je
een eigen logo kunt laseren. Ze zijn op bezoek geweest bij de
gemeente Nieuwegein voor de wet- en regelgeving, waarna ze in
gesprek zijn gegaan met de bewoners van Portaal over de
plaatsing van het bankje. De leerlingen hebben zo een breed en
realistisch beeld gekregen van de toegepaste techniek. Op deze
manier wordt ze een leuke, positieve ervaring geboden die helpt
bij de zoektocht naar een passende vervolgopleiding.

Verbinding
Wethouder Eggengoor noemde het bankje een plek voor
verbinding. Enerzijds omdat het project het onderwijs met het
bedrijfsleven heeft verbonden, anderzijds omdat een bankje voor
verbinding zorgt voor inwoners van Nieuwegein.

Amateurkunstenfestival
Gluren bij de Buren
is op zoek naar acts en huiskamers

Amateurkunstenfestival Gluren bij de Buren komt voor
11e maal naar Nieuwegein op zondag 5 februari. Het festival
opent vele voordeuren voor intieme huiskamerconcerten.
De organisatie is op zoek naar lokale podiumkunstenaars
van allerlei disciplines en gastvrije Nieuwegeiners die de
optredens bij hun thuis hosten. Aanmelden kan tot en met
zondag 18 december via de website van de organisatie.

Het amateurkunstenfestival verlaagt drempels voor ontmoetin-
gen in de wijk en biedt een podium aan lokale acts. Na twee jaren
zonder wintereditie zoekt Gluren bij de Buren in 2023 weer de
intimiteit van de met koffiedampen gevulde huiskamers op. Elke
act geeft drie optredens van een half uur, vrij toegankelijk voor
publiek. Zo kunnen buurtgenoten en andere liefhebbers een
eigen route door de stad samenstellen en van optreden naar
optreden hoppen.

Acts en huiskamers gezocht
Allerlei soorten podiumkunstenaars worden aangemoedigd om
het vloerkleedpodium te betreden: van rappers tot jazzbands,
goochelaars tot verhalenvertellers en balletdansers tot spoken
word-artiesten. Het formaat van de huiskamer maakt niet uit.
Zowel vrijstaande boerderijen als knusse studentenkamers kun-
nen aangemeld worden om tijdens Gluren bij de Buren te worden
omgetoverd tot eendaags podia voor lokale performers.

Programmamaker Lara Mahu: ‘Gluren bij de Buren wordt dit jaar
voor de elfde keer georganiseerd in Nieuwegein en heeft een
enthousiaste achterban opgebouwd. Dit jaar zetten we ons extra in
om jonge talenten en gastvrije bewoners uit álle Nieuwegeinse
wijken te betrekken.’

De Digitale Nieuwegeiner
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Eneco boos
over plannen
om warmtenet
in publieke handen
te geven

‘Warmtenetten moeten niet
langer in handen zijn van
energieleveranciers maar van
overheden.’ Dat staat in een
plan dat minister voor Energie
Rob Jetten vrijdag 21 oktober
besprak in de Ministerraad.
Energiebedrijven zijn boos en
dreigen niet langer te investe-
ren in de warmtesystemen.

Nu hebben ze nog een monopolie
positie, ook in Nieuwegein. De
helft van de woningen in Nieuwe-
gein is aangesloten op de stads-
verwarming van Eneco. Zij kunnen
geen kant op en zijn afhankelijk
van de grillen van Eneco.

In Nieuwegein heeft Eneco
de ‘warmtetouwtjes’ in handen
Enkele duizenden huishoudens in
Nieuwegein zijn aangesloten op
de stadsverwarming. Het bedrijf
krijgt restwarmte van bijvoorbeeld
de industrie of uit aardwarmte of
wekt de warmte op middels aard-
gas. Het kabinet wil dat tegen
2030 meer dan een miljoen huis-
houdens op het warmtenet zijn
aangesloten. Daarmee moeten de
netten een belangrijke bijdrage
leveren aan het gasvrij maken van
Nederland.

Nu nog zijn de warmtesystemen
veelal in handen van energieleve-
ranciers, maar Jetten wil dat ze in
handen komen van gemeenten of

andere overheidsinstanties. Zijn
idee is dat er lokale energiebedrij-
ven worden opgericht waar de
overheid voor verantwoordelijk is,
maar commerciële bedrijven ook
in deelnemen. Dit moet ervoor
zorgen dat de overheid meer in-
vloed krijgt op de energievoorzie-
ning. Bedrijven mogen dan nog
wel deels eigenaar zijn, maar
alleen voor minder dan 50 pro-
cent.

Eneco is niet gelukkig met de
plannen. Volgens het energie-
bedrijf zorgt het voor meer onze-
kerheid als het een beslissing
moeten nemen over een investe-
ring. Het bedrijf heeft het gevoel
dat het met deze maatregel bui-
tengesloten wordt. Het bedrijf zegt
per gebied te onderzoeken of het
zijn warmtenetprojecten doorzet,
althans zo dreigen zij.

In 2050 moet heel Nederland
energieneutraal zijn. Dat betekent
dat er evenveel duurzame energie
eordt opgewekt als er wordt ge-
bruikt. De gemeente Nieuwegein
wil in 2040 energieneutraal zijn.

Prinses Beatrixsluis
opent haar deuren
op 3 november
voor informatiebijeenkomst

Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk
organiseren op donderdag 3 november
van 16.00 tot 18.00 uur een informatie-
bijeenkomst op de sluis in Nieuwegein.
Het doel van deze bijeenkomst is het
informeren over de ontwikkelingen
van de beheer- en onderhoudswerk-
zaamheden.

Sas van Vreeswijk zorgt voor het beheer
en onderhoud van de drie sluiskolken van
de Prinses Beatrixsluis en het Lekkanaal.
365 Dagen per jaar en 24 uur per dag. Zo
houden zij alles zo goed mogelijk beschik-
baar en veilig. Maar wat betekent dit en
wat komt er allemaal bij kijken? Dat ver-
tellen zij je graag tijdens de bijeenkomst
met rondleiding. Ook kun je terecht met al
je vragen.

Aanmelden
Wil je hier bij zijn? Dan kun je je aan-
melden via het e-mailadres contact.sas-
vanvreeswijk@gmail.com tot uiterlijk 27
oktober. Vergeet niet je naam en tele-
foonnummer in de e-mail te vermelden.
Na aanmelding ontvang je een bevestiging
van je deelname. Zonder aanmelding is
het helaas niet mogelijk om deel te ne-
men. Het terrein is toegankelijk voor
mensen met een rolstoel. De rondleiding
echter niet in verband met de trappen van
de heftoren. Voor het bijwonen van de bij-
eenkomst geldt een minimumleeftijd van
18 jaar.

PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad Nieuwegein
ook veel informatie over het heden en het verleden van
de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de
rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de
Prentbriefkaart van de week.

Deze week een prentbriefkaart met een ‘gezicht op
Vreeswijk.’ Op de ansicht zie je het Merwedekanaal ter
hoogte van de Doorslag en de Olie- en Lijnkoekenfabriek
van C.J. Cockpit & Co. vanuit het noorden gezien. De
kaart in het archief van deze week komt ongeveer uit
1910. De uitgever van de kaart was firma Nauta uit
Velsen en is gedrukt in zwart/wit
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'Sport en bewegen is voor veel
mensen heel normaal. Ze hebben
weinig aanmoediging nodig om bij
mooi weer te gaan wandelen of
samen met anderen achter een
bal aan te rennen. Maar dit is niet
voor iedereen vanzelfsprekend.'

'Voor mensen met een
beperking of chronische
aandoening kan beweging pijnlijk,
beschamend of gewoon niet
haalbaar zijn. Uit een onderzoek
van het Mulier instituut blijkt dat
mensen met een beperking of
chronische aandoening aanzienlijk
minder bewegen dan mensen
zonder handicap. Cijfers uit 2019
tonen aan dat iets meer dan de
helft (51%) van de volwassenen
voldoet aan de bewegings-
richtlijnen. Voor mensen met een
beperking is dit percentage veel
lager, namelijk 20%.'

'Sinds het begin van deze eeuw
is er een stimulans vanuit het
overheidsbeleid om de deelname
van mensen met een beperking
aan sport- en bewegings-
activiteiten te bevorderen. Dit is
ook terug te zien in Nieuwegein. In
samenwerking met de gemeente
in de domeinen sport en welzijn
en andere Nieuwegeinse
sportverenigingen streven we
ernaar om het aanbod van
aangepast sporten zichtbaarder
en toegankelijker te maken.'

'Naast de vele gezondheids-
voordelen die sport en bewegen
bieden, waar ik al over heb
geschreven in mijn eerdere

columns, zijn er nog andere
voordelen die het vermelden
waard zijn. Denk bijvoorbeeld aan
de grote voordelen op sociaal-
economisch vlak van sport en
bewegen voor mensen met een
(verstandelijke) beperking. Bij het
in kaart brengen van deze
waarde, uit onderzoek van het
Kenniscentrum Sport & Bewegen,
wordt rekening gehouden met de
gezondheidsbevordering en de
sociale- en arbeidsmarktimpact. In
de tabel linksonder zie je wat de
(economische) toegevoegde
waarde is van sporten en
bewegen.'

'Deze tabel bevestigt nogmaals
het belang van meer sport en
beweging voor iedereen.
Natuurlijk zijn dit slechts cijfers en
is de realiteit niet zo zwart-wit. Ik
weet uit ervaring dat er een hoop
drempels zijn voor mensen met
een beperking bij de zoektocht
naar een leuke sport- en beweeg-
activiteit. SportID Nieuwegein is
hier druk mee bezig en kijkt met
andere organisaties naar de
mogelijkheden. Ons streven is om
iedereen op zijn of haar eigen
manier en niveau te kunnen laten
bewegen.'

'Heb je vragen over dit onder-
werp of wil je graag weten hoe je
in beweging kunt komen? Wij van
SportID Nieuwegein helpen je
graag! Meer informatie over
sporten en bewegen met een
beperking, neem dan contact op
met mij via r.poggenwisch@mer-
westein.nl.'

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!

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.

Deze week valt de eer te beurt aan
Robin Poggenwisch, buurtsportcoach
speciallympics:

De drempel om te bewegen
verlagen voor mensen
met een beperking

mailto:r.poggenwisch@merwestein.nl
mailto:r.poggenwisch@merwestein.nl
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Vreeswijk
in het rampjaar 1672

Dit jaar is het precies 350 jaar geleden
dat Nederland (de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden) werd aange-
vallen door Engeland, Frankrijk, het
Prinsbisdom Munster en het Bisdom
Keulen. Het is een bijzondere periode
in de vaderlandse geschiedenis waar-
aan op veel plaatsen in Nederland aan-
dacht wordt besteed. Omdat begin
oktober 1672 Vreeswijk onverwachts
een bloedig strijdtoneel werd tussen
Franse en Staatse troepen, was dit aan-
leiding voor de leden van de werkgroep
Cultuurhistorie van de Historische
Kring Nieuwegein om aan deze gebeur-
tenis een expositie te wijden.

Tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1679)
heeft het leger van de Franse koning
Lodewijk XIV de opdracht om flinke
schade aan te richten. 'U moet complete
dorpen afbranden', schrijft Louvois, de
Franse minister van Oorlog. Abcoude
wordt in brand gestoken, Breukelen ver-
woest en kasteel Jaarsveld afgebrand.
Meer steden en kastelen, maar ook boer-
derijen, ondergaan hetzelfde lot.

Hoe vergaat het Vreeswijk in 1672
Er is een Frans fort, een doorgestoken
Lekdijk, felle gevechten, verwoesting en
plundering. Kaarten, schilderijen, prenten,
geluidsfragmenten en video’s vertellen in

deze expositie het verhaal. Bijzonder is de
reproductie van een aquarel van Lode-
wijks hofschilder, Adam Frans van der
Meulen.

Museum Warsenhoeck is gevestigd aan
de Geinoord 11. Geopend op woensdag,
zaterdag en zondag van 14.00 uur toty
17.00 uur. Vanaf 1 november geopend tot
16.00 uur.

21

Heerlijk Nieuwegein

Woon je in Nieuwegein en heb je interesse in
gezonde en duurzame voeding? En vind je het leuk
en belangrijk dat kinderen uit Nieuwegein daar meer
over leren? Bijvoorbeeld doordat ze samen kunnen
koken, moestuinieren of een bezoekje kunnen bren-
gen aan de boerderij? Kom dan naar Heerlijk Nieu-
wegein en denk mee!

Dinsdag 1 november organiseert Jong Leren Eten Utrecht
in samenwerking met de Gemeente Nieuwegein, Buiten-
Wijs, Groen Doet Nieuwegein Goed, SportID Nieuwegein,
GGD regio Utrecht en Provincie Utrecht een startbijeen-
komst Echt Geins, groen, gezond genieten. Deze gratis
bijeenkomst wordt van 17.00 tot 20.30 uur gehouden op
Fort Vreeswijk.
Samen met buurtbewoners, wijkinitiatieven, leerkracht-
en, pedagogisch medewerkers, ondernemers en andere
geïnteresseerden zullen stappen worden gezet om
kinderen in Nieuwegein meer in aanraking te brengen
met kennis en activiteiten op het gebied van voedsel.
Meld je aan via deze link of neem contact op met Lisa
Verbruggen via het e-mailadres l.verbruggen@ivn.nl.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5cCXa-gDC8f02pu8K65XgMe9oSbyxnG_yYWZgkHnrtM07NA/viewform
mailto:l.verbruggen@ivn.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Expositie
Een Nieuwe Vorm
in het Atrium
van het Stadshuis

In KunstGein Podium, op de
begane grond van het Stadshuis
is van 26 oktober tot en met
3 december de expositie Een
Nieuwe Vorm te zien. Kom kij-
ken hoe drie kunstenaars, altijd
weer op zoek naar iets nieuws
en anders, deze tentoonstelling
vorm hebben gegeven. Dat kan
van woensdag tot en met zater-
dag van 12.00 tot 16.00 uur. De
expositie wordt zaterdag 29
oktober om 15.00 uur feestelijk
geopend door wethouder John
van Engelen.

Voor Jenny van den Bor is schil-
deren volledig opgaan in iets an-
ders dan jezelf. Schilderen is voor
haar er even niet zijn. Daarbij
wordt ze geïnspireerd door het
oneindige van het heelal, de

wereld, muziek en theater. Er zit
iets mystieks in haar werk.

De schilderijen van Ineke Oudes
zijn herkenbaar door uitbundige
kleur en beweging. Ze wordt ge-
raakt door kleuren die het hart
aanspreken. Daarbij is schilderen
een zoektocht waarin telkens
nieuwe vormen en kleurcombi-
naties ontstaan. Haar motto: Ieder
heeft z’n eigen kleur, je bent
uniek.

Jan Nebbelingmaakt boompjes
van metaaldraad in verschillende
maten en vormen. Dun draad, in
verschillende kleuren verkrijg-
baar, wordt gebogen en gedraaid.
In een boompje van 35 centimeter
hoog zit 150 à 200 meter draad
verwerkt en is het resultaat van 60
tot 70 uur werk.

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!

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, Hove-
niersweide 9.
Organisator: Bouwgein en Gonneke Prak
Kosten: gratis.

Woensdag 2 november
Fantasierobot
We maken robots met kosteloze materi-
alen en aluminiumfolie.

Zaterdag 12 november
Borstelrobotbeesten
Maak je eigen robotbeest die met een
motortje zelf kan bewegen!

Woensdag 23 november
Herfstpotjes
Maak in een glazen potje een herfst-
wereld en laat de herfstblaadjes vrolijk
dwarrelen.

Woensdag 30 november
Herfstpotjes
Open atelier
Er staat allerlei materiaal klaar waar je
zelf mee aan de slag kan! Geen inspi-
ratie? Geen punt, daar zorgen wij voor.

Een werk van Ineke Oudes

https://www.bouwgein.nl
https://www.bouwgein.nl/


De Digitale Nieuwegeiner

Eerste heipaal geslagen voor
de bouw van de nieuwe
voetbalaccommodatie
Sportpark Parkhout-Zandveld

Donderdag 20 oktober hebben Brigit
Rams, levenspartner van Michel van
den Hoven namens de nieuwe voet-
balvereniging s.v. Parkhout en wet-
houder John van Engelen van de
gemeente Nieuwegein om 16:00 uur
een heipaal geslagen voor de start
bouw van een nieuwe voetbalaccom-
modatie op Sportpark Parkhout-Zand-
veld.

Nieuwe voetbalaccommodatie
Eerder besloten de Nieuwegeinse voet-
balverenigingen te fuseren tot s.v. Park-
hout. Sindsdien zijn er door de verenigin-
gen stappen gezet om in het seizoen
2023-2024 te kunnen starten onder de
nieuwe naam.
De nieuwe accommodatie wordt al in het
derde kwartaal van 2023 in gebruik geno-
men en bestaat uit zestien moderne
kleedkamers, een fraaie kantine en aan-
sluitende tribune.

Partijen danken elkaar
De voorzitter van s.v. Parkhout Hans van
der Meijden zegt daarover: ‘Samen met
de gemeente hebben we een lange reis
gemaakt om vandaag hier te kunnen
staan. Het is nu na bijna negen jaar en
drie colleges verder dat de symbolisch
eerste heipaal de grond ingaat. Graag
wilden we hier staan met Michel van den
Hoven, de voorzitter van VSV Vreeswijk.
Ik heb samen met Ruud Kerstiens, de
secretaris en met Michel zes jaar op een
constructieve wijze mogen samenwerken
om tot dit resultaat te komen. Helaas is
Michel in 2021 plotseling overleden. Het is
verdrietig en spijtig dat hij dat niet meer
mee mag maken. Hij zou trots geweest
zijn op het behaalde resultaat. Burge-
meester Backhuijs dank ik voor zijn inzet.
Hij heeft ervoor gezorgd dat we samen het
fundament kunnen leggen voor een
nieuwe, stevige en toekomstbestendige
vereniging.’

Wethouder John van Engelen voegt
daaraan toe ‘Ondanks het feit dat dit tra-
ject voor bestuurders, leden, de gemeente
en omwonenden niet altijd over rozen is
gegaan geldt zeker het motto “zonder
wrijving geen glans”. Door met elkaar in

gesprek te blijven en naar oplossingen te
zoeken hebben we er gezamenlijk voor
gezorgd dat sportieve, politieke en maat-
schappelijke belangen bij elkaar zijn geko-
men op dit sportpark.’

‘Hierdoor wordt hockeyvereniging MHCN
over twee jaar ook welkom geheten, wor-
den er woningen in Rijnhuizen Noord ge-
bouwd om de doorstroming op de woning-
markt te bevorderen en ontstaat er een
modern toekomstbestendig sportpark
waar een door woningbouw groeiend aan-
tal Nieuwegeiners gebruik van kan ma-
ken.‘

Samenwerkende partijen
Naast voetbalverenigingen sv Geinoord
en VSV Vreeswijk en de gemeente
Nieuwegein zijn ook andere partners be-
trokken bij deze realisatie bouw:
• Bouwkundig ontwerp: Slangen + Koenis
Architecten
• Installatie ontwerp: BBP Advies
• Constructief ontwerp: WSP
• Realisatie nieuwbouw: Van Baaren Aan-
nemers
• Realisatie installaties: Hoffman DME
Techniek
• Advies sportvelden: B.A.S. Begeleiding
en Advies sportterreinen
• Realisatie sportvelden: Aannemings-
bedrijf Jos Scholman
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‘Sportieve, politieke en
maatschappelijke belangen
zijn bij elkaar gekomen met
de start van deze bouw’
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Like en cancel

De Week
van de Mediawijsheid

Tijdens de Week van de Media-
wijsheid (4 tot en met 12 novem-
ber) staan we met elkaar stil bij
wat het leven in de onlinewereld
betekent. Hoe zorg je voor een
goede on- en offline balans?
Hoe houd je het samen sociaal
online? En wat speelt er zich
allemaal af achter jouw beeld-
scherm? Tijdens de Week van
de Mediawijsheid is er van alles
te doen voor jong en oud bij bi-
bliotheek De tweede verdieping.
Kom je ook langs?

Op dinsdag 1 november van 15.30
tot 17.00 uur wordt gestart met een
Digibrigadebijeenkomst met het
thema Digitale Balans en E-health.
Hoe kunnen digitale hulpmiddelen
zoals apps je helpen met meer
bewegen of geestelijk welzijn? De
GGD GHOR Nederland zal meer
komen vertellen over hun GGD-
appstore. Klik hier voor meer infor-
matie.

Vanaf 4 november zal de expositie
Het geheime leven achter jouw
beeldscherm te zien zijn in de
bibliotheek. Deze tentoonstelling
onthult het geheime leven achter
jouw scherm, van ontwerpen die je
aan een app verslaafd houden,
welke data er allemaal wordt ver-
zameld (en hoe dit gebeurt), tot de
vele handen die nodig zijn om een
smartphone te maken. Je kunt de
tentoonstelling bezoeken tijdens de
openingstijden van de bibliotheek.

Maandag 7 november, van 14.30
tot 16.00 uur, gaat men bij het

Pluscafé in gesprek met het
Mediateam over online sociaal
gedrag. Hoe houden wij het samen
sociaal online? Zitten er eigenlijk
grenzen aan online gedrag en wat
is strafbaar?

Dinsdag 8 november om 20.00 uur
zal het landelijke webinar like &
cancel voor ouders plaatsvinden.
Een webinar met praktische tips
over het online mediagebruik van
kinderen voor ouders van kinderen
tussen 9 en 12 jaar. Wat doet jouw
kind online? In de Whatsappgroep
van school bijvoorbeeld of op an-
dere sociale mediakanalen zoals
TikTok? Steeds meer kinderen
voelen de druk om meer likes te
krijgen. Het webinar is online via
Teams, meld je hier aan om gratis
mee te doen.

Op donderdag 10 november wor-
den de yogamatjes uitgerold! Tij-
dens Lucky Life, van 14.30 tot
16.00 uur, ga je aan de slag met
Tech Yoga. Technologie: wij zijn er
altijd mee verbonden en soms is
dat best een haat-liefdeverhouding.
Met Tech Yoga proberen we ons-
zelf uit die kramp te halen.

Het Open lab op zaterdag 12
november, van 14.00 tot 16.00 uur,
staat in het teken van mediawijs-
heid games.
Speel de Data-Detox game Hack-
shield of maak je eigen nepnieuws
met onze green-screen. Wordt een
echte cyberagent tijdens dit Open
Lab.
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Sportief Dagboek (8)

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op, op De Digi-
tale Stad Nieuwegein. Hans is een
getogen Vreeswijker en houdt van
voetballen, houdt van sport. Schreef
jaren lang voor het Utrechts Nieuws-
blad. Ieder weekend vind je hem langs
de sportvelden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en De
Digitale Nieuwegeiner.

Van Echtelt: ‘Nostalgie was troef bij de
bekerwedstrijd tussen Geinoord en Altius.
Niet vanwege de 3-2-zege en de twee
doelpunten van Hamza Hajji maar omdat
er aan de confrontatie tussen deze twee
ploegen een mooie geschiedenis hangt. Het
was immer in 1968 toen Geinoord tegen
deze opponent uit Hilversum een kam-
pioenswedstrijd speelde die destijds met
4-2 werd gewonnen. Met onder anderen de
befaamde broers Jan en Jaap Groenendijk
in de gelederen werd dit historische wapen-
feit afgedwongen.’

‘Toevallig was laatstgenoemde afgelopen
zaterdag op Parkhout van de partij, samen
met voormalige teamgenoot Piet van Oort
waarbij de kampioenswedstrijd van destijds
nog vaak de revue passeerde. De bekerwed-
strijd bood namelijk niet al te veel amuse-
mentswaarde, behalve de treffers van Hajji
die zodoende man-of-the-match werd. Dat
tegenstander Altius van zaterdag, nota
bene voorlaatste in de derde klasse C met al
18 tegengoals in vier duels, nog tot het
laatst in de wedstrijd bleef, mag
veelzeggend heten.’

‘De als ‘spion’ aanwezig voormalige trainer
Michael van den Berg zal niet al te zeer on-
der de indruk gekomen zijn van de spelpa-
tronen die Geinoord deze bekermiddag liet
zien. Zijn huidige club FC Breukelen fun-
geert komende zaterdag als opponent van
de formatie van Gerrit Plomp, die een week
later het sterke CSW op bezoek krijgt.
Gezien de stand op de ranglijst zal het toch
zaak zijn belangrijke punten te pakken.’

Hamza Hajji

https://www.detweedeverdieping.nu/ontmoeten-en-leren/taalenlezen/mediawijsheid/
https://www.detweedeverdieping.nu/ontmoeten-en-leren/taalenlezen/mediawijsheid/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/digibrigade-digitale-balans/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/plus-cafe-oud-worden-jong-blijven/
https://teams.microsoft.com/registration/ognvAQjGx0-vZoNuUN3eLA,V2k3jfXvA06_CDE8lHOBTg,AYFlkUFyoE6RbCNL__uUmg,tehH48p_Y0O01pm2j6-WPA,DodAD2HBHk6WF1E_NxlLmA,diBmzeRIxEOw3YNZNdc9YQ?mode=read&tenantId=01ef09a2-c608-4fc7-af66-836e50ddde2c&skipauthstrap=1
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/lucky-life-de-digitale-wereld-2/
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/open-lab-mediawijsheid-games/
https://www.pen.nl/artikel/category/sport/sportief-dagboek
https://boeketten.nl
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U-OV en Syntus Utrecht
blijven twee jaar langer rijden

Beide Utrechtse OV-concessies, U-OV en Syntus
Utrecht, worden met twee jaar verlengd. Dat heeft het
bestuur van de provincie Utrecht bekend gemaakt.
De concessies zouden eigenlijk aflopen in 2023. Maar
door de coronacrisis en alle onzekerheden die dit met
zich meebracht, was er extra tijd nodig voor een
goede voorbereiding van de nieuwe OV-concessie-
periode. Met de verlenging houdt de Utrechtse reiziger
de komende jaren goed openbaar vervoer.

De provincie heeft met de vervoerbedrijven U-OV
(uitgevoerd door Qbuzz) en Syntus Utrecht (uitgevoerd
door Keolis) heldere afspraken gemaakt over de
verlenging. Ondertussen is de provincie druk bezig met de
voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe
concessieperiode die loopt van 2025 tot 2035.

De coronacrisis heeft het openbaar vervoer hard geraakt.
Het aantal reizigers is fors gedaald vanaf het begin van de
coronaepidemie in maart 2020 en is bovendien veel
onvoorspelbaarder geworden dan voor corona. Het aantal
reizigers is dit jaar, nadat de coronabeperkingen
opgeheven waren, weliswaar weer gegroeid, maar zit
momenteel op niet meer dan circa 80 procent van de
reizigers uit 2019.

Vanwege de grote onzekerheden in aantallen reizigers en
daarmee ook de onvoorspelbaarheid voor de financiën
voor het OV, werd in het voorjaar van 2021 al besloten om
de concessies als noodmaatregel met twee jaar te
verlengen.

Op peil houden
Sindsdien is de provincie in gesprek gegaan met beide
vervoerders over de voorwaarden voor de verlenging.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de provincie het OV
goed op peil wil houden, ondanks de lagere reiziger-

saantallen. ‘We hebben het openbaar vervoer hard nodig,
vanwege de groei en verstedelijking in de provincie, maar
ook voor de duurzaamheidsambities van de provincie
Utrecht. Een achteruitgang van het openbaar vervoer past
hier niet bij’, aldus gedeputeerde Robert Strijk. ‘Ik ben
daarom blij dat we goede afspraken hebben kunnen
maken met vervoerders U-OV en Syntus Utrecht, en dat
we hiermee zorgen dat we het OV en het netwerk goed op
peil houden voor de reizigers.’

Om te zorgen dat het OV inderdaad op peil kan blijven,
stelde Provinciale Staten eerder al een extra bedrag van
50 miljoen beschikbaar.

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: ‘Nieuwegein is rijk aan verschillende culturen. Dit jaar ben ik in aanraking gekomen met Divali (ook wel Diwali, Deevali of
Deepavali genoemd); het hindoeïstische lichtjesfeest. Ook al heb ik er nog niet veel van gezien, de culinaire kant bevalt mij zeker!
Wat was dat heerlijk!’

De Digitale Nieuwegeiner

http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein


29

De Digitale Nieuwegeiner



De Digitale Nieuwegeiner

30

Robert Leene
wordt franchisenemer
van nieuw
McDonald’s restaurant
in Nieuwegein

Robert Leene wordt de fran-
chisenemer van het nieuwe
McDonald’s restaurant in
Nieuwegein. De bouw van het
familierestaurant op bedrijven-
terrein Het Klooster, langs de
A27, is in volle gang en het
restaurant zal in december haar
deuren openen. McDonald’s
restaurant Nieuwegein gaat in
de directe omgeving zo’n tachtig
arbeidsplaatsen bieden en zoekt
nieuwe collega’s die zich verder
willen ontwikkelen in het res-
taurant of gewoon op zoek zijn
naar een leuke bijbaan.

Leene begon in april 1988 als part-
time medewerker in het McDo-
nald’s restaurant Zwolle Centrum
en groeide al snel door naar lei-
dinggevende functies in het res-
taurant, daarna bij het Nederland-
se hoofdkantoor en vervolgens ook
bij de Europese organisatie. In
april 2021 maakte hij de overstap
naar het lokaal ondernemerschap
als nieuwe franchisenemer van
McDonald’s restaurant Bodegra-
ven. Het McDonald’s restaurant in
Nieuwegein, op het nieuwe food-
court op bedrijventerrein Het
Klooster, neemt Leene nu ook als
franchisenemer onder zijn hoede.

Leene verheugt zich als nieuwe
franchisenemer op de spoedige
opening van het restaurant: 'We
zijn de gemeente Nieuwegein en pro-
jectontwikkelaar Dunavast erg
dankbaar voor de fijne samenwer-
king tot dusver. We zijn trots dat we
straks onderdeel uitmaken van dit
nieuwe foodcourt en kijken ernaar
uit hier een succes van te maken,
samen met onze buren. We hopen
dan ook dat het restaurant een fijne
ontmoetingsplaats zal worden voor
alle bewoners van Nieuwegein en

iedereen die onderweg behoefte heeft
aan een aangename tussenstop.'

Ook erkent hij als geen ander het
belang van goede medewerkers om
een goed restaurant te runnen: 'Zij
snappen allemaal dat zij zélf het ver-
schil kunnen maken en invloed heb-
ben op het product en daarmee op de
tevredenheid van de gasten. Op dit
moment zijn wij dan ook hard op
zoek naar enthousiaste nieuwe colle-
ga’s die zich bij ons verder willen
ontwikkelen, bijvoorbeeld door het
volgen van een mbo- of hbo-oplei-
ding aan onze McDonald’s Acade-
my.' Geïnteresseerden in een leuke
bijbaan of carrière met volop ont-
wikkelingsmogelijkheden kunnen
op www.werkenbijmcdonads.nl
voor meer informatie terecht.

'Voor veel werknemers is
McDonald’s niet alleen een eerste
bijbaan, maar ook een plek waar
collega’s kunnen groeien, ontwikke-
len en vooral zichzelf kunnen zijn. De
afgelopen tien jaar behaalden zo’n
zesduizend medewerkers door heel
Nederland een erkend mbo-diploma
via de McDonald’s Academy, in
samenwerking met oplei-dingspart-
ner SVO. Het afgelopen jaar voegde
McDonald’s daar een associate
degree programma op hbo-niveau
aan toe. Met de McDonald’s Acade-
my biedt McDonald’s een unieke
combinatie van werken en leren aan.
Uiteraard zijn ook nieuwe collega’s
van restaurant Nieuwegein welkom
op de McDonald’s Academy.'

Het restaurant in Nieuwegein zal
haar deuren december van dit jaar
openen. Duurzaamheid staat cen-
traal in de ontwikkeling: het res-
taurant wordt volledig gasloos,
krijgt groene energie, een warmte-
terugwinsysteem om met keuken-
warmte de lobby te verwarmen en
energiezuinige friteuses. Op het
parkeerterrein komen elektrische
snellaadpunten. Het restaurant
heeft binnen straks 165 zitplaatsen
en buiten een terras.

Aandacht voor schisis
(hazenlip) in Nieuwegein

Op zaterdag 5 november aanstaande
organiseren Bibi, Rianne, Ruben en
Anne, een een speciale dag voor jon-
geren tussen de 15 en 25 jaar geboren
met een schisis. Deze vier jongvol-
wassenen doen hun verhaal over het
hebben van een schisis (hazenlip) in de
Blog ‘Wij hebben een Schisis.’

De dag vindt plaats in basisschool De
Toonladder aan de Lohengrinhof 11 in
Nieuwegein. Gastspreekster is plastisch
chirurg Chantal van der Horst. Het pro-
gramma duurt van 10.00 tot 16.30 uur en
staat vooral in het teken van elkaar ont-
moeten, ervaringen uitwisselen en wie
weet nieuwe vriendschappen sluiten.
Daarnaast vinden er op deze dag een
hele hoop leuke activiteiten plaats zoals
een ‘schisisspeeddate’ en ‘Over de
streep’!

Over de streep
Heb je weleens naar het tv-programma
‘Over de streep’ gekeken? Dit is een pro-
gramma waarbij jongeren aan de hand
van verschillende stellingen op interac-
tieve wijze ervaringen met elkaar delen.
Het doel hiervan is om elkaar beter te
leren kennen, overeenkomsten tussen
elkaars ervaringen te ontdekken en re-
spect voor elkaar te creëren.

Onze variatie is specifiek gericht op
schisis. Wat zijn jouw ervaringen met schi-
sisoperaties? Wat is jouw mening over
bepaalde denkbeelden rondom schisis?
Deel, ontmoet & luister bij ‘Over de
streep’!

Gratis deelname voor leden
Voor leden is deelname aan de Jongeren-
dag gratis! Kosten voor niet-leden zijn
€ 15,00. Lid worden van onze vereniging
kost met een Jongerenlidmaatschap (15
tot 25 jaar): € 10,50 per jaar. Als lid kun je
gratis meedoen aan onder andere de Lan-
delijke dag, jongerendag, conferentie, etc.
Kijk op de website van Schisis Nederland
voor meer informatie en aanmelden.

https://www.werkenbijmcdonads.nl/
https://wijhebbeneenschisis.nl/over-ons/
https://www.schisisnederland.nl/5-november-schisis-nederland-jongerendag/
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Nijpelsflatbewoner Pedro de Leeuw:

‘Ik ga door met de strijd
om de 1e flat en het groen te redden’

De gepensioneerde Pedro de Leeuw is bijna drie jaar bezig
met de flats aan het Nijpelsplantsoen. Zelf woont hij in de
eerste flat tegenover het Leger des Heils aan de Sluiyters-
laan. Deze flat is door Mitros Wonen aangemerkt om te
slopen. De andere drie flats zullen gerenoveerd worden.
Dat heeft de woningcorporatie eind september in een plan
van aanpak bekend gemaakt. Een duidelijke reden waarom
één flat wel gesloopt wordt en de andere drie niet, is niet
direct te achterhalen. Wel is te zien dat er meer sociale
huurwoningen komen als dit voorgestelde plan wordt
goedgekeurd door de gemeenteraad van Nieuwegein.

Op de plek van de flat die wordt gesloopt, worden ongeveer
160 nieuwe huurwoningen gebouwd. Althans dat is het plan van
Mitros Wonen. Volgens dit plan zal op een kleine kavel in de
buurt van de flats (de huidige parkeerplaatsen) nog eens 40
sociale huurwoningen worden gebouwd. Woningbouwcorporatie
Mitros en de gemeente Nieuwegein zijn inmiddels met de
bewoners en de in 2020 opgerichte klankbordgroep in gesprek.
De Leeuw heeft onlangs ingesproken in de gemeenteraads-
vergadering en zijn zorgen kenbaar gemaakt. Hij vermoedt
‘landje pik’ en ‘geldelijk gewin’ door de woningcorporatie.

'De slechte staat van de flats gebruikt Mitros als argument om te
slopen en nieuw te bouwen, en daardoor de winst te vergroten.
Daarom speelt Mitros nu een spel om zich te verrijken met grond
van de gemeente Nieuwegein, en heeft zij via de RVO en uw
ambtenaren een deal gecreëerd, en gezegd dat het onderhoud
aan het Nijpelsplantsoen gecompenseerd moet worden met
bouwgrond die niet behoort tot een kansrijk gebied en niet is
opgenomen in het bestemmingsplan van Jutphaas/Wijkersloot
om het aankomende project financieel te compenseren,’ lees
hier de hele inspraak van Pedro de Leeuw tijdens de raads-
vergadering.

De Leeuw wil graag zien dat de bewoners aan het Nijpels-
plantsoen, en de omwonenden van de mooiste woonplek van
Nieuwegein met rust gelaten worden. Ook wil de Leeuw dat het
groene stuk in de omgeving behouden blijft en niet door Mitros
wordt ‘ingepikt’ voor ‘geldelijk gewin.’ Pedro heeft zelf zijn hele
leven in de bouw gewerkt en volgens hem is het onmogelijk dat
het beton niet meer goed is. ‘Ik heb jarenlang in wijken in Utrecht
gebouwd. De woningen daar zijn eerder gebouwd met hetzelfde
beton en die zijn nog helemaal in orde, dus er klopt niks van.’
Van hem mag daarom ook de eerste flat gerenoveerd worden
zodat het groen in de wijk behouden blijft.

Mitros laat weten dat zij het toejuicht dat bewoners gebruik mak-
en van het democratische recht om hun gerieven kenbaar te
maken. ‘Daarom leven wij in een democratie’ aldus Mitros.

Pedro de Leeuw

Boven in de foto de bewuste parkeerplaatsen waar mogelijk
40 sociale huurwoningen gebouwd gaan worden

De bewuste flat aan het Nijpelsplantsoen die mogelijk gesloopt
gaat worden. Met het plaatsen de stempels weten Mitros zeker
dat de bewoners aan het Nijpelsplantsoen ook de komende
jaren veilig wonen. Eerder lieten zij weten zich onveilig te voelen
in de flats. In 2009 wilde Mitros de flats al slopen, maar daar
was toen te weinig draagvlak voor bij bewoners.

Wat zijn de logistieke mogelijkheden
als je een webshop begint

Hoewel een webshop voor jou als ondernemer veel
voordelen kan bieden, kleeft er één groot nadeel aan.
Dit nadeel kan het verschil betekenen tussen winst of
verlies voor je webshop: het logistieke proces. In een
winkel komt de klant bij je langs en neemt het prod-
uct mee. In een webshop moet je er zelf voor zorgen
dat je product bij je klant komt. Een goede logistiek is
voor veel e-commerce onder-nemers problematisch.
Waar moet je rekening mee houden als het gaat om
de logistiek?

Als je vanuit huis een webshop runt, dan valt het nog wel
mee met de logistiek. Je pakt zelf je pakketten in brengt
ze naar de vervoerder. Maar als het volume flink toe-
neemt, dan kunt je dit
niet langer zelf doen. De logistieke kosten kunnen de
spuitgaten uitlopen. Gaat er maar van uit, dat de lo-
gistieke kosten 20 tot 40% kunnen zijn. Dit is aanzien-li-
jk, dus het logistieke proces rondom grote pakketten en
brievenbuspakketjes verzenden moet je daarom goed en
efficiënt inrichten. Hiervoor zijn er diverse opties.

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/pedro-de-leeuw-voert-actie-om-tube-flats-te-renoveren
https://www.pen.nl/artikel/pedro-de-leeuw-voert-actie-om-tube-flats-te-renoveren
https://www.pen.nl/artikel/mitros-richt-klankbordgroep-op-voor-nieuwbouw-of-renovatie-flats-nijpelsplantsoen
https://www.2020nijpels.nl/inspreken-gemeente
https://www.pen.nl/artikel/bewoners-nijpelsplantsoen-voelen-zich-onveilig
https://sendy.nl/brievenbuspakketten/
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Sporters
De Mix/BSP Holland
naar WK jiu-jitsu
in Abu Dhabi

Zes jiu-jitsuka’s van De Mix/
BSP Holland uit Nieuwegein
worden door de Judo Bond
Nederland uitgezonden naar
het Wereldkampioenschap
jiu-jitsu in Abu Dhabi (Ver-
enigde Arabische Emiraten).
Het Wereldkampioenschap
vindt de komende twee weken
plaats.

Vandaag, vrijdag 28 oktober ver-
trekken Romée Roussey -21 jaar
-57 kg en Tanisha Baar -21 jaar
-63 kg. Ze zullen hun wedstrijden
spelen op maandag 31 oktober.
Kansen zijn er volop. Romée is de
regerend wereldkampioen in deze
categorie, maar ook Tanisha die
vorig jaar 5e werd op het WK en
de huidige nummer drie van Eu-
ropa is maakt kans op eremetaal.

Géneviève Schouten en Milou van
Rijn beide uitkomen bij de volwas-
senen respectievelijk -57 en -63
kg vliegen dinsdag naar Abu
Dhabi. Milou komt na ruim een
jaar weer in actie op een titeltoer-
nooi nadat haar studie even voor-
rang kreeg. Bondscoach Barry van
Bommel: ‘Haar kansen?? Tja een
top 5 klassering moet mogelijk zijn.
De concurrentie is groot in deze cat-
egorie.’
Géneviève komt als laatste in
actie en wel op zaterdag 5 novem-
ber. Géneviève staat nummer 4 op
de Wereldranglijst, dus een me-
daille is zeker reëel. Natuurlijk
moet alles op zo’n dag wel mee
zitten.

Duo
Het duo Jari van Bommel met Sem
van Schaik vliegen tegelijk met
Milou en Géneviève naar Abu
Dhabi. Zij komen uit in het on-
derdeel duo bij de heren onder de
18 jaar. Na een 3e plaats op het
afgelopen E.K. zou een medaille
op dit mondiale podium een
mooie afsluiter zijn van dit jaar.

Medaille kansen zijn er dus volop
volgens trainer Barry van Bommel
die dit keer niet met zijn pupillen
meereist. Als clubcoach worden
de reis en het verblijf niet betaald
en dat moet dus uit eigen midde-
len komen.
Daarnaast moeten de atleten ook
een stevige bijdrage voldoen.
Sponsors zijn dus welkom.

Deze Toen & Nu sierde de laatste pagina
van De Digitale Nieuwegeiner vorige
week. Daarop ontvingen we onderstaande
reactie. Leuk!

Wat leuk en herkenbaar in de foto van
de Dorpsstraat in Vreeswijk, gedeelte
Toen.
In de schoenenwinkel die daar zat heb ik
de etalage een ware metamorfose
gegeven als onderdeel voor mijn
eindexamen. Destijds gaf dat nogal wat
bekijks en had ik met enige regelmaat een
werkonderbreking om de 'dorpelingen' bij
te praten.
Ik heb weer genoten van je krant hoor,
iedere week weer een feestje

Vriendelijke groet, Margreet IJdo

Ik wil even berichten dat er weer een
nieuwe persoonlijke postzegel zal worden
uitgegeven van de Grootse Kerstboom
IJsselstein. Te bestellen voor de 20e
november via gvandenakker@casema.nl

Gijsbert van den Akker

Wat zijn de logistieke
mogelijkheden
als je een webshop begint
(vervolg)

Eigen logistiek systeem opzetten
De hele logistiek zelf in de hand houden is
mogelijk. Maar het grote nadeel is dat het
erg veel werk kan zijn. Vooral bij een groot
volume aan pakketjes. Het verwerken van
de bestelling, inpakken, verzendlabels
printen, afgifte én het verwerken van de

retourzendingen kan een dagtaak worden
waar je misschien wel mensen voor moet
aannemen. Het voordeel is, dat je alles zelf
in de hand hebt. Je kunt het eigen logistie-
ke proces met de software van Sendy.nl
makkelijker en efficiënter maken.

mailto:gvandenakker@casema.nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013498114769&comment_id=Y29tbWVudDoyMzMxMzA0NTU3MDMzNzA3XzEzMTcyMTkxMTU3OTg3ODA%3D&__cft__%5B0%5D=AZUUs5ZKl2XejdZqmetDuwMDFZAhYbev55kfvGDLB34IdvUdeNr5UyeAAx8lI-3BEd2TGrKfbapHMFZk9R5NBuXi_NiXdnibIw9qzSk92Izy99m8fB-ma-vBKiE8yWgSkQk&__tn__=R%5D-R
https://sendy.nl/
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De Kraaienbuurt


