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Scholieren uit Nieuwegein scoren met innovatieve oplossing (PAG. 7)

‘College, neem openlijk
afstand van plaatsing
windmolens’
(PAG 4)

Schoonspringers winnen overtuigend (PAG 14)

Trouwe lezer Johan Nebbeling wandelde onlangs door het
buitengebied van de wijk Galecop en maakte daar deze
prachtige foto bij de loods van Scrap Design.
Met recht een Foto van de Week!
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Getuigen gezocht van
ernstig verkeersongeval

Leerbijeenkomst ‘Samen tegen eenzaamheid’
In de wijken Fokkesteeg, Merwestein/Stadscentrum en JutphaasWijkersloot scoort eenzaamheid hoog ten opzichte van andere wijken in Nieuwegein. Uit de gezondheidsmonitor van de GGD
(2016) blijkt dat gemiddeld 53% eenzaamheid ervaart en 14% van
de inwoners ernstige eenzaamheid. Eenzaamheid komt voor onder alle leeftijden: jong of oud, samenwonend of alleenstaand.

'Koken met PEN'
Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Al jaren maakt onze
‘Kookgek’ Eric Dekker wekelijks
een heerlijk recept voor u in de
rubriek: ‘Koken met PEN.’
Deze week witlof ovenschotel
met gedroogde zontomaat en
gorgonzola'. Hier het recept.

In het kader hiervan start wijknetwerk Fokkesteeg, naast de leerbijeenkomst ‘Samen tegen eenzaamheid’ die dinsdag 23 april
gehouden gaat worden, een project in de wijk om eenzaamheid in
de wijk tegen te gaan. Hanny Plomp-van Rheenen, secretaris van
Wijknetwerk Fokkesteeg: ‘Ik ben het project “FOKKESTEEG SAMEN tegen eenzaamheid” aan het opstarten. Ik heb gesprekken
gevoerd met maatschappelijke partners in Fokkesteeg. Een concept-projectplan heb ik geschreven met als doel, dit samen met
organisaties uit te werken en te starten. Inmiddels hebben er zes
organisaties toegezegd te participeren en de gemeente faciliteert.’
'In Nieuwegein is veel energie en toewijding voor het aanpakken
van eenzaamheid. Veel mensen en organisaties willen zich inzetten om eenzame mensen samen te brengen en te helpen. Graag
nodigt de gemeente, samen met het wijknetwerk Fokkesteeg,
geïnteresseerden uit voor deze leerbijeenkomst: dinsdag 23 april
van 14.30 uur tot 17.00 uur in De KOM’ aldus Hanny.
Aanmelden kan tot 20 april door een mail te sturen naar:
i.leijten@nieuwegein.nl. De bijeenkomst is voor iedereen!

Geinbeat kijkt terug

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. Daarbij bepaalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze rubriek.
Deze week de Kersegaarde in de
wijk Batau.
__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten het al, maar vanaf woendagmorgen vroeg zijn deze pagina’s
ook te lezen op pen.nl
PDF
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Op zaterdag 13 juli aanstaande vindt de 25e editie plaats van
het Geinbeat Festival. Reden om op deze plek wekelijks terug
te blikken. Dat doen we met een foto en een klein verhaaltje.
Deze week Fred de Sevren Jacquet die terug kijkt op het
vermaak voor kinderen dat vaak aanwezig is.
Fred vertelt:
'Springkussens - altijd
leuk. Er was een jaar dat
een vrijwilliger naar ons
toe kwam met de vraag
of we ook een emmer
met water hadden, bleek
dat een kindje had overgegeven tijdens het
springen. Ik liep er heen
om polshoogte te nemen
en zag tot mijn verbazing
dat alle kindjes nog fanatiek aan het springen
waren, sommigen op hun sokjes en anderen met blote voeten. Weer anderen lieten zich spontaan vallen en veerden dan
vanzelf weer rechtop. Maar wat ook op en neer sprong: doperwten, stukjes paprika en meer maaginhoud. Toen éénmaal
duidelijk werd wat er allemaal tussen die gleuven lag, kwamen ouders geschrokken aanlopen om hun kind van deze
kinderattractie te halen. Het zieke kindje heb ik overigens
nooit gezien, dat was vast al naar huis.'

Een 21-jarige vrouw uit Vianen is
vorige maand ernstig gewond
geraakt bij een verkeersongeval
op de Laagravenseweg in Nieuwegein. Ze brak haar onderrug
en zal nog maanden moeten revalideren. De politie zoekt getuigen van het ongeval.
De vrouw rijdt op vrijdagavond
15 maart rond 18.30 uur in haar
grijze Citroën C1 over de Waterlinie weg en neemt de rotonde
onder de A12 richting Nieuwegein. Als ze zo’n 200 meter voorbij de rotonde is, raakt haar auto
door nog onbekende reden in de
slip.
Ze schiet de middenberm over
en schiet door over de rijbaan
voor het tegemoetkomende verkeer. In de berm komt ze dan tot
stilstand. Ze is bij kennis en belt
112. Politie en ambulance komen ter plaatse. De vrouw wordt
naar het ziekenhuis gebracht
waar blijkt dat ze haar rug heeft
gebroken.
Gezien de drukte moeten er
meerdere mensen getuigen zijn
geweest van het ongeluk. De
politie wil deze getuigen graag
spreken, omdat het vooralsnog
niet duidelijk is hoe het kon dat
de auto van de vrouw in de slip
raakte. De politie hoopt met verklaringen van getuigen daar
meer duidelijkheid over te krijgen.
Reed u die vrijdagavond
15 maart rond half zeven over
de Laagravenseweg en heeft u
iets van dit ernstige ongeluk
gezien?
De politie hoort graag van u.
U kunt contact opnemen met
het tipnummer: 08006070.
__________________________

COLOFON

De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Halve finale dames eredivisie VTV/Jinbu Europe – TTV Lybrae Heerlen
De laatste wedstrijd in de groepsfase van de
dames eredivisie was geen gemakkelijke,
maar coach Dong Li zag met tevredenheid
hoe Jacintha de Hoop, Vera van Boheemen
en Sanne de Hoop het team wederom naar
de top vier van Nederland speelden. Het
Nieuwegeinse VTV houdt daarmee een eervolle traditie in stand. Sinds de start in 2013
is het steeds gelukt om de halve finales te
halen.
In deze halve finale komt de grote uitdager
voor de landstitel, TTV Lybrae Heerlen, zaterdag 20 april aanstaande op bezoek in
Nieuwegein. TTV Lybrae Heerlen met in de
gelederen ex-international Elena Timina, de
Russische topspeelster Tatiana Garnova en
jeugdinternational Rachel Gerards zullen
tafeltennis van de bovenste plank laten zien.

VTV roept supporters en liefhebbers op om
deze wedstrijd te bezoeken. En iedereen

Het VTV-team, op de voorgrond van links
naar rechts Vera van Boheemen, Sanne
de Hoop en coach Dong Li. Daarachter
Jacintha de Hoop, Chana van der Venne,
Emine Ernst en Manager Arjan van der
Linden.
profiteert van een gratis warme- en koudehap tussendoor, speciaal voor deze gelegenheid verzorgd door VTV’s Keurslager
Richard Stekelenburg. De wedstrijd begint
om 15.00 uur en duurt tot 17.45 uur. Het
adres is Helmkruid 9 in Nieuwegein.

De schapen zijn weer gearriveerd in Nieuwegein

_____________________________________________________________________________________________________

Tafeltennisvereniging VTV zal deze wedstrijd
omlijsten met een passende entourage. ‘We
zullen die dag ook twee belangrijke steunpilaren bedanken voor hun jarenlange inzet,
speelster Jacintha de Hoop en manager
Arjan van der Linden. Zij gaan na dit seizoen
op zoek naar nieuwe uitdagingen’ aldus Bert
van Schaik van tafeltennisvereniging VTV uit
Vreeswijk.

24 Statushouders
op zoek naar hun
droombaan

De afgelopen 10 weken hebben 24 statushouders, in opdracht van Gemeente Nieuwegein, de training Spreek je Uit! The Dutch
Way, gevolgd. Daarin hebben zij geleerd
zichzelf te profileren, iets dat bij niet-westerse culturen niet vanzelfsprekend is. De deelnemers hebben zich ontwikkeld tot sterke potentiële werknemers die intrinsiek gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan.

Op 23 april presenteren zij zich aan diverse
bedrijven. De presentaties zijn allen verschillend, net als de mens achter de presentatie
en gemaakt vanuit het eigen denk- en werkniveau.

Schaapsherder John Sterrenburg is weer
met zijn kudde schapen in Nieuwegein.
Vanaf deze week loopt de herder weer met
zijn schapen en honden om het gras kort te
houden. Begin deze week arriveerde hij met
ca. 150 schapen in de wijk Galecop. De
schapen houden het gras kort en verspreiden zaden van andere planten in hun vacht
en mest. Onze videograaf Michael Simonse
nam een kijkje langs de Reijnesteinseweg
langs de A2 in Galecop en maakte een
video impressie.
Het beheren van grote grasgebieden door

een schaapskudde heeft vele voordelen. Zo
hoeft het maaisel niet te worden afgevoerd
door machines en zorgt het voor een toename van de planten- en insectensoorten.
Bovendien heeft de schaapskudde een educatieve functie. De schapen ‘maaien’ het
gras en zorgen zo voor een verrijking van
de natuur in de stad en voor extra natuurbeleving door de inwoners. De kudde schapen graast in de groenzone langs de A2
van de wielerbaan bij Galecop tot park
Oudegein. Ook wordt nog een aantal stroken buiten de dorpskern van Vreeswijk begraasd.

Voor niet westerse cultuurgroepen is jezelf
profileren ongewoon en zelfs ongewenst.
Binnen de zogenaamde wij-culturen gaat het
niet om het belang van het individu, maar om
het belang van het collectief. Ontwikkeling is
een groepsgebeuren. In de Nederlandse cultuur, een zogenaamde ik-cultuur staat de
ontwikkeling van het individu bovenaan en is
het een vereiste jezelf te kunnen profileren in
je presentaties, zoals bijvoorbeeld je motivatie in een sollicitatiegesprek.
Social Enterprise DroomStatus coacht statushouders naar duurzame integratie. Met
ons wetenschappelijk gevalideerde training
Spreek je Uit! The Dutch Way worden statushouders actief begeleidt door trainers en
buddy’s uit het zakenleven. Dé Baan waar de
statushouder van droomt en de juiste competenties voor heeft, op éigen denk- en werkniveau.
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Wijkoverleg Galecop: ‘College, neem openlijk afstand van plaatsing windmolens’
Met een team van mensen heeft het wijkoverleg Galecop de documentatie onderzocht met betrekking tot het voorgenomen besluit van de gemeente Utrecht om
grootschalig windenergie in te zetten in
de polders Rijnenburg en Reijerscop op
de grens met Nieuwegein. ‘Deze gevolgen
zijn voor Galecop zeer aanzienlijk’ aldus Jan
van Rossum van het wijkoverleg Galecop.
‘Het plaatsen van 11 windmolens die twee
keer zo hoog zijn als De Dom in de polder
Rijnenburg en Reijerscop zullen veel geluidsoverlast en belasting voor omwonenden geven, zowel hoge als lage tonen en daarmee
(bewezen) impact op de gezondheid van
mensen in de vorm slapeloosheid en reductie hartfunctie en meer. De impact van de
windmolens komt tot ongeveer de AC Verhoefweg qua slagschaduw en wellicht ook
geluidsbelasting. De molens zullen vanuit
zeer veel woningen en nog meer veel appartementen, zichtbaar zijn en daarmee een
enorme verstoring van het lichtbeeld geven
gedurende avonden en nachten. De enorme
negatieve effecten op vogels en insecten laat
ik hierbij maar even buiten beschouwing.
Eventuele plaatsing van windmolens in het
gebied betekent dat de wijk Galecop aanzienlijk in aantrekkingskracht inboet en daarmee ook de waarde van woningen; in de visie staan achterhaalde minimale compensatie maatregelen’ aldus Jan van Rossum voorzitter van het wijkoverleg in Galecop tegenover onze redactie.

situaties (Rijnhuizen) en advies inzake windmolens in Houten, heeft aangeven dat er in
de buurt van woningen geen windmolens gewenst zijn. Wij gaan er vanuit dat het college
ook in deze situatie hetzelfde signaal afgeeft
richting het college van Utrecht. Merk hierbij
op dat de afstand woning – windmolens in
Het Klooster aanzienlijk kleiner kan zijn dan
2000 meter vanwege de aanzienlijk lagere
hoogte.’
Inmiddels loopt er een petitie op het internet
waarbij mensen kunnen aangeven of ze voor
zonnepanelen en tegen windmolens zijn. Deze petitie is ondertussen 1700 keer ondertekend; het aantal groeit per dag met vele tientallen.
welk signaal het college heeft of gaat afgeven richting het college van Utrecht. Het college heeft een zorgplicht en wat ons betreft
is die zorgplicht heel eenvoudig: tot aan de
grenzen van Nieuwegein geen overlast veroorzaakt door windmolens. Dit betekent dat
de gemeente Utrecht haar visie bijstelt en
wel zodanig dat er geen overlast optreedt
door windmolens op Nieuwegeins grondgebied. In concreto betekent dit dat de windmolens in de bijgestelde visie op een afstand
van 2.000 (= 10 x de tiphoogte, evt nog meer
namelijk 2.300 m.) meter van de grenzen van
Galecop (en naar ik inschat ook van de wijken Batau N en Z) worden geplaatst; nog liever geen windmolens gezien genoemde impact.’

Van Rossum: ‘Gezien het gelopen traject,
met de zoveelste rond in een schijninspraakproces, waarbij naar nu is gebleken dat de
input van de uitwerkingsgroep volledig maar
dan ook volledig ter zijde is geschoven, mag
het duidelijk zijn dat de wijk Galecop langzamerhand in een andere modus gaat opereren. Als wijkoverleg hebben wij in onze statuten staan dat we opkomen voor de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk, dat gaan
we dan ook doen. Ik ga er vanuit dat het college van Nieuwegein ook haar verantwoordelijkheid neemt en in de publiciteit afstand
neemt van de visie van het college van
Utrecht. Wij zullen waar mogelijk en zinvol de
media opzoeken en bij uitblijven van een
passende reactie vanuit het college hiervan
‘Wij hebben ondertussen gezien dat de gede media op de hoogte stellen. De leden van
‘Als wijkoverleg zijn wij ronduit benieuwd
de raad zullen we uiteraard ook benaderen.’
meente Nieuwegein, het college in eerdere
_________________________________________________________________________________________________________________

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

April 2011
In een van de vijvers in het
stadspark is een steiger aangelegd die veelvuldig wordt gebruikt
door de leden van de vereniging
Hobby VMBC 't Anker. En wat is
er fijner dan op een zonnige zondagochtend in april met techniek
en water te 'spelen'?
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Galecop, tot aan de AC Verhoefweg en dus ook onze redactie krijgt last van slagschaduw...
De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen. Als livekarikaturist treedt hij op in binnen- en buitenland tijdens beurzen, feesten en evenementen onder de namen karikaturist IBIS en Rembrandt
van Gein. Kijk op de website van Jan als u meer over hem wilt weten.
Voor De Digitale Stad Nieuwegein (pen.nl) maakt Jan Ibelings iedere week een cartoon over een actuele Nieuwegeinse gebeurtenis of een
karikatuur van een BN-er (bekende Nieuwegeiner) of MBN-er (minder bekende Nieuwegeiner). Jan Ibelings maakt deze cartoons en karikaturen voor PEN eerst in lijn op papier en kleurt ze daarna in met de computer. De tekeningen zijn te koop. Heeft u interesse? Mail voor meer
informatie naar: info@karikaturist.nl.

Ook dit jaar liepen de kleuters
van basisschool Lucas Galecop
traditiegetrouw met hun zelfgemaakte palmpasenstokken een
optocht door de wijk Galecop.
Deze optocht eindigde in Buurtplein de Galecopperboog.
Woensdagmorgen 17 april werden de palmpasenstokken in de
klas versierd met fleurig gekleurde linten, snoepjes en vruchtjes.
Aansluitend startte de optocht
vanaf het schoolplein aan de
Aert de Gelderhage, waarbij de
kinderen vrolijk zingend en vol
trots met hun palmpasenstokken
door de wijk liepen. Van de
plaatselijke supermarkt Jumbo
ontvingen de kleuters het broodhaantje.

____________________________________________________

Kleuters verrassen ouderen met Palmpasenstokken

Leven met de dood

Op vrijdag 24 mei a.s. is het Nationale Dag Aandacht voor Sterven. Op deze dag organiseert
Proxima Terminale Zorg een bijzondere themamiddag over Leven met de dood. Waarin de
dood als thema door Buurvrouw&Buurvrouw besproken wordt en
waar drie jonge vrouwen hun
persoonlijke verhaal ‘als de dood
voor de deur staat’ delen.

De optocht eindigde bij Buurtplein de Galecopperboog. Hier
werd een groep ouderen verrast
en mochten zij de palmpasenstokken van de kleuters in ontvangst nemen. De ouderen ge-

noten zichtbaar van de gezelligheid met de kinderen. ‘Het
werd een vrolijke middag met
blije gezichten van jong en oud!’
aldus Maureen Timmer van
basisschool Lucas Galecop.

De themamiddag wordt gehouden wordt van 14.30 tot 17.00
uur in De Bron aan de Buizerdlaan. Een middag van ontmoeting, inspiratie en troost. Troost
dat de dood en het leven bij elkaar horen.
Aanmelden mail naar:
info@proxima-terminalezorg.nl.
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Verkeerssituatie rond Prinses Beatrixsluis vanaf 23 april naar nieuwe vaste situatie
Vanaf 23 april 2019 zijn de nieuwe wegen en fietspaden rondom
de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis allemaal klaar en heft
Rijkswaterstaat de tijdelijke routes op. Alleen aan de westkant
komt nog een tijdelijke afsluiting

i.v.m de renovatie van sluiskolk
1. Aan de oostkant kunnen fietsers en wandelaars als vanouds
het hele traject langs het water
afleggen.
Aan de oostkant waren tijdens

Hengelsportvereniging ‘De Vaart
– Poscar’ uit Nieuwegein start
weer met haar jeugdvislessen
voor kinderen van 7 tot en met
13 jaar en 14 tot en met 17 jaar
uit Nieuwegein en de regio. De
lessen worden gegeven door ervaren wedstrijdvissers (viscoaches) die je tijdens het oefenen
voortdurend adviezen geven om
zo de fijne kneepjes van het vak
te leren waardoor je meer vis
gaat vangen. Tijdens de lessen
is er voor iedere deelnemer een
gratis hapje en een drankje.
De lessen worden gehouden in
de maanden mei en juni op vier
woensdagavonden van 18.30 tot
20.00 uur aan de Rietput in de
Zonnebloemstraat waar verder
bijna alle jeugdaktiviteiten plaatsvinden. Je kunt dan kennismaken met de jeugdcommissie van
de vereniging en kan er worden
geoefend in het witvissen.

6
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Hengels en aas zijn aanwezig
maar je mag natuurlijk ook je
eigen (vaste) hengel meenemen.Tip: Breng zelf een stoeltje
mee.
Maximaal de eerste vier lessen
mag je gewoon meedoen zonder
lid te zijn van de vereniging. Vind
je het dan nog leuk om te vissen
vraag dan het jeugdlidmaatschap
aan. Het jeugdlidmaatschap, inclusief de jeugdVISpas bedraagt
slechts 10.00 euro per jaar en
meedoen met alle jeugdactiviteiten is altijd gratis en je mag dan
met twee hengels en op roofvis
vissen in alle beschikbare viswateren in Nederland.
Kijk voor meer informatie op de
website van de hengelsportvereniging of bel met Joop Harmsen: 0306663522. Een e-mailtje
sturen kan ook: joop@devaartposcar.nl.

_________________________________________________________________________________________

Jeugdvissen weer van start

de hele bouw van de 3e kolk tijdelijke wegen. Aan die situatie
komt nu een eind. Vanaf dinsdag
23 april geldt hier een nieuwe en
permanente situatie. De verlegde
Lekdijk Oost is dan open voor alle verkeer. Dat betekent dat de
tijdelijke verbinding via de Achterweg wordt opgeheven voor
gemotoriseerd verkeer (het Defensiedok wordt een doodlopende weg behalve voor fietsverkeer). Doorgaand gemotoriseerd
verkeer rijdt vanaf dan over de
Lekdijk onder de A27 door naar
Tull en ‘t Waal en verder. Deze
eindsituatie voor gemotoriseerd
verkeer staat in blauw op de
kaart.
Fietsroute helemaal open
Voor fietsers (en wandelaars)
gaat het hele pad langs de oostkade van het Lekkanaal, het
Sluispad, open. Het noordelijke
deel was al open sinds voorjaar
2018, maar vanaf 23 april kan
men weer het hele traject langs
het water afleggen. Ter hoogte
van de Prinses Beatrixsluis kunnen fietsers en wandelaars via
de nieuw aangelegde tunnel het
Waterliniedok passeren en hun
weg langs de 3e kolk naar de

verlegde Lekdijk vervolgen.
Fietsers die vanuit Nieuwegein
over de langzaam verkeersbrug
komen, kunnen direct over de
brug naar beneden afbuigen
richting de Lekdijk. Langs de
fiets/wandelroute zijn bankjes
neergezet op uitkijkplekken waar
men mooi zicht heeft op de sluis.
Vanaf het fiets/wandelpad is ook
goed zicht op de verplaatste kazematten en de andere verplaatste objecten van de Nieuw Hollandse Waterlinie. De eindsituatie voor fietsers (en wandelaars)
staat in groen op de kaart. De tijdelijke afsluiting van de Voorhavendijk staat in rood op de kaart.
Voorhavendijk aan westzijde
gedeeltelijk afgesloten van
29 april tot 22 juni
Aan de westzijde zijn Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk bezig
met de renovatie van de bestaande sluiskolken. Uit veiligheidsoogpunt is tijdens de renovatie van kolk 1 de Voorhavendijk ter hoogte van de sluis van
29 april tot 22 juni afgesloten
voor alle verkeer, dus ook voor
fietsers en voetgangers. De bestaande uitkijkplek met de picknicktafels valt hierbinnen en blijft

ook deze periode dus afgesloten
voor publiek.
Fietsers en voetgangers kunnen
de langzaam verkeersbrug over
de Prinses Beatrixsluis gewoon
gebruiken, maar alleen via het
fietspad langs de Weg van de
Binnenvaart. Borden geven de
fietsersomleiding naar de historische kern van Vreeswijk aan.
Vanaf 22 juni zijn zowel de Voorhavendijk als de langzaam verkeersbrug weer beschikbaar
voor alle verkeer. De langzaam
verkeersbrug vanaf dan ook voor
gemotoriseerd verkeer.

V.l.n.r. Stephan van den Berg, Ruben Martens, Tim Gill, Dennis van den Berg en David Rooker

Foto: Jostijn Ligtvoet

Scholieren uit Nieuwegein scoren
met innovatieve oplossing voor airconditioning
Vijf leerlingen van het Cals College in Nieuwegein zijn op vrijdag
12 april tweede geworden in de competitie Junior Company van
het Jaar 2019. De scholieren bemachtigden deze plek met hun bedrijfje FreshAir. Junior Company van het Jaar is een landelijke prijs
die jaarlijks door stichting Jong Ondernemen wordt uitgereikt aan de
beste bedrijfjes van middelbarescholieren.

FreshAir ging niet met de winst naar huis, maar bemachtigde wel een
mooie tweede plek.

Programma Junior Company

Een schooljaar lang werken bijna 3.000 middelbarescholieren aan
hun eigen bedrijfje tijdens het programma Junior Company van stichting Jong Ondernemen. De scholieren richten in teams een eigen
Het team van FreshAir biedt een goedkope, eenvoudige en effectieve company op en runnen deze een heel schooljaar lang. Ze verdelen
oplossing voor de hete zomers. Het product dat ze zelf ontworpen
functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen over hun product,
hebben, dient op een ventilator bevestigd te worden. Vervolgens is er schrijven een ondernemingsplan, verkopen aandelen en houden hun
plek voor twee flesjes die uit de vriezer komen. Hierdoor zal de luchtfinanciële administratie bij. Een onderdeel van dit programma is de
stroom van de ventilator kouder zijn. Tijdens de finale namen de leer- strijd om de titel Junior Company van het Jaar. Dit jaar schreven zich
lingen uit Nieuwegein het op tegen zes andere teams. Ze werden
meer dan zestig teams in voor de competitie door het inleveren van
door een jury beoordeeld op de presentatie van hun stand, het Stand
een ondernemingsplan en een verkooppitch. Na een strenge selectie
van zaken rapport en een pitch. De jury bestond uit: Elske Doets
werden er vijftien companies, acht in de categorie vmbo en zeven in
(Doets Reizen), Thomas Blekman (Global School for Entrepreneurde categorie havo/vwo, geselecteerd die mee mochten doen aan de
ship) en Tijmen ter Veen (The Walt Disney Company Nederland).
finale op 12 april.
_________________________________________________________________________________________________________________

Werkzaamheden aan Oranjebrug, Vreeswijk bereikbaar
Het groot onderhoud aan de
Oranjeburg start op maandag 29
april na Koningsdag en duurt tot
2 augustus. Vanaf 29 april is de
Oranjebrug afgesloten voor alle
verkeer. Voor de woonarken
geldt dat scheepvaart kan plaatsvinden tot en met 28 april en pas
weer na 2 augustus. Voor voetgangers en fietsers ligt er vanaf
29 april een pontonbrug ter
hoogte van de Oranjebrug. Het
overige verkeer waaronder het

openbaar vervoer wordt omgeleid met borden. Het groot onderhoud aan de Oranjebrug kan niet
langer wachten. Delen van de
brug zijn aangetast door betonrot
en worden daarom vernieuwd.
Ook moderniseren we tegelijkertijd de installatie van de brug.
De halte aan de Koninginnenlaan is opgeheven vanaf 29 april
tot 2 augustus. Er komt hiervoor
in de plaats een tijdelijke nood-

halte in de Rijnlaan hoek Oranjestraat. Zie hier voor aangepaste vertrek- en aankomsttijden. In
plaats van de stadsbus rijdt een
pendelbus. De pendeldienst rijdt
op werkdagen van van 06.00 tot
19.30 uur. Op zaterdag en zondag rijdt tot 19.00 uur een taxi op
afroep. Het telefoonnummer van
de beltaxi is 0306365222 of
0654301313. De taxi rijdt alleen
op en neer tussen Vreeswijk en
het stadscentrum Nieuwegein.
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Nieuws van De Tweede Verdieping
Voorleeslunch met dichter
Dichter Florence Tonk is de gast
bij de Voorleeslunch op woensdag 24 april van 11.00 - 13.00
uur. Deze lunch wordt elke laatste woensdag van de maand georganiseerd voor senioren. Nadat we met zijn allen naar kostelijke verhalen en gedichten hebben geluisterd, wordt er een
heerlijke lunch geserveerd.
Toegang is gratis voor leden.
Aanmelden kan via actie@detweedeverdieping.nu.
Ouder-Kindochtend Er op uit
Elke woensdagmorgen is er van
10.00 - 11.00 uur de Ouder-Kindochtend in de bibliotheek, met op
elke tweede woensdag van de
maand een groot thema. Op
woensdag 8 mei is dat Er op uit.
Het is weer volop lente! Wat zijn
de leukste buitenactiviteiten in
Nieuwegein en omgeving? Hoe
halen we het voorjaar naar binnen?
Krijg uittips en maak de leukste
knutselwerkjes in de bieb!
Toegang is gratis. Aanmelden
kan via actie@detweedeverdieping.nu.

centraal hoe je omgaat met de
uitdagingen in je leven. Samen
met inwoners en professionals
ontdek je wat je zelf kunt doen
om je fijner en vitaler te voelen.

Hoe smaakt een sprinkhaan? Wat mag je wel en niet bij halal
eten? Wat zijn redenen om veganistisch te gaan eten? Deze en
meer vragen kwamen vorige week vrijdag aan bod bij de Informatiemarkt Voeding op maat op het Gezondheidsplein. Diverse
partners op het gebied van voeding stonden klaar om de vragen
van de bezoekers te beantwoorden.

PLUS-café Samen op pad
Elke maandagmiddag van 14.30
- 16.00 uur is er in de bibliotheek
het PLUS-café, hét lifestylecafé
voor 55-plussers. Elke derde
maandag van de maand is er
een groot thema. Op maandag
20 mei is dat Samen op pad.
Fietsen, koken en naar de kroeg
gaan, maar ook filosoferen over
de kwaliteit van het leven; welke
activiteiten onderneem jij graag
met anderen?
Ontmoet gelijkgestemden in het
PLUS-café op maandag 20 mei
en ga samen een leuke zomer
tegemoet.
Toegang is gratis. Aanmelden
kan via actie@detweedeverdieping.nu.

mei van 20.00 - 21.30 uur wordt
tische tips.
op het Gezondheidsplein in de
Toegang is gratis. Aanmelden
Openingstijden rondom de
bibliotheek de workshop Lekker
kan via actie@detweedepaasdagen
slapen gegeven. In deze workverdieping.nu.
De bibliotheek is op Goede
shop wordt er ingegaan op hoe
De workshop maakt onderdeel
Vrijdag geopend tot 18.00 uur.
Workshop Lekker slapen
slaap je gezondheid positief
uit van de serie Positieve GeOp Tweede Paasdag zijn we
Uitgerust wakker worden, wie wil
beïnvloedt. Ga in gesprek met
zondheid. In deze workshops en
gesloten. We wensen iedereen
lezingen staat steeds de vraag
dat niet? Op donderdagavond 16 een 'slaapexpert' en krijg prakeen vrolijk en zonnig Pasen.
_________________________________________________________________________________________________________________

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'
Vraagt u zich wel eens af wat dat
nu weer voor een wilde plant of
onkruid is, in de tuin of de berm
of ergens tussen het gras in het
park in Nieuwegein? Of wat dat
voor een paddenstoel is? Of wat
daar nu weer kruipt of vliegt,
soms zelfs in huis?
De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegenkomen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'In de media wordt de
laatste jaren veel gesproken en
ge-schreven over bijen, vooral
de wilde bijen. De variatie, ook in
Nederland, is (nog) groot en zo
is het in mindere mate ook in
Nieuwegein. Verder mogen wij
ons hier ook verheugen op de
aanwezigheid van koekoeksbijen, parasieten dus, zoals de
familie bloedbijen'.

Als je hoort dat veel parasitaire bijen van de familie bloedbij zijn,
dan vraag je je meteen af of of ze ook op mensen parasiteren.
Nee! Ze heten bloedbij omdat de meesten een ten dele knalrood
achterlijf hebben en dat komt ook voor bij sommige andere families. Ze parasiteren op andere bijen door de verzorging van hun
kroost aan die anderen over te laten. Zoals deze schoffelbloedbij.
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Verhuurdersregister
mogelijk van start na de
zomer
Het college van B & W bekijkt de mogelijkheid of een verhuurdersregister opgenomen
kan worden bij de verhuur van kamers in
Nieuwegein. Dit om malafide verhuurders en
huisjesmelkers een halt toe te roepen. Dit
blijkt uit de antwoorden van het college op
schriftelijke vragen van de lokale SP.

keerdruk, geluidsoverlast en gebrek aan sociale controle. Leven zonder geluidsoverlast
is onmogelijk in en stad als Nieuwegein,
maar naar gelang het onderzoek werd uitgebreid rees het vermoeden dat de gemeente
nauwelijks toezicht houdt. Mulder: ‘De gemeente geeft openlijk toe dat ze bewust niet
handhaven. Hiermee is een gedoogbeleid
ontstaan’. Het handhaven kan de overlast
terugdringen, zo vindt de SP in Nieuwegein.
In de vragen de vragen stelde raadslid Frank
van den Heuvel voor om een openbaar register aan te leggen waarmee kamerhuurders
kunnen worden gecontroleerd of een potentiële verhuurder betrouwbaar is. Deze mogelijkheid wordt nu meegenomen in het beleidsvoorstel dat later dit jaar aan de raad
wordt voorgelegd. De nieuwe regels moeten
na de zomer worden vastgesteld.

Enige tijd geleden stelde de SP schriftelijke
vragen naar aanleiding van het rapport ‘In
de aap gelogeerd’ waarmee woonoverlast
aan de kaak gesteld werd. Het rapport is
opgesteld door SP-lid Frans Mulder, woonachtig in de wijk Wijkersloot. Hij ging op onOp de foto vlnr: Frans Mulder, Frank van
derzoek uit na ervaringen met overlast in zijn
den Heuvel en wethouder Hans Adriani
eigen straat. De overlast bestond uit par________________________________________________________________________________________________________________

Zaterdag 13 april is het
jeugdteam van Basketbalvereniging New Stars (ongeslagen) kampioen geworden
in de klasse U-10 (kinderen
onder de 10 jaar). De kampioenswedstrijd werd gespeeld in sporthal de Waterlelie in Nieuwegein en de
tegenstander was basketbalclub de Woodpeckers uit
Houten. Het werd niet echt
een spannende wedstrijd.
Het team van New Stars won
de wedstrijd met maar liefst
37-7.

Christine Aaftink, moeder
van één van de spelers: ‘Het
leuke aan dit jonge team is
dat het een gemengd team
is met jongens en meiden en
dat dit juist zorgt voor een
mooie mix van kwaliteiten. Er
wordt goed samengespeeld,
overgespeeld en iedereen
komt aan de bal!’

Afgelopen seizoen werd er
twee keer per week hard getraind onder de bezielende
leiding van coach Maarten
de Jong en zijn assistent

Na het behalen van het kampioenschap was er taart én
een broodje knakworst om
de overwinning gezamenlijk
te vieren.

Het Kampioensteam van de U-10 van New Stars
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Paaseieren zoeken bij
Bouwspeeltuin
Bouwgein

Zoals ieder jaar wordt er
op Bouwspeeltuin Bouwgein in Batau Noord een
leuk paasfeest georganiseerd. Dit feest is niet alleen voor de kinderen die
regelmatig komen spelen
op de bouwspeeltuin maar
ook kinderen die het leuk
vinden met Pasen te komen zijn welkom op zaterdag 20 april op de Hoveniersweide 9 in Nieuwegein. Vanaf 13.00 uur is
Bouwgein open. Kinderen
kunnen gaan spelen en er
is een mogelijkheid om
lekker te knutselen, zoals
een mooi mandje voor je
Paaseitjes!

Om 14.30 uur klinkt het
startschot voor het paaseieren zoeken. Over het
hele terrein zijn speciale
eieren verstopt met nummers erop. Iedereen mag
op zoek naar eieren met
zijn of haar eigen nummer.
Gelukkig is er voor iedereen een prijs, want de gevonden eieren mogen omgeruild worden voor lekkere chocolade eieren! Je
hoeft je niet in te schrijven
en de activiteit is gratis!

Boomlange winkeldief bedreigt
beveiliger van de Mediamarkt op
Cityplaza

__________________________________________________________________________________________________

coaches Cleo en Menke
(beide speelsters uit de
meisjes onder 16). Het team
is een echt vrienden team
geworden en ze beleven
veel plezier tijdens de wedstrijden en de trainingen. En
dan blijkt wel weer dat de
prestaties vanzelf komen!

__________________________________________________________________________________________________

Jeugdteam U-10
van de New Stars
ongeslagen kampioen

Een winkeldief weet met z’n buit te ontsnappen uit de Mediamarkt in Nieuwegein. Een
beveiliger zet de achtervolging in, maar als
de dief dreigt met een mes staakt hij de
achtervolging. De politie zoekt de nog onbekende verdachte die op donderdagmiddag
28 maart een diefstal pleegde in de binnenstad van Nieuwegein.

Die donderdagmiddag man loopt de boomlange man rond 15.30 uur de Mediamarkt in
winkelcentrum CityPlaza uit met een apparaat verstopt onder zijn jas. Om wat voor apparaat het gaat kan de politie niet zeggen in
het belang van het onderzoek. Het alarm
gaat af en een caissière roept een beveiliger. Die sprint naar buiten, op zoek naar de
dief. Bij de fietsenstalling bij het busstation
ziet hij hem en roept dat hij moet blijven
staan.
De dief rommelt wat in zijn zak, waarna het
gestolen apparaat uit zijn jas valt. Dan haalt
hij een steekwapen tevoorschijn, waarmee
hij de beveiliger bedreigt. De beveiliger besluit de confrontatie niet aan te gaan. De
verdachte rent weg in de richting van de parkeerplaats aan de Weverstede en ontkomt.
Signalement van de dief.

___________________________________

Sportief dagboek

Hans van Echtelt schrijft iedere week zijn
‘Sportief Dagboek’ op, op De Digitale Stad
Nieuwegein. Hans is een geboren Vreeswijker en houdt van voetballen, houdt van
sport. Schreef jaren lang voor het Utrechts
Nieuwsblad. Ieder weekend vindt u hem
langs de sportvelden in Nieuwegein.

Naar het verslag van Hans.

Visvangstplek uit vroege middeleeuwen ontdekt
Opnieuw is bij een opgraving in Nieuwegein
een archeologische vindplaats ontdekt. Een
enorme hoeveelheid houten palen en visnetverzwaarders wijzen op een vroegere plek
voor visvangst. De palen dateren uit de 8e
eeuw na Christus, de vroege middeleeuwen.
In wat ooit een meer was, stonden rijen palen die samen zogenaamde ‘vissenvallen’
vormden. De vondst van een grotere houtconstructie duidt op een steiger of hutje boven het water. Ook zijn er diverse voorwerpen opgegraven die met de visvangst te maken hebben.
Wethouder Ellie Eggengoor: ‘Deze vindplaats is zo bijzonder, omdat er maar een
paar van dit soort locaties zijn gevonden in
heel Nederland. Van Nieuwegein in de vroege middeleeuwen is nog weinig bekend. We
hopen erachter te komen hoe het meer en de
oevers zijn gebruikt en naar welke vissen
werd gevist. Hoe dan ook leveren de vissenvallen en de andere vondsten een schat aan
informatie over de bestaanseconomie van
Nieuwegein en de relatie met de regio.’
Goed bewaard
De houten palen, sommige kort, andere twee
meter lang, zijn erg goed bewaard gebleven.
De voorwerpen die rondom de houten palen
gevonden zijn, zoals vishaken, netverzwaarders en bootshaken, werden gebruikt tijdens
de visvangst.
In het meer (gelegen in Het Klooster aan de

oostkant van Nieuwegein) zijn ook ‘gewone’
gebruiksvoorwerpen gevonden zoals een
kam, dierenbotten en aardewerk. Dat wijst op
een intensief gebruikte visvangstplek en een
dorpje dat er niet ver vandaan lag. De vondsten worden bij het restauratieatelier schoongemaakt en geconserveerd. Daarna onderzoeken de restaurateurs waar deze voorwerpen vandaan kwamen en hoe ze werden gebruikt.

Jonge stad met rijk verleden
Nieuwegein heeft een rijk bodemarchief met
archeologische resten die teruggaan tot de
Steentijd. Begin 2017 kreeg Nieuwegein er
6000 jaar geschiedenis bij met de ontdekking
van een steentijdvindplaats uit de Swifterbantcultuur. De vondst van het oudste babygraf van Nederland was uniek. Inwoners gaven onlangs de namen Ynge en Ava aan de
Steentijdbaby en haar moeder.

__________________________

Peuterochtend op basisschool Het Vogelnest
Op dinsdag 7 mei van 9.00 uur
tot 10.00 uur organiseert Basisschool Het Vogelnest een peuterochtend. Deze ochtend is bestemd voor ouders met kinderen
vanaf 3 jaar, om kennis te maken
met de school aan de Groenling
7-9, in de wijk de Doorslag.
Ouders en kinderen mogen meekijken in de kleuterklas en op die
manier sfeer proeven en zien
hoe de school werkt. Tijdens deze inloopochtend worden de ouders en kinderen ontvangen door
de leerkracht van groep 1/2 en
de locatieleider, zodat vragen direct beantwoord kunnen worden.
U bent van harte welkom op basisschool Het Vogelnest op de
Groenling 7-9 in de wijk de
Doorslag. Voor aanmelding kunt
u een mailtjes sturen naar:
info@hetvogelnest.nl of bellen
naar 0306000264.

Eerste groenwandeling 2019 in Hoogzandveld, Zandveld en
Lekboulevard
Ook in 2019 organiseert de Groengroep van Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard vier groenwandelingen, gespreid over de seizoenen en de
wijken. In 2018 werd vooral duidelijk dat er veel en gevarieerd
groen in de wijken te vinden is
en werd er uitleg gegeven over
de beeldbestekken die de gemeente hanteert voor het onderhoud. In 2019 ligt het accent
vooral op de verscheidenheid
aan bomen, struiken en heesters.
De eerste wandeling is op donderdag 25 april. Deze wandeling
gaat door de wijk Hoogzandveld
en start om 15.00 uur bij Buurtplein Zuid aan de Ratelaar. Aanmelding kan via het e-mail
adres: info@wijkplatformhzl.nl.
Doelstelling van de wandelingen

is om meer bewoners te betrekken bij het groen, genieten van
het groen, uitleg geven over het
groen en de wijkbewoners actiever laten meedenken over hun
buurt en wijk. De gemeente en
het wijkplatform staan open voor
bewonersinitiatieven. Deze horen zij graag tijdens de wandeling.
Wijkplatform Hoogzandveld,
Zandveld & Lekboulevard staat
voor leefbaarheid, veiligheid, so-

ciale samenhang en bewonersparticipatie in haar drie wijken.
Om het groen onder de aandacht te brengen en ook, waar
nodig, te verbeteren, heeft het
wijkplatform haar Groengroep
opgericht met leden, vrijwilligers
en bewoners. Bij terugkomst zijn
de deelnemers uitgenodigd voor
een kopje koffie of thee. De volgende wandelingen in 2019 zijn
op de donderdagen 20 juni
(19.00 uur), 22 augustus (19.00
uur) en 3 oktober (14.00 uur).
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Informatie uit zogenoemde PGPtelefoons moet een groot deel
van het bewijs leveren in de zaak
tegen zes mannen die verdacht
worden van het runnen van een
cocaïnelijn tussen Nederland en
Engeland. Dat bleek vandaag op
een tussenzitting in de zaak,
waarin de officier van justitie de
stand van het onderzoek doornam.

worden en dat gaat veel tijd kosten, zegt het OM. Hoofdverdachte Marcel D. zou de codenaam
Napoleon hebben gebruikt en
medeverdachte Erik W. de namen Slak en Flappie.

De vermeende leider van de
groep, Nieuwegeiner Marcel D.,
wordt door het OM ook gezien
als opdrachtgever voor de liquidatie van crimineel Wout Sabee
in juni 2016 in De Meern. En hij
zou ook achter een mislukte
moordpoging op Sabee twee jaar
eerder hebben gezeten.
Vier mannen uit Nieuwegein en
twee anderen uit Wassenaar en
Oss werden 8 oktober vorig jaar
na uitvoerig onderzoek aangehouden. Eén van de opgepakte
mannen verbleef in de wijk Fokkesteeg. Bij politie-invallen werden bij meerdere verdachten
vuurwapens, handgranaten en
munitie aangetroffen. Ook werden gestolen voertuigen en
drugs in gevonden.

dat hij de telefoons voor anderen
in bewaring had.
Harddrugs onderschept
De wapens die in beslag zijn genomen worden onderzocht op
vingerafdrukken en andere sporen om na te gaan of ze bij misdrijven zijn gebruikt. De verpakking van een partij harddrugs die
vorige jaar door de douane in
Engeland werd onderschept, is
onderzocht en vertoont volgens
het OM sporen die overeenkomen met een sealmachine die in
een loods van de verdachte uit
Oss stond.
Op vrije voeten
De rechtbank besloot om de
voorlopige hechtenis van Nieuwegeiner Ibrahim el M. te schorsen, zodat hij het vervolg van de
rechtszaak in vrijheid kan afwachten. Plaatsgenoot Jerry B.
was al eerder op vrije voeten gesteld, maar blijft verdachte. Ook
de voorlopige hechtenis van Erik
W. is geschorst, maar dat is om
hem de celstraf voor een ander
misdrijf uit te laten zitten.

_____________________________________________________________________________________________________

Nog veel onderzoek nodig
in zaak tegen Nieuwegeinse verdachten van drugssmokkel en liquidatie

Alzheimer Café
Nieuwegein
‘Omgaan met dementie’

Op donderdagavond 25 april is
er weer een Alzheimer Café in
Nieuwegein. Deze wordt gehouden in Zorgspectrum loctie
Vreeswijk aan de Lekboulevartd
10 in Nieuwegein Zuid. Het begint om 19.00 uur en duurt tot
21.00 uur. De organisatie is in
handen van Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom, ZorgSpectrum en Vitras.

Tijdens de avond kunt u in gesprek gaan met psycholoog
Helga Harsay van ZorgSpectrum. Veel mensen die aan dementie lijden krijgen te maken
met gedragsveranderingen.
Waar komen deze gedragsveranderingen vandaan en hoe ga
je daar als mantelzorger of als
zorgverlener mee om? Helga zal
ingaan op vragen vanuit het publiek om te kijken wat er mogelijk
speelt en om samen te puzzelen
hoe hier het beste mee om te
gaan.
Vanaf 19.00 uur staat de koffie
klaar. Het programma begint om
19.30 uur met een interview met
de gastsprekers. Het Alzheimer
Café eindigt om 21.00 uur. Daarna is er gelegenheid om een
drankje te nemen en even na te
praten. De toegang is gratis en
aanmelding niet nodig.

Bij de pro-formazitting in de
rechtbank in Utrecht waren drie
van de zes verdachten aanwePGP-telefoons
zig. Hoofdverdachten Marcel D.
De politie heeft ook 180 digitale
en Erik W. waren er niet bij. De
volgende tussenzitting is over
gegevensdragers in beslaggeno- Bij verdachte Jerry B. zijn voldrie maanden. De inhoudelijke
men, zoals telefoons en laptops.
gens de officier van justitie teleDe groep zou in gecodeerde befoons gevonden waarop flinke
behandeling zal gezien de stand
van het onderzoek nog veel
richten hebben gecommuniceerd bedragen stonden aan cryptogeld, zoals bitcoins. B. die waarlanger op zich laten wachten.
via zogenoemde PGP-telefoons.
Dank aan onze samenwerZo’n 5.000 berichten moeten nog schijnlijk een minder prominente
gedecodeerd en geanalyseerd
rol binnen de groep had, beweert kingspartner RTV Utrecht.
_________________________________________________________________________________________________________________

Herdenkingsconcerten op
3 en 4 mei door het NAS

Zwitserland in 1878 in opdracht van een
vriend. Dit muziekstuk staat bekend om zijn
indringende smeekbeden waarin koor en
solisten elkaars afwisselen. Het hoorbare
verdriet krijgt een extra lading wanneer we
weten dat Saint-Saëns korte tijd later zijn beide zoons verloren heeft. Solisten zijn Esther
Putter (sopraan); Marie Anne Jacobs (alt);
René Veen (tenor) en Joep van Geffen (bas).
Op het orgel speelt Ad Bethlehem en de cellist is Meike Jongejan.

Op vrijdag 3 mei en zaterdag 4 mei aanstaande zal het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest (NAS) samen met het NAS-projectkoor en enkele solisten, het requiem van
Saint Saens ten gehore brengen ter gelegenheid van de dodenherdenking. Deze herdenkingsconcerten zullen plaatsvinden in de
Barbarakerk aan de Koninginnenlaan in
Vreeswijk. Het geheel staat onder leiding van
Hans de Munnik (foto). De toegang is gratis.
Aanvang 3 mei om 20.00 uur. Aanvang 4 mei
om 19.45 uur. De kerk is open om 19.30 uur.

birds, een vredesgezang van de vogels, door
cello en harpen) en Mozart (Ave Verum.

De herdenkingsconcerten beginnen met
werken van Mendelssohn, Verdi (Ave Maria),
Händel (Ombra mai fu), Casals (song of the

Daarna volgt het Requiem van de Franse
componist Camille Saint-Saëns (1835-1921),
een werk dat hij schreef tijdens zijn verblijf in
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Op 4 mei zal om 20:00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen, waarna gezamenlijk het Wilhelmus wordt gezongen en
gespeeld. Traditiegetrouw wordt een grote
opkomst verwacht. Naar verwachting biedt
de kerk voldoende zitplaatsen. Desalniettemin raden we u aan om op tijd te komen.

Vrijdag 10 mei aanstaande van
16.00 uur tot 18.00 uur gaan
nieuwsgierige jongeren tussen
de 10 en 14 jaar op werkbezoek
bij KWR, het Watercycle Research Institute. Dit instituut
genereert kennis om de watersector in staat te stellen waterwise te opereren in onze verstedelijkte samenleving. Bij KWR
voelen ze een professionele en
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van
water. De wetenschappelijke
bevindingen en de praktische innovaties die daaruit voortvloeien,
dragen wereldwijd bij aan een
duurzame beschikbaarheid van
water in de stedelijke waterketen.
De mensen die er werken doen
onderzoek naar water met als
doel om deze kennis nuttig toe te
passen. Dit mooie bedrijf werkt
bijvoorbeeld voor drinkwaterbedrijven, waterschappen en Rijkswaterstaat, maar ook voor het
bedrijfsleven, de Europese Unie
en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het draait bij
KWR om veilig en gezond water.
KWR beschikt over laboratoria
waarin water geanalyseerd kan
worden en doet onderzoek naar
waterkwaliteit, waterzuivering,
leidingnetten, grondwater, natuur
en naar bijvoorbeeld de effecten
van klimaatverandering op water.
Het bedrijf is zelfs betrokken bij
onderzoek naar de toepassing
van groene waterstof als nieuwe
energiedrager.
Vrijdag 10 mei gaat DroomStart
het mooie gebouw bekijken aan
de Groningenhaven op industriegebied Plettenburg Zuid. De
kinderen zullen het het laboratorium gaan zien en misschien
zelfs wel enkele proefjes doen.
Natuurlijk vertellen medewerkers
van KWR over hun beroep.
Ga dan 10 mei met ons mee
naar KWR. We starten om 16.00
uur vanaf Fort Vreeswijk/Dorpshuis.’ aldus Monique de Beer
van Dorpshuis Fort Vreeswijk.
Ben je tussen de 10 en 14 jaar
en wil je ook mee naar het
KWR? Mailt naar: dorpshuisvreeswijk@gmail.com of
geef het even door aan de beheerder van het Dorpshuis op
Fort Vreeswijk.

Wethouder John van Engelen
opent kunstexpositie rondom het thema oorlog,
vrede en vrijheid

__________________________________________________________________________________________

DroomStart op locatie bij
KWR

Vorige week vrijdag heeft wethouder
John van Engelen (Lokale Vernieuwing) de kunstexpositie rondom het
thema oorlog, vrede en vrijheid, gemaakt door kinderen en jongeren
geopend. De opening vond plaats bij
Kunstgein Podium in het atrium van
het Stadshuis in de binnenstad van
Nieuwegein. Onze videograaf Jos
van Vogelpoel was ter plekke en
maakte een videoreportage van de
opening.

Het Comité 4 en 5 mei Nieuwegein is
dit jaar, in samenwerking met kunstenaar Painter Jazz, het Anna van Rijn
College en de Tweede Verdieping,
een kunstproject gestart. Kinderen
en jongeren maakten kunstwerken
waarmee zij uitdrukking gaven aan
allerlei aspecten van oorlog, vrede en vrijheid. Zij
hebben de kunstwerken gemaakt onder begeleiding van docenten en kunstenaars. Deze zijn vanaf
nu te zien in het Kunstgein Podium.
Zo maakten jongeren op het Anna van Rijn College
posters, waarvan er enkele ook in de stad gebruikt
gaan worden om de expositie onder de aandacht
te brengen van het publiek. En op het Anna van
Rijn College is er door kunstenares Jasmijn Felix
ook een workshop acrylverf gieten gegeven. ‘Ook
dit heeft prachtige resultaten opgeleverd’ aldus
Renée Blom, voorzitter van het Comité 4 en 5 mei
in Nieuwegein.
Verder zocht het comité de samenwerking met de

bibliotheek waar middels 3D printen kunststukjes
zijn gemaakt. De Kids-redactie interviewden kunstenaars en maakten. Filmpjes. Bijzonder zijn ook
de drie quilts die door kinderen uit groep 7 en 8
van de Toonladder zijn gemaakt. De quilts symboliseren de weinige kleren die kinderen in de oorlog
hadden. Deze quilts zullen na de tentoonstelling
aan Stichting Roemeense Kinderhulp gedoneerd
worden.
Ook de kunstwerken die zijn voortgekomen uit de
samenwerking tussen kunstenaar Painter Jazz en
de leerlingen van de Lucasschool en de resultaten
van de schilderworkshops door Kids Art gegeven
op de Toonladder zijn tijdens de expositie te bewonderen.

Kranslegging tijdens
dodenherdenking
Zoals in het hele land, vindt
op 4 mei ook in Nieuwegein
de dodenherdenking plaats bij
het oorlogsmonument aan de
Nedereindseweg. Het Comité
4 en 5 mei Nieuwegein nodigt
iedereen die dat wil uit om na
de twee minuten stilte een
krans of bloemen te leggen bij
het monument.
Wilt u een krans of een boeket
namens een organisatie of
groepering neerleggen en wilt
u dat uw organisatie of groepering wordt omgeroepen?
Dan kunt u zich tot uiterlijk 4
mei om 12.00 uur aanmelden
bij Renée Blom, de voorzitter
van het comité 4 en 5 mei. Zij

is bereikbaar op het telefoonnummer: 0646800775 of stuur
een e-mail naar
info@4en5meinieuwegein.nl
o.v.v. kranslegging.
Op vrijdag 3 mei en zaterdag
4 mei aanstaande zal het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest (NAS) samen met het
NAS-projectkoor en enkele

solisten, het requiem van
Saint Saens ten gehore brengen ter gelegenheid van de
dodenherdenking. Deze herdenkingsconcerten zullen
plaatsvinden in de Barbarakerk aan de Koninginnenlaan
in Vreeswijk. Het geheel staat
onder leiding van Hans de
Munnik. De toegang is gratis.
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Om 14.30 uur klinkt het startschot voor het paaseieren zoeken. Over het hele terrein zijn
speciale eieren verstopt met
nummers erop. Iedereen mag op
zoek naar eieren met zijn of haar
eigen nummer. Gelukkig is er
voor iedereen een prijs, want de
gevonden eieren mogen omgeruild worden voor lekkere chocolade eieren! Je hoeft je niet in te
schrijven en de activiteit is gratis!
_________________________

Schoonspringers
winnen met overtuiging
de breedtesport
Op zondag 14 april kl. was de
vierde en laatste breedtesport
van dit seizoen voor de schoonspringers van zwemvereniging
Aquarijn uit Nieuwegein. Aquarijn
was met 14 springers afgereisd
naar Den Helder. Deze keer onder leiding van Tanja van Hassel
en Johan Hasselnook als coaches en Monica Kreuger als jurylid.

Beurs Winkelwagenmuntjes en Pressed Coins

Op zaterdag 4 mei aanstaande zal voor de 28e keer een speciale
beurs zijn voor verzamelaars van winkelwagenmuntjes. Deze beurs
is van 10.00 tot 14.00 uur en zal worden gehouden in Beursplein
Doorslag aan de Parelduiker 13 in Nieuwegein. De entreeprijs is
€ 2,50 voor leden en € 4,50 voor niet-leden van de Vereniging ‘De
Verzamelaar.’ Hiervoor krijgen de bezoekers een gratis lot voor de
verloting en een gratis winkelwagenmuntje. Drijvende kracht achter
deze beurs is Nieuwegeiner Hans Pouw (foto). Hans heeft ook een
website.
Nieuw is echter, dat deze
beurs niet (meer) alleen
is voor verzamelaars van
winkelwagenmuntjes,
maar óók voor verzamelaars van Pressed Coins
of Pennies. Voor de (verzamelaars van) winkelwagenmuntjes verandert
er verder niets. Er zullen
op de beurs weer veel nieuwe muntjes geruild of gekocht kunnen
worden om de verzameling verder uit te breiden.

Pressed Coins
Pressed Coins/Pennies zijn muntjes die je zelf draait uit een machine waar je 1 euro + 5 cent moet indoen en van die 5 cent drukt
hij dan een penning met bepaalde afdruk. De machines staan vooral in musea, pretparken, dierentuinen e.d. In de meeste machines
zitten twee of drie verschillende afbeeldingen.
Over (bijna) de hele wereld zijn deze verkrijgbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld van Disney al honderden verschillende muntjes gedrukt. Het
is dan ook leuk als u attracties bezoekt in binnen-of buitenland om
te letten op deze machines en als aandenken een penny mee naar
huis te nemen. Zo kan snel een leuke verzameling ontstaan!
Op de beurs van 4 mei zal er een machine staan met twee afdrukken van Nieuwegein; De Beatrixsluis en kasteel Oudegein. Deze
pennies zullen dus zeer exclusief zijn omdat deze machine hier dus
maar één dag staat en de afdrukken dan ook alleen die dag verkrijgbaar zijn.

Er zal dan ook een speciale/gratis verloting zijn voor de Pressed
Coins en bij entree krijgt u gratis twee ‘gouden muntjes’ om
‘Gouden Pennies’ te draaien. Neemt u bij uw bezoek wel voldoende
euro’s en nieuwe, mooie 5 cent muntjes mee ? Als u dubbele pennies hebt of pennies waar u niets mee doet, neemt u ze dan ook
mee. Leuk om te ruilen die dag.

In de E-groep (9 jaar en jonger)
was er goud voor Roos de Boer ________________________________________________________
en brons voor Joy Daalhuizen.
Yunah Hulkenberg werd vijfde en der) was er goud voor Tanja van
er acht clubs mee.
Mika Grosze Nipper werd zesde.
Hassel en zilver voor Suzanne
In de D-groep (10/11-jarigen)
Voor de finale, die op zaterdag
Klooster. Metin Ardic behaalde
was er zilver voor Lorine van
de vierde plaats. De dagoverwin- 25 mei aanstaande wordt gehouLeeuwen en brons voor Jinte.
den in Amsterdam hebben zich
ning ging zondag naar Aquarijn
Beide meisjes hebben zich hiermaar liefst 11 springers geplaatst
met maar liefst 50 punten.
mee op de laatste dag geplaatst
van Aquarijn uit Nieuwegein. In
voor de finale in mei.
de E-groep zijn dat Roos en Joy.
In het clubklassement heeft
In de C/B-groep (12 t/m 15 jaar)
Aquarijn overtuigend de breedte- In de D-groep zijn dat Lorine en
was er goud voor Samuel Quist
Jinte. In de C/B-groep zijn dat
sportcompetitie gewonnen met
en zilver voor Richello Salm. Sen 187 punten. Op de tweede plaats Samuel, Richello en Esther. In
Schoondermark werd zesde in
kwam de Dolfijn met 160 punten. de A/S-groep hebben Tanja,
deze groep.
PSV Eindhoven werd derde met
Oona, Suzanne en Metin zich
In de A+ groep (16 jaar en ou124 punten. In het totaal deden
geplaatst.
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Jehovagetuigekrijgt
celstraf voor misbruiken
dochters

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zoals ieder jaar wordt er op
Bouwspeeltuin Bouwgein in Batau Noord een leuk paasfeest
georganiseerd. Dit feest is niet
alleen voor de kinderen die regelmatig komen spelen op de
bouwspeeltuin maar ook kinderen die het leuk vinden met Pasen te komen zijn welkom op zaterdag 20 april op de Hoveniersweide 9 in Nieuwegein. Vanaf
13.00 uur is Bouwgein open. Kinderen kunnen gaan spelen en er
is een mogelijkheid om lekker te
knutselen, zoals een mooi mandje voor je Paaseitjes!

______________________________________________________________________________________________________________

Paaseieren zoeken bij
Bouwspeeltuin
Bouwgein

De 52-jarige Nathan J. uit Nieuwegein is vandaag veroordeeld
tot een gevangenisstraf van negen maanden voor ontucht met
zijn dochters tussen 2005 en
2009. Het misbruik vond thuis
plaats in Nieuwegein. De dochters waren toen tussen de 10 en
14 jaar oud.
J. was actief bij de Jehova’s getuigen. Inmiddels is hij uit de geloofsgemeenschap gezet. Volgens de rechtbank heeft hij ernstige inbreuk gemaakt op de
lichamelijke en psychische integriteit van zijn kinderen en misbruik gemaakt van zijn positie als
vader.

Bewijs
Net als de officier van justitie
vindt de rechtbank dat seksueel
binnendringen bij het oudste
slachtoffer niet wettig en overtuigend te bewijzen is. 'Zedenzaken
kenmerken zich vaak door het
feit dat slechts twee personen
aanwezig zijn. Alleen de verklaring van het slachtoffer is niet
voldoende om tot een veroordeling te komen', aldus de rechter.
De rechtbank benadrukt dat dit
niet mag worden verward met
een oordeel over de geloofwaardigheid van een getuige. Het
wordt niet uitgesloten dat het binnendringen wel heeft plaatsgevonden, maar er is dus onvoldoende wettig bewijs gevonden.
Kanker
De advocaat van J. pleitte voor
een taakstraf. De rechtbank is
echter van oordeel dat het misbruik niet onbestraft kan blijven
en dat er een gevangenisstraf
moet volgen. Dat de man lymfeklierkanker heeft gekregen is
geen reden om hem geen gevangenisstraf op te leggen. Ook
omdat een gevangenisstraf de
behandeling niet doorkruist. J.
heeft verklaard dat hij geen reguliere medische behandeling
meer volgt, maar dat hij groentesappen drinkt als behandeling
van zijn ziekte.
Bij het bepalen van de straf heeft
de rechtbank gekeken naar straffen in vergelijkbare zaken. De
rechtbank wijkt daarom af van de
twee jaar gevangenisstraf die de
officier van justitie begin deze
maand eiste.

15

