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Inwoners ontevreden over het groenonderhoud in Nieuwegein
Het groenonderhoud in Nieuwegein mag rustig ‘belabberd’ genoemd worden.

Dit is één van de conclusies die we kunnen trekken uit de vele reacties de inwoners uit Nieuwegein
op de Facebookpagina van de gemeente.

Begin deze week schreef ‘Jantine met de Pet’ er al over.
Ook op onze redactie krijgen we meerdere e-mails binnen inzake het groenonderhoud in de openbare ruimte.
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sluit
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seizoen af

De lege stoel
is
gereserveerd
voor nog
een nieuwe
vrijwilliger
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Deze week is de nieuwe compe-
titie-indeling bekend geworden
en voor de Nieuwegeinse fans is
er een goed bericht: de derby
tussen Geinoord en JSV is in ere
hersteld. Vorig seizoen degra-
deerde de ploeg van Parkhout uit
de eerste klasse en afgewacht
moest worden of Geinoord in
West of in Zuid ingedeeld zou
worden. De voorkeur van de trai-
nersstaf en de technische com-
missie ging uit naar de Zuidelijke
afdeling maar de competitieleider
van de KNVB besliste anders.

Trainer Gerrit Plomp, weer terug
als coach op Parkhout, geeft toe
dat zijn voorkeur inderdaad naar
de andere afdeling uitging ‘om-
dat daarin veelal wat mindere
ploegen te vinden zijn’. Maar er
is ook een voordeel. 'Voor het
publiek is deze indeling natuurlijk
interessanter omdat er veelal be-
kende regionale ploegen naar
Nieuwegein zullen komen. En
ook de derby tegen JSV is weer
in ere hersteld', aldus Plomp die
in begin augustus weer met de
eerste trainingen zal beginnen.

De ploegen die komend seizoen
tegen Geinoord en JSV aantre-
den zijn, in alfabetische volgo-
rde: Almere, BFC, Benschop,
CDW, Delta Sports, IJFC, Loos-
drecht, Maarssen, De Meern,
Nieuwland, Victoria en Water-
wijk. Volgens Plomp lijken zowel
Maarssen als Delta Sports de

teams die gelet op het spelers-
materiaal de meeste aanspraak
op de titel zullen maken. 'Je weet
natuurlijk nooit hoeveel spelers
er bij gekomen zijn bij deze
clubs, maar promovendus
Maarssen is in ieder geval een
stuk sterker geworden terwijl
Delta Sports lang om het kam-
pioenschap heeft meegedaan
met De Bilt, dat zegt wel wat
over die Houtense tegenstan-
der.'

Zo op het eerste gezicht is voor
Geinoord noch JSV een favorie-
tenrol weggelegd. Beide ploegen
hebben nogal wat aan routine en
scorend vermogen ingeleverd.
Op Blokhoeve werd in de slot-
wedstrijd tegen Delta Sports met
bloemen afscheid genomen van
het viertal Martijn Kronemann,
Bjorn van der Horst, Daan van
der Valk en Wesley Vaes terwijl
Geinoord het onder anderen
zonder topscorer Vincent Grif-
fioen (Nieuw Utrecht) zal moeten
stellen hoewel deze spits afgelo-
pen seizoen erg vaak gebles-
seerd was. Een andere spits,
Joseph Charway (22) maakt de
omgekeerde weg: hij komt van
Nieuw Utrecht en gaat naar
Geinoord.

Op de foto een beeld uit een eer-
der gespeelde derby tussen SV
Geinoord en JSV, die komend
seizoen weer op het programma
staat (foto: Gerard van Vliet).

GroenLinks:
‘Gemeenteraad durft zich
niet te committeren aan
het bestrijden van vuur-
werkoverlast’

‘De Nieuwegeinse gemeenter-
aad durft zich niet te commit-
teren aan het bestrijden van vu-
urwerkoverlast’ zo laat de fractie
van GroenLinks in Nieuwegein
weten. Een grote meerderheid
van de raad stemde afgelopen
maandag tegen de oproep van
GroenLinks voor een lokale aan-
pak van vuurwerkoverlast, uit-
eengezet in twee sporen: aanpak
van overlast tijdens de nieuw-
jaarsnacht en aanpak van over-
last in de maanden in aanloop
naar en direct ná de jaarwisse-
ling.

‘Ook vond de gemeenteraad het
niet nodig om bij rijksoverheid
aan te dringen op een landelijk
verbod van overlastgevend vuur-
werk, zoals dat ook door de poli-
tie en Onderzoeksraad voor Vei-
ligheid wordt gepleit’ zegt Groen-
links.

GroenLinks raadslid Mladen
Acinger (foto): ’We zijn teleur-
gesteld dat de raad geen prio-
riteit geeft aan het bestrijden van
vuurwerkoverlast. We zien dat
de maatschappelijke discussie
verschuift. Dat verblijdt ons. Het
debat in de raad laat echter zien
dat deze raad nog geen stap
durft te zetten om gehoor te ge-
ven aan de wens van veel inwo-
ners om de overlast terug te drin-
gen.’

'Koken met PEN'
Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Een beproefd Italiaans
gerecht, normaal gesproken
gemaakt van kalfsvlees, maar
deze variant heeft de voorkeur
van onze kok Eric Dekker.
__________________________

Alle straten, lanen, driften, plei-
nen en wat dies meer zij, vastge-
legd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij be-
paalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze ru-
briek.

Deze week de Klingeburg in
Batau-Noord.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 06-46139696
E-maiI: redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

__________________________
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________________________________________________________________________________________
Derby tussen SV Geinoord en JSV

in ere hersteld

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Succes Gein Express leidt
tot voorlopige ledenstop

Er is voorlopig een ledenstop bij de Stichting
Gein Express. Dit laat de organisatie aan
onze redactie weten. De Gein Express heeft
als doel om eenzame- en minder draag-
krachtigen ouderen in Nieuwegein een gezel-
lig dagje uit te bezorgen. Iedere maand ont-
vangen de ouderen een nieuw programma,
waaruit ze een keuze kunnen maken. Zij
worden door de chauffeur en begeleidster
thuis opgehaald en later op de dag, na het
uitje weer terug gebracht. Maar dat is zo suc-
cesvol dat er teveel aanvragen zijn en de bus
te klein.

‘De laatste tijd hebben we een grote toe-
stroom van nieuwe leden voor de Gein Ex-
press mogen meemaken. Dit succes is fan-
tastisch en daar zijn we trots op. Dit succes
is bereikt door de inzet van alle vrijwilligers’
aldus Gery Eikelboom, projectleider van de
Stichting Gein Express.

Onlangs won Gein Express nog 5.000,- euro
tijdens de ING Bank campagne ‘Help Neder-
land vooruit’. De campagne waarbij lokale
initiatieven kans maakten op een donatie van
het ING Nederland Fonds.

Door de vele nieuwe leden loopt de orga-
nisatie tegen het maximum van hun moge-
lijkheden aan. Vele uitjes kennen de laatste
maanden lange reservelijsten. Zonder een
voorlopige ledenstop zullen die nog langer
worden. ‘Dit tot teleurstelling van onze leden’
aldus Eikelboom. ‘Daarom heeft het bestuur
besloten om per 9 juli j.l. een voorlopige
ledenstop in te stellen.’

Momenteel onderzoekt het bestuur hoe om
te gaan met de situatie en zoeken naar een
oplossing.

16-jarige Nieuwegeiner
moet cel in na steekpartij
op tramhalte
Een 16-jarige jongen die vorig jaar op 22
december op een tramhalte in Nieuwegein
iemand in zijn nek en rug stak met een mes,
moet ongeveer driekwart jaar de cel in. De
rechter heeft hem 270 dagen jeugddetentie
gegeven.

Afgelopen december ontstond ruzie op de
tramhalte aan de Symfonielaan. Het slachtof-
fer raakte ernstig gewond, maar overleefde
het wel. Inmiddels is de jongen redelijk her-
steld.

De rechter vindt poging tot doodslag be-
wezen. ‘Dat het letsel enigszins beperkt is
gebleven, leidt niet tot een ander oordeel’,
aldus de rechtbank. ‘Als de verdachte het
slachtoffer net iets anders had geraakt, had
het heel anders kunnen aflopen.’

3

Dorpshuis Fort Vreeswijk sluit succesvol seizoen af
Met tromgeroffel sloten de vrijwilligers van het Dorpshuis Fort Vreeswijk op zondag 14 juli
een succesvol en leuk seizoen af. Samen kijken zij met voldoening terug op een jaar met
veel nieuwe activiteiten, enthousiaste bezoekers en gemotiveerde vrijwilligers.
De zomermaanden worden gebruikt om het eerste Lustrum op vrijdag 27 september voor
te bereiden. Het lustrum wordt gevierd met een symposium met als thema: ‘Hoe houd je
een bewonersinitiatief vitaal’, eten en een optreden van de swingband FunkThis.

De lege stoel is gereserveerd voor nog een nieuwe vrijwilliger. Wie als vrijwilliger mee wil
doen aan dit grote bewonersinitiatief kan een mail sturen naar: dorphuisvreeswijk@gmail.-
com.

Botulisme in water in de wijk Batau Noord
In het water van ter hoogte van de Voermansweide en Landmansweide in Batau Noord,
zijn watervogels met botulisme aangetroffen. Het gaat om eenden en meerkoeten.
‘De dode dieren zijn opgeruimd’ zo laat het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
weten.
De gemeente Nieuwegein heeft borden geplaatst. Er zit voldoende doorstroming op
het water, om de toevoer van zuurstof in het water te vergroten. In de wijk is al eerder
botulisme aangetroffen. Toen kwamen een aantal zwanen om het leven.

______________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Recent is de Emmabrug met onmiddellij-
ke ingang afgesloten voor autoverkeer.
Volgens het CDA in Nieuwegein leidt dit
tot een onmogelijke verkeerssituatie in en
rondom Vreeswijk. Een onfortuinlijke sa-
menloop van omstandigheden is dat tege-
lijkertijd de Oranjebrug niet beschikbaar
is in verband met herstelwerkzaamheden.

Het CDA maakt zich zorgen over de situatie
die ontstaan is. Bovendien lijkt er sprake van
een wirwar aan (tijdelijke) verkeersborden,
die de situatie niet duidelijker maken of el-
kaar zelfs tegenspreken. Hierdoor komen bij-
voorbeeld auto’s elkaar regelmatig tegen in
éénrichtingsverkeer-straten. Ook de omlei-
dingsroute via het Frederiksoord is niet erg
duidelijk aangegeven.

CDA-raadslid Mart Hack heeft over deze si-
tuatie in de raadsvergadering van donderdag
11 juli jongstleden vragen aan het college
van Burgemeester en Wethouders gesteld.
Ook overhandigde hij een foto, waarop de
chaos aan borden te zien is.
Zo heeft het CDA gevraagd wat het college
van Burgemeester en Wethouders eraan zal
doen om de verkeerschaos in Vreeswijk de
komende tijd voor bewoners, ondernemers
en winkeliers te beperken. Daarnaast heeft
het CDA bedenkingen bij de bereikbaarheid
van Vreeswijk voor brandweer, politie en am-
bulances.

Er treden ook onverwachte parkeerproble-
men op voor bewoners b.v. van de Molen-

straat, terwijl alternatieven ter plaatse niet
voor handen lijken. Daarnaast lijkt het erop
dat winkeliers ook de dupe worden van deze
situatie, omdat winkels moeilijker bereikbaar
zijn.

Mart Hack: 'Wij dringen bij het college van
Burgemeester en Wethouders erop aan dat
de inwoners en winkeliers van Vreeswijk op
korte termijn duidelijkheid krijgen over de
ontstane situatie na het afsluiten van de
Emmabrug en daarmee de bereikbaarheid
van Vreeswijk'.

Wethouder Ellie Eggengoor gaf onder ande-
re als antwoord op de CDA-vragen aan dat

vorige week woensdag een wijkbericht naar
de inwoners van Vreeswijk is verzonden en
dat social media en de Molenkruier hiervoor
wordt ingezet (missen we niet een ander be-
langrijk nieuwsplatform? - red.). Daarnaast
zullen tot het eind van het schooljaar (3e
week juli a.s.) verkeersregelaars bij de scho-
len worden ingezet.

Wethouder Eggengoor verzekerde de ge-
meenteraad dat er voor bereikbaarheid van
brandweer, politie en ambulances niets ve-
randerd is en dat bovendien de Oranjebrug
voor hulpdiensten per direct opengesteld is.
Tot slot gaf zij aan dat er voortdurend met
winkeliers over de situatie en de gevolgen
daarvan afgestemd wordt. De parkeerproble-
men in de Molenstraat zijn nu niet op te los-
sen.

Helaas kan nu nog niet worden aangegeven
wanneer de Emmabrug weer opengesteld
wordt voor autoverkeer en deze overlast
daarmee weer verdwijnt voor de Vreeswij-
kers.
____________________________________

Veldfuif
Het groenste festival

in het
grootste Tiny Village
van Nederland

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

Juli 2005
Aan een van de vele vijvers in
Galecop hebben wat jongeren
een kleine viscamping ingericht.
Dat leidde tot uiteenlopende re-
acties bij passanten en aanwo-
nenden.
'Moet dat nou?'
'Leuk!'
'Wie weet wat ze daar uitvreten!'
'Gaaf, die gastjes!'

Hoe zou het 'die gastjes' nu ver-
gaan?

_________________________________________________________________________________________________________________
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CDA:

‘Verkeerschaos in Vreeswijk’

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Ter ere van het 40-jarig bestaan
houdt Videoclub Nieuwegein
(voorheen de Geinfilmers) een
Filmfestival. Deze zal worden ge-
houden op zaterdag 30 novem-
ber aanstaande in het dorpshuis
op Fort Vreeswijk. Alle inwoners
uit Nieuwegein mogen hun film
aanleveren. Aanmelden van
films kan tot uiterlijk tot 1 oktober
2019.

Uit de films die worden ontvan-
gen, maakt de organisatie een
programma van ongeveer drie
blokken van één uur.
Tussendoor is er een korte
pauze. Omdat de tijd beperkt is
zal er een keuze worden ge-
maakt in de films die zij laten
zien. Ook is het mogelijk dat een
lange film wordt ingekort. Maar,
Iedere film die wordt aangemeld
zal worden vertoond. Het Film-

festival begint om 13.00 uur en
duurt tot 17.00 uur.

Durft u het aan met uw opna-
mes? Leeftijd en format (VHS,
super 8, mini DV, HD) zijn niet
belangrijk. Uw opnames worden
overgezet en vormen met de in-
breng van anderen een filmpro-
gramma. Enige voorwaarde is:
Het moet te maken hebben met
Nieuwegein.
‘Het is niet ondenkbaar dat er
een mooi filmisch document
ontstaat over Nieuwegein’ aldus
de organisatie.

Vroeger was filmen voor welge-
stelden en echte hobbyisten
weggelegd, inmiddels is filmen
gemeengoed geworden. Alle
soorten camera’s werden en
worden gebruikt: Van Handycam
en fotocamera’s met videofunctie

tot mobiele telefoons. Het kan
niet anders of vele inwoners van
Nieuwegein hebben in het ver-
leden of heel recent opnames
gemaakt van de meest uiteen-
lopende gebeurtenissen, acti-
viteiten, optredens, festivals,
feestdagen, evenementen of
mooie sfeerbeelden van hun
stad.
In dat geval wordt u uitgedaagd
door de 40-jarige filmclub Nieu-
wegein.

Laatste dagen om mee te
doen aan de prijsvraag
voor gesigneerde boek
‘Het CARPA Complot’
van de Nieuwegeinse
Heleen van den Hoven
Na jaren van schrijven, vorm-
geven en zelf publiceren, maakt
Heleen van den Hoven deze
zomer haar officiële thriller-de-
buut ‘Het CARPA Complot’ bij
uitgeverij De Crime Compagnie.
Het boek gaat over een complot
om de waterkeringen in Neder-
land te saboteren en over de
mensen die dat willen voor-
komen. Doordat Heleen graag
grondig research doet, komt het
boek dicht bij de realiteit. Dat
dacht ook Rijkswaterstaat, die
daarom de eerder geplande
boekpresentatie afgelaste.
Doe mee met deze prijsvraag en
maak kans op één van de twee
gesigneerde boeken die wij
weggeven.
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De Nieuwegeinse karikaturist–cartoonist Jan Ibelings tekent al sinds hij een pen kan vast houden strips, cartoons en karikaturen. Als live-
karikaturist 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 karika-
turen 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.
_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________

Videoclub Nieuwegein houdt Filmfestival

__________________________________________________________
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De KOM tijdens
zomervakantie
gesloten
Van 20 juli tot en met 1 septem-
ber 2019 zijn alle publieke dien-
sten van DE KOM gesloten in
verband met het zomerreces.
Ook het theatercafé en het terras
zijn dan gesloten. Vanaf maan-
dag 2 september is DE KOM
weer geopend en dan kunt u ook
weer kaarten kopen bij de thea-
terkassa. Op zaterdag 7 septem-
ber is er Open Huis en gaat het
nieuwe culturele seizoen officieel
van start. Via www.dekom.nl
kunt u de hele zomer theater-
kaarten kopen en inschrijven
voor een cursus.

Beschikbaarheid kaarten
Voor veel voorstellingen zijn nog
kaarten beschikbaar. Zo is er bij-
voorbeeld nog plek bij de voor-
stellingen van Clean Pete,
Nasrdin Dchar, Ellen ten Damme
en de musical Kinky Boots. Via
www.dekom.nl kunt u zien of er
nog kaarten beschikbaar zijn en
deze direct aanschaffen, ook tij-
dens de zomerperiode. Online
kunt u ook zelf uw stoelen kie-
zen.
__________________________

Freerunnen in sporthal
Galecop

Deze zomervakantie gaan we
weer knallen! In sporthal Gale-
cop houden we een spectaculair
bewegingsfeest. Iedereen is wel-
kom. We hebben: luchtkastelen,
schminken, popcorn en suiker-
spinnen, freerunnen en turnen...
Zet de datum in je agenda en
dan zien we jullie allemaal op
maandag 22 juli. Meedoen voor
5 euro per persoon.

Start verkoop
kaarten Kolkpop
Op vrijdag 20 september vindt de
tweede editie plaats van het ver-
nieuwde Kolkpop Festival. ‘Dit
jaar nog leuker en beter.’ Het
festival, voor 16 plussers, vindt
plaats op het terrein van VSV
Vreeswijk. ‘Dit terrein aan de
Helmkruid biedt veel mogelijkhe-
den om een top festival te hou-
den’ aldus de organisatie. Zo is
er een overdekt podium en kun
je gratis parkeren en zijn er vol-
doende fietsenrekken aanwezig.
Ook is het terrein goed te berei-
ken met de tram.

In verband met de verkoop van
drank is een ID verplicht bij je te
hebben. De artiesten: Tabitha,
Yung Felix, Gasparo, Dance-El,
Duerado, Jay Dinestic, Prolatido,
Mytrix en Peter Beense behoren
nu al tot de line up.

Het feest duurt van 19.00 tot
01.00 uur. 18.30 uur deur open,
zorg dat je op tijd aanwezig bent
i.v.m. strenge toegangscontrole.
(Geldig legitimatiebewijs ver-
plicht).

Kaarten voor het festival zijn hier
te koop.

Kinderen tussen de 4 en 10 jaar
kunnen meedoen met een span-
nende speurtocht op en rond
Fort Vreeswijk. Daarna kun je
boven een kampvuurtje je eigen
broodje bakken en lekker op-
eten.
Omdat de schoolvakantie soms
lang duurt, organiseert Dorps-
huis Fort Vreeswijk een extra
leuke dag.
Ook als het regent maken we er
een leuke dag van. Dan worden
er binnen spelletjes gespeeld en
geknutseld.
Zin om erbij te zijn? Laat weten
aan de beheerder van Fort
Vreeswijk of bel: 06-21496618
of stuur een mail naar: dorp-
shuisvreeswijk@gmail.com
Woensdag 31 juli: 11.00 tot
14.00 uur. Kosten €1, 50 per
kind. Opgeven vóór 29 juli.
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_____________________________________________________________________________________________________________

Foto Van De Week
Uitkijkend vanaf de Lekboulevard toont de natuur zich in het nog
nieuwe natuurgebied aan de Lek zich op dit moment misschien wel
op zijn best. Vooral nu die planten daar aan de waterrand zo mooi in
bloei staan. Dáár mag de natuur volop zijn gang gaan. En dat levert
steeds wisselende, maar ook weer steeds práchtige beelden op.
_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Speurtocht, kampvuur
en broodjes bakken
op Fort Vreeswijk

________________________________________________
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Voor sommigen is het een
droom, voor anderen een roe-
ping. Werken bij de brandweer
brengt actie, afwisseling en uit-
daging in je leven. Dag en nacht
klaarstaan voor de gemeen-
schap om hulp te bieden aan
mensen en dieren in nood, bij-
dragen aan de veiligheid van de
lokale samenleving, dát is de
brandweer. Belangrijk werk dat
voor het grootste deel wordt
gedaan door gedreven vrijwil-
ligers, naast hun dagelijkse
baan.

Een rol bij Brandweer
Nieuwegein-Noord
VRU brandweer Post Nieuwe-
gein Noord zoekt nieuwe enthou-
siaste vrijwilligers. Mannen en
vrouwen die fysieke uitdagingen
niet uit de weg gaan en zich wil-
len inzetten voor de veiligheid
voor anderen. Werken bij de
brandweer betekent dat je be-
schikbaar bent wanneer je pieper
gaat, op verschillende momenten
van de dag én nacht. Een vrijwil-

liger bij de brandweer heeft deze
functie naast zijn of haar huidige
baan. Heb je hart voor je woon-
plaats en heb je zin deze uitda-
ging aan te gaan? Dan zijn wij op
zoek naar jou!

De functie: vrijwillig
brandweerman of -vrouw
Vrijwilligers vormen de ruggen-
graat van de incidentbestrijdings-
taak van de brandweer. Inciden-
tenbestrijding is een vak apart,
dat veel kennis, inzicht en kunde
vraagt. Als brandweerfunctiona-
ris word je ingezet voor brandbe-
strijding, maar ook voor uiteen-
lopende hulpverleningstaken, zo-
als het bevrijden van beknelde
slachtoffers bij verkeersongeval-
len, het redden van men-sen en
dieren uit het water en het bestri-
jden van ongevallen met gevaar-
lijke stoffen.

Kijk hier voor meer informatie
over het werken bij de Vrijwillige
Brandweer Nieuwegein-Noord.

Afgelopen weekend heeft Tera
Bakker uit Nieuwegein samen
met haar vrouw Alexandra
Bakker en model Noortje meege-
daan aan het Wereldkampioen-
schap Bodypaint in Klagenfurt
(Oostenrijk). Dit kleurrijke festival
werd dit jaar voor de 22e keer
georganiseerd en trok dit jaar
ruim 25.000 bezoekers. Er de-
den artiesten mee uit meer dan
50 verschillende landen over de
hele wereld. Zij streden om de
wereldtitels, te verdelen in de
verschillende categorieën zoals
spons en penseel, airbrush, spe-
cial effects, facepaint en de team
show categorie. De categorie
waar Tera uit Nieuwegein aan
mee deed was ‘spons en pen-
seel.’ Hier mag je alleen een
spons en penseel gebruiken om
het lichaam te bedekken. Dit is
de meest klassieke variant en
ook de grootste met 50 deelne-
mers.

Donderdag 11 juli waren de
voorrondes, waarbij Tera 6,5 uur
moest painten om het hele
lichaam van haar model Noortje
te bedekken. In de eerste drie
uur mocht Alexandra haar assi-
steren. Na afloop ging zij langs
de 7-koppige internationale jury.
Zij beoordeelden het werk op
kwaliteit, interpretatie van het
thema en compositie op het
lichaam. Daar rolde een punten-
totaal uit waarna de beste 33
artiesten door mochten naar de
finale afgelopen zaterdag. Met
een score van 133 punten stond

de Nieuwegeinse Tera op een
eerste plaats, drie punten voor
op de Italiaanse Francesca
Cavichio die op een tweede plek
eindigde, en zes punten voor op
de derde plek van de Duitse
Silke Kirchhof.

Zaterdag 13 juli jl. begon de
spannende finale. Extra span-
nend vanwege de kleine ver-
schillen in punten, alles was nog
mogelijk. Alle tenten op het festi-
val terrein waren gevuld met de
artiesten en modellen. Het pu-
bliek stond in rijen voor alle ten-
ten om de kunstwerken te kun-
nen zien. Na nog eens 6,5 uur
painten waren alle kunstwerken
klaar en kon de jury de modellen
beoordelen. Na de podiumpre-
sentatie op de main stage was
het ’s-avonds laat tijd voor de
prijsuitreiking. Met een totaal ver-
schil van 10 punten op de num-
mer twee was de Nieuwegeinse
Tera Bakker wereldkampioen!

De Nieuwegeinse kreeg de
‘World Award Brush and Sponge
2019’ uitgereikt van de burge-
meester van Klagenfurt, uiter-
aard onder begeleiding van vuur-
werk en luid applaus van de dui-
zenden mensen in het publiek.

leest u, buiten het nieuws van
de gemeente Nieuwegein, ook
wanneer er vergaderingen zijn

van de
gemeenteraad of van de diverse

commissies.
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Kom werken bij de Vrijwillige
Brandweer Nieuwegein-Noord

Nieuwegeinse wint
‘World Award Brush and Sponge 2019’

Tera Bakker met model Noortje en Alexandra Bakker
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vreemde doet zich voor als medewerker
van Werk en Inkomen Lekstroom
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL-Lekstroom) kreeg een melding
dat een man zich ten onrechte heeft uitgegeven als WIL-mede-
werker. Hij belde bij mensen thuis aan en bood opdringerig zijn
diensten aan als budgetbeheerder of schuldhulpverlener. De poli-
tie is op de hoogte gebracht.
Medewerkers van WIL gaan regelmatig op huisbezoek. Soms op
afspraak, soms onverwacht. Meestal zijn zij met z’n tweeën. Zij le-
gitimeren zich altijd actief. WIL-medewerkers vragen nooit geld
voor hun diensten.
Krijgt u bezoek van een WIL-medewerker? Vraag altijd om legiti-
matie. Vertrouwt u de situatie niet? Laat de persoon dan niet bin-
nen! Neem contact op met de politie (0900-8844) of met WIL
(030-7022 300). De WIL-klantenservice kan aan de hand van een
naam nagaan of het bezoek van WIL is.

Gemeentenieuws online
Iedere week verschijnt er in het

plaatselijke weekkrantje
gemeentenieuws. Velen wisten
het al, maar wekelijks zijn deze
gemeentepagina’s ook te lezen
op de Digitale Stad Nieuwegein.

https://www.pen.nl/artikel/drukbezocht-geinbeat-viert-25-jarig-bestaan
https://www.pen.nl/artikel/gemeentepaginas-online
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Voorleeslunch over bewegen
en de molen

Deze maand vindt de Voorlees-
lunch voor senioren plaats op 24
juli i.pv. de laatste woensdag van
de maand.
Wil je meer weten over de Pol-
dermolen bij de kinderboerderij
en vind je het leuk om samen
met anderen te beweging? Kom
dan op woensdag 24 juli om
11.00 uur naar de voorleeslunch.
Eerst lezen we in de bibliotheek
een verhaal over Molens en
geeft SportID voorlichting over
goed bewegen en valpreventie.
Daarna lopen we in twee groe-
pen naar de Poldermolen in Park
Oudegeyn. De actieve wandeling
is onder leiding van SportID en
de natuur bewonderaars route
onder leiding van bibliotheek De
tweede verdieping. Daar zal de
molenaar ons ontvangen en
gaan we samen picknicken. De
molenaar zal vervolgens het een
en ander vertellen over de mo-
len.
Deelname aan de Voorleeslunch
is gratis. Meld je aan via
actie@detweedeverdieping.nu
of bij het infopunt van de biblio-
theek o.v.v. Voorleeslunch 24
juli.

Summerschool Game Masters
Leer een game maken tijdens
de Summer School

Altijd al willen weten hoe een
game gemaakt wordt? Nu is je
kans! Tijdens deze 3 dagen ont-
dek je alles wat er komt kijken bij

het bedenken van een game,
van ontwerpen, programmeren
tot het testen. Na deze Summer
School ben jij een echte game
master! De Summer School is
voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
en bestaat uit drie dagen: van
woensdag 28 t/m vrijdag 30 au-

gustus, elke dag van 10.00 -
16.00 uur. De kosten zijn € 25,-
voor de drie dagen. Daarvoor
krijg je ook elke dag een lekkere
lunch. Aanmelden: actie@de-
tweedeverdieping.nu

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 natuurliefheb-
ber Udo Tenge beschrijft iedere
week een plantje, zwammetje of
beestje dat u ergens kunt tegen-
komen.
Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Wapenvliegen zijn een
gevarieerde groep van zeer
kleine tot voor een vlieg flinke
beestjes. Sommige zou je zo in
de kerstboom hangen als ze
maar groter waren, andere zijn
nogal grof en harig gestileerd.
Van dat laatste type vond ik van-
daag een grote moeraswapen-
vlieg. In Nieuwegein zijn ze niet
zeldzaam.'

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De tweede verdieping
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Grote moeraswapenvliegen kunt u in deze tijd vooral aantreffen
op schermbloemen of dicht bij elkaar staande bloemen zoals bij
het Jacobskruiskruid. Het zijn kanjers, voor een vlieg althans,
van meer dan 1½ cm lang. Als u een bloementuin heeft kan hij
ook bij u langskomen.

________________________________

Kunstenares Mahsjid Djalinoes exposeert tot eind augustus in de bibliotheek. Ze heeft al op
diverse plaatsen in en rond Nieuwegein geëxposeerd, zoals bij de Kunstroute en bij Rijnhuizen.
We zijn blij dat haar werk nu ook in de bibliotheek te bewonderen is. Vrolijk, kleurrijk, en gelijk de
aandacht trekkend. Kom zelf ook eens kijken.

_____________________________________________________________________________

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


Lokale Vernieuwing:

‘Er moet betere
communicatie komen tussen
Jeugdzorg en het onderwijs’

Tijdens de raadsvergadering van donderdag
11 juli jl. heeft fractievoorzitter Heleen Peters
van Lokale Vernieuwing een motie ingediend
om het college van B&W aan te sporen om
blijvend in gesprek te gaan met het (basis)
onderwijs en de overige spelers op het ge-
bied van jeugdzorg. Het toekomstige overleg
zal deel uitmaken van de educatieve agenda
met als doel interactie en overdracht van de
opgedane kennis en ervaring, waarbij tevens
aandacht wordt geschonken aan de belang-
rijke rol die het onderwijs heeft bij het signa-
leren van dreigende problemen bij kinderen
en de financiën.

Fractievoorzitter van Lokale Vernieuwing
Heleen Peters: 'Het sociaal domein is een
breed terrein en kent verschillende vragen
en uitdagingen. De 3e fase van de transfor-
matie binnen het sociaal domein is ambitieus
maar dat sluit goed aan bij het karakter van
Lokale Vernieuwing.'

Tevens dienden de VVD, CDA & GroenLinks
samen de motie in met Lokale Vernieuwing.
Ook Miranda Schenkhuizen van de Nieuwe-
geinse VVD benadrukte het belang van de
motie in de eerste termijn van de raadsver-
gadering. De PvdA draaide minder warm
voor de motie, raadslid Emiel Holtermann
betwijfelde of de motie niet overbodig was
nadat er volgens hem een soortgelijke motie
in december 2018 is aangenomen. Na een
textuele aanpassing steunde de PvdA de
motie uiteindelijk wel. Ook wethouder Jan
Kuiper nam de motie aan: 'Ik zou graag het
vraagstuk centraal willen stellen en daar
helpt deze motie bij.'

De motie is aangenomen met 19 stemmen
voor (Lokale Vernieuwing, VVD, CDA,
GroenLinks, PvdA en de VSP) en 11 stem-
men tegen. De raad wordt uiterlijk in het eer-
ste kwartaal van 2020 geïnformeerd over de
voortgang en kan daarna kiezen om vervolg-
stappen te nemen.

Brand in woning aan de
Avondgaarde in Batau Zuid
In een woning aan de Avondgaarde in de
wijk Batau Zuid in Nieuwegein een brand
ontstaan. De brand brak rond even over
09.00 uur uit op de zolder van een hoekwo-
ning in de straat. Al vrij snel werd de brand
opgeschaald naar ‘grote brand’ zodat meer-
dere eenheden ter plekke gingen om de
brand te blussen. De brandweer had de
brand, die ontstaan is in de nok van het dak
van de hoekwoning, rond 10.15 uur onder
controle. Al vrij snel kon het sein ‘Brand
Meester’ worden geven.

De brand is ontstaan in de hoekwoning aan
de Avondgaarde. Omstanders laten weten
dat er ook rook uit de daken kwam van de
aangrenzende woningen. Al vrij snel bleek
dat de brand was overgeslagen naar de aan-
grenzende woningen.

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt dat
alle bewoners veilig uit de woning zijn geko-
men en dat er geen gewonden zijn gevallen.
Meerdere woningen zijn onbewoonbaar ver-
klaard en zullen onderzocht worden.

VRU laat weten dat de daken van vier wo-
ningen vernield zijn door de brand. De won-
ing zijn voorlopig niet bewoonbaar. Voor de
bewoners is tijdelijke onderdak geregeld.
Onderzocht zal worden hoe de brand is ont-
staan. Het vermoeden bestaat dat de brand
is ontstaan door kortsluiting.
___________________________________

Workshop
‘Samen voor… een goede
beursvloermatch’
Samen voor Nieuwegein, het netwerk voor
maatschappelijk betrokken organisaties,
houdt op dinsdag 29 oktober een workshop
‘Samen voor… een goede beursvloermatch’
om 19.00 uur bij Sport- en Evenementen-
complex Merwestein. Deze workshop is spe-
ciaal voor verenigingen en stichtingen om
zich voor te bereiden op de Beursvloer op
donderdag 28 november. Inschrijven voor de
workshop en de beursvloer kan nu al via de
website van Samen voor Nieuwegein.
De deelnemers aan de workshop leren hoe
ze de wensen en het aanbod kunnen formu-
leren en hoe ze dit presenteren aan de be-
drijven. De workshop wordt gegeven door
Karin Beenen van Samen voor Nieuwegein.
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Aangemelde activiteiten

Van vrijdag 19 t/m zondag 21 juli wordt de
Middengaarde op Galecopperpark omge-
toverd tot Buurtcamping.

Buurtterras Schansen, 19 juli.

Op zaterdag 20 juli vindt de eerste editie van
de Veldfuif plaats.

De Historische Kring Nieuwegein organiseert
op de zaterdagen 20 juli een fietstocht.

Pastellum-workshop: 20 juli.

20 Juli, AHN-stoelyoga met Adelique Laurier.

Freerunnen voor 5 euro op 22 juli.

27 Juli AHN-laagdrempelig bewegen met
een bal; met Ria Schakel.

31 Juli, speurtocht met lunch, Dorpshuis
Vreeswijk.

Pastellum-workshop: 1 augustus.

3 Augustus, AHN-verrassingsactiviteit.

Pastellum-workshop: 3 augustus.

10 Augustus, AHN-muziek met Melanie
Reindertsen.

Fokkesteeg Samen Eten op 11 augustus.

De stichting Fundacíon Real Madrid zal bij
SV Geinoord een vijfdaags voetbalkamp
houden.

17 Augustus, AHN-muziek met de band One
Trick Pony met (instrumentale) muziek van
The Shadows en soortgelijke bands.

Voetbalschool T4U gaat zijn eerste editie
van de techniek3daagse organiseren. De
driedaagse zal op 22, 23 en 24 augustus
georganiseerd worden bij JSV

24 Augustus, AHN-muziek met Selin Gurses
(zang en gitaar).

Voetbal Vierdaagse JSV, 26 - 29 augustus.

Kindervakantieweek Bouwgein, 26 - 30 au-
gustus.

31 Augustus, AHN: de beentjes van de vloer
met Ton Vermeulen van Country Line Dance

Drakenbootfestival, 1 september aan de
Herenstraat.

Op 7 september vindt de Authentieke Dag in
Vreeswijk plaats.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.merwestein.nl
https://samenvoornieuwegein.nl/aanmelden-beursvloer-2019/
https://www.pen.nl/artikel/derde-editie-van-de-buurtcamping-bijna-van-start-op-de-middengaarde
http://www.ehttps://www.pen.nl/artikel/betere-buurten-start-in-schansen-zuidxample.com
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https://www.pen.nl/artikel/historische-kring-organiseert-een-fietstocht
https://www.pen.nl/artikel/expositie-boerderij-bij-kunstgein-podium
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2
https://nieuwegein.allesvan.nl/agenda/detail/id/90739?ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)
https://www.pen.nl/artikel/ahn-zomerfestival-2
https://www.pen.nl/artikel/expositie-boerderij-bij-kunstgein-podium
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http://www.bouwgein.nl
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http://www.nieuwegeindrakenbootfestival.nl
https://www.pen.nl/artikel/inschrijving-geopend-voor-deelname-aan-de-authentiek-dag-in-vreeswijk


Ook dit jaar was de samenwer-
king met AkoestiCafé een groot
succes. De wisselende soorten
bands, zorgden voor een zeer
gevarieerd publiek, met voor ie-
der wat wils! Bij de gezellig aan-
geklede tent van het AkoestiCafé
mocht Spatz! het spits afbijten.

Het sfeervolle feest was vanaf
het eerste moment helemaal
aan, met een enthousiast pub-
liek. Na de optredens van
dreampop band Inu Inu op het
Geinbeat podium en Americana
singer-songwriter Maurice van
Hoek in de Akoesticafé tent liet
Utrecht Popprijs winnaar
Valentino zijn popsound klinken.

In de loop van de middag kwa-
men er steeds meer mensen het
mooi aangeklede festival oplo-
pen en konden genieten van de
luisterliedjes van Marcel de
Groot en Van Piekeren XL op het
akoestische podium. Op het mo-
ment dat Spinvis uit Nieuwegein
met zijn band het podium op
kwam stond het veld vol, en on-
danks de regen bleef iedereen
genieten van zijn poëtische lied-
jes.

Onder het genot van een patatje
van de Bossche Snackmobiel,
die door de drukte nog extra

aardappelen moest laten bezor-
gen, of met een burger, spare rib
of saté van De Middenhof kon
iedereen met een volle maag ge-
nieten van het avondprogramma.
Ook hier werd het feest voortge-
zet door de dansbare reggae-
klanken van Impulsix en de
mooie liedjes van Zoetwater.
Mensen gingen los tijdens Black-
BoxRed met hun harde gitaar-
werk en strakke drumsound. Ook
Scarlet Stories werd zeer ge-
waardeerd met hun akoestische
set. Tijdens de fijne Americana
van The Yearlings en de mooie
liedjes van Bjorn van Rozen kon
je heerlijk genieten van een
glaasje fris, wijn, of bier. Ook de
Zevenstar bar, waar speciaal
bier geschonken werd, had het
de hele dag druk.

Tijdens het spectaculaire optre-
den van The Cinema Escape
werd het langzaam donker. De
avond werd bij AkoestiCafé af-
gesloten door niemand minder
dan de Nieuwegeinse JosBros,
die met zijn Nederlandse Rap
iedereen aan het swingen kreeg
en er een groot feest van maak-
te. Op het Geinbeat-podium gin-
gen nog eenmaal de lichten aan
en het volume open om het feest
in stijl af te sluiten door Money &
the Man, die met hun energieke
set het publiek nog een keer
opzweepte. Het enthousiaste
publiek schreeuwde om meer en
kreeg nog een laatste toegift.

Daarna werd het langzaam stil.
De laatste drankjes werden op-
gedronken en iedereen verliet op
een rustige en gezellige manier
het terrein.

‘Het was een geweldig feest voor
alle bezoekers, bands, artiesten,
partners en vrijwilligers. Gein-
beat ziet jullie graag volgend jaar
weer terug en ook dan maken
we er weer een groot feest van!’
zo laat de organisatie onze
redactie weten.
Onze videograaf Jos van
Vogelpoel maakte een video van
het optreden van Spinvis op
Geinbeat.

‘Eerste Plofparade
smaakt naar meer’
Afgelopen weekend was er een
hoop te doen in Nieuwegein. Zo
konden de inwoners van Nieu-
wegein op zondag genieten van
de eerste Plofparade. Om 12.30
uur opende wethouder Ellie
Eggengoor de PLOFparade mid-
dels een ‘Paradebaan’ op de
Plofsluisbrug met ludieke voertui-
gen.

De PLOFparade is een initiatief
van stadsmarketingpartners Fort
de Batterijen, Down Under, ROC
Midden Nederland, SportID,
stadstheater DE KOM, Club
Rhijnhuizen, het Natuurkwartier
en RED Online Marketing.

Tijdens de PLOFparade konden
de bezoekers over een route van
drie kilometer kennis maken met
Fort Jutphaas, de Plofsluis en
Fort de Batterijen. Naast leuke
activiteiten voor het hele gezin,
sport en spel was er verrassend
vervoer tussen de forten en de
Plofsluis. Het spelen en ontdek-
ken op de drie Waterlinieplekken
stond centraal.

Martijn Geerdes van Fort de Bat-
terijen over het initiatief: ‘Gewel-
dig om te zien wat voor leuke ini-
tiatieven er ontstaan wanneer
Nieuwegein de handen ineen-
slaat’. Wethouder Ellie Eggen-
goor: ‘De energie in de stad om
de parels van Nieuwegein meer
bekendheid te geven, werkt aan-
stekelijk. Met dit evenement zet-
ten partners gezamenlijk de
schouders eronder en hebben zij
een leuk evenement gelanceerd
voor alle Nieuwegeiners.’

Onze videograaf Bart van
Rooijen maakte een videover-
slag op Fort de Batterijen aan de
Overeindseweg. Een veel ge-
hoord geluid is dat dit evenement
‘naar meer smaakt.’
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Drukbezocht Geinbeat vierde 25 jarig bestaan!

Het was afgelopen zaterdag een groot feest tijdens de 25ste editie van het het Geinbeat Festival
op de Middengaarde in Galecop. De band ‘A Beautiful Lie’ mocht als winnaar van de Kleine Prijs
van Nieuwegein het startsein geven voor deze jubileum editie, wat ze met veel overtuiging deden!

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Grondonderzoek en
boringen voor nieuwe
tramlijn
In de zomer van 2020 vernieuwt
BAM Infra gedurende drie maan-
den de tramlijn in Nieuwegein-
Zuid en IJsselstein. Om de lijn
geschikt te maken voor nieuwe
trams worden bovendien alle
haltes langs de gehele trambaan
verlaagd en verlengd. Om goed
voorbereid aan de slag te kun-
nen, begint de aannemer bin-
nenkort met het definitieve ont-
werp van de haltes. Hiervoor is
extra informatie over de bodem
nodig en daarvoor wordt grond-
onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek is nodig vanwege
het verlengen en verplaatsen
van alle 23 haltes van de tram-
baan in Utrecht, Nieuwegein en
IJsselstein. Voordat een nieuwe
halte kan worden gebouwd,
wordt gekeken naar de opbouw
en stabiliteit van de ondergrond.
Dit grondonderzoek wordt voor-
namelijk uitgevoerd op het spoor
en in enkele gevallen net daar-
naast. Met behulp van een kraan
op met daaraan speciale meet-
apparatuur, worden op diverse
locaties verspreid langs de tram-
baan boringen uitgevoerd. De
werkploeg zal op enkele locaties
ook met de hand boringen uit-
voeren.

Hinder
BAM, die het grondonderzoek
uitvoert, zal in juli en augustus
met enige regelmaat op en rond-
om het tramspoor te vinden zijn.
De werkzaamheden worden
voornamelijk ‘s nachts uitge-
voerd omdat dan het openbaar
vervoer niet wordt gehinderd. De
verwachting is dat overlast voor
de omgeving minimaal zal zijn
omdat de twee machines die
hiervoor worden ingezet weinig
geluid produceren.

Zomerrecept in Koken met PEN

IJsjes en ijslollies
Dit zijn twee leuke zomerrecep-
ten die je bv. in de vakantie sa-
men met de kinderen kunt ma-
ken. Met het eerste recept maak
je romige ijsjes in mooie kleurtjes
op basis van melk en pudding-
poeder. Met het tweede recept
maak je ijslollies op basis van
suikerstroop met vers fruit. Laat
je fantasie en die van de kids de
vrije loop en fantaseer en experi-
menteer er lustig op los met in-
grediënten, kleurtjes en vormen.

Nodig voor ca. 6 ijsjes
• instant puddingmix (lichte kleur)
melk (zie verpakking pudding-
mix)
• voedingsmiddelen-kleurstof in
verschillende kleuren (bv. in de
Toko); de kleurstof niet noodza-
kelijk, je kunt de ijsjes ook de
kleur van de pudding laten hou-

den, maar dan worden ze niet zo
mooi als op het plaatje.
• ca. 6 koffiebekertjes, ca. 6 (ijs-
lollie)stokjes, aluminiumfolie of
plasticfolie met elastiekjes

Bereiding
Maak de puddingmix aan met de
melk volgens de gebruiksaanwij-
zing op het pakje.
Maak het wat vloeibaarder, dus
iets meer melk erbij.
Verdeel de pudding in even grote
porties en meng er per portie
een beetje van iedere kleurstof
door, zodat je verschillende kleu-
ren pudding krijgt.
Doe de verschillende kleuren

pudding laag voor laag in de
bekertjes.
Dek de bekertjes stevig af met
aluminiumfolie of plasticfolie dat
op zijn plaats wordt gehouden
door een elastiekje.
Prik een gaatje in het midden
van de folie en steek de stokjes
midden in de pudding in de be-
kertjes.
Zet de bekertjes eerst 2 uur in de
koelkast om af te koelen en
daarna ca. 4 uur in de vriezer om
er ijsjes van te maken.
Zet ze voor gebruik even buiten
de vriezer zodat ze makkelijker
uit de vormpjes gaan.
Ze zijn dan ook minder koud en
dat vermindert het risico op buik-
pijn op een hete zomerdag.

Nodig voor 4 ijslollies
• 250 g zoet fruit (bv. banaan,
aardbeien, meloen)
• 2 eetlepels citroensap
• 50 g suiker
• 75 g water of 250 g fris-zoet rijp
fruit (bv. aardebeien, frambozen)
• 1 eetlepel citroensap
• 75 g suiker
• 75 g water
• 4 koffiebekertjes of ijslollie-
vormpjes, 4 (ijslollie)stokjes, alu-
miniumfolie of plasticfolie met
elastiekjes, evt. staafmixer

Bereiding
Maak het fruit schoon en prak of
pureer het met het citroensap.
Doe suiker en water in een steel-
pan en verhit het al roerend tot
de suiker is opgelost (het water
hoeft niet te koken), nu heb je
suikersiroop.
Meng de vruchtenpuree door de
suikersiroop.
Vul de ijslolly vormpjes of koffie-
bekertjes, dek ze af en zet ze in
de diepvriezer of het vriesvak
van de koelkast.
De vriestijd is 4 tot 8 uur, afhan-
kelijk van de temperatuur in de
vriezer en van hoe vaak de vrie-
zer opengaat om naar de ijsjes
te kijken.
Zet ze voor gebruik even buiten
de vriezer zodat ze makkelijker
uit de vormpjes gaan.
Ze zijn dan ook minder koud en
dat vermindert het risico op
buikpijn op een hete zomerdag.
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Authentieke Dag voor 10e keer in Vreeswijk
Zaterdag 7 september gaat de oude kern van Vreeswijk weer bruisen
in de sfeer van de jaren ’50. De Authentieke Dag Vreeswijk viert dit
jaar haar 10-jarig jubileum en daarom wordt er flink uitgepakt. Ook dit
jaar hebben veel liefhebbers zich al ingeschreven voor dit prachtige
evenement waardoor er weer vele verschillende oldtimers van 40 jaar

en ouder te bewonderen zijn. De burgemeester zal weer op
spectaculaire wijze het startschot geven voor de route die de

oldtimers (auto’s, vrachtauto’s, motorfietsen, tractoren en brommers)
langs de Hollandse Waterlinie gaan rijden.

Amerikaans tintje
De oude dorpskern staat in het teken van muziek met een

Amerikaans tintje uit de jaren 50. Een fantastische rock-‘n’-roll band
zal iedereen laten swingen en voor de oude vetkuiven is er

stampende dixielandmuziek. Het zal dan toch echt moeilijk zijn om
stil te blijven staan! Een linedancegroep gaat dansen op country &
western muziek waarbij iedereen kan meedoen. Wie niet wil dansen
kan meegenieten. Tussen de glimmende Cadillacs en andere

Amerikaanse sleeën zal Marilyn Monroe in hoogsteigen persoon in
een wapperende witte jurk flaneren. Kortom, waan je even in de jaren

50 en droom weg naar oude sfeervolle tijden.
_______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.pen.nl/artikel/authentieke-dag-voor-10e-keer-in-vreeswijk


Zondag 4 augustus is er weer Themazondag
bij Museumwerf Vreeswijk aan de Wierse-
laan. Het onderwerp deze keer is Knopen en
Splitsen. Het is een passend thema want
zonder touw vaart niemand wel, of je nu een
roei- of motorbootje hebt of een (voormalig,
monumentaal) vrachtschip.

Eeuwenoud ambacht
Degelijk touwwerk aan boord is onmisbaar,

ook voor de veiligheid. Bij historische sche-
pen draagt degelijk ouderwets touwwerk ook
bij aan een authentieke uitstraling. Schip-
pers, boeren en buitenlui werden vroeger
van jongs-af-aan ingewijd in de geheimen
van het knopen en splitsen. Dat is nu wel an-
ders. Dit eeuwenoude ambacht dreigt te
verdwijnen. Daar wil de Museumwerf wat
aan doen met onder andere deze Thema-
zondag. Dan geeft Hans van der Haar inte-

ressante knoopdemonstraties van bezetting
tot oogsplits. Wat dit zijn? Daar komt u ter
plekke achter!! Van der Haar is graag bereid
de geheimen van het knopen en splitsen te
onthullen. Daarbij beperkt hij zich niet tot
touw alleen. Ook staaldraad komt aan bod.

Van der Haar is niet zomaar de eerste de
beste. Hij kan buigen op 40 jaar praktijker-
varing bij Monster Vreeswijk en bij Gebr. van
der Vlerk bv. Vreeswijk. Ook geeft hij cursus-
sen knopen en splitsen, onder andere bij de
Museumwerf.

Themazondag
De Themazondag is een kleinschalig evene-
ment waarbij verschillende onderwerpen aan
bod komen die iets te maken hebben met de
binnenvaart, de werf, het water of die ge-
woon leuk zijn. Natuurlijk is ons gezellige
Theehuys met binnen- en buitenterras dan
weer geopend voor een lekker kopje koffie of
thee en een stuk koude of warme appeltaart.

Tijdens de Themazondag is Museumwerf
Vreeswijk geopend van 13.00 uur tot 17.00
uur. De entree is als gewoonlijk € 2,- p.p.
Bootsmaatjes en kinderen tot 12 jaar hebben
gratis toegang.
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_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Merwestein
Wil jij dat jouw kind zijn/haar
zwemdiploma haalt? Ja natuur-
lijk! Sterker nog, mijn kind heeft
al zwemles, zeg je misschien.
Goed bezig, zwemles is de weg

naar een zwemdiploma waarmee
je laat zien dat je alle zwemvaar-
digheden goed beheerst.
Zwemveiligheid is super belang-
rijk bij recreëren in, op en rond
water.

Natuurlijk is het heel belangrijk
om na het halen van je zwem-
diploma te blijven zwemmen,
oefenen, oefenen en oefenen.
Om te blijven oefenen hebben
wij deze zomer weer verschil-

lende zomer en snel cursussen.
Interesse?
Kijk even wanneer de cursussen
zijn op onze website en vraag
om meer informatie bij onze re-
ceptie.

Themazondag Museumwerf Vreeswijk: ‘knopen en splitsen’

_____________________

http://www.museumwerf.nl
http://www.museumwerf.nl
http://www.merwestein.nl




Het groenonderhoud, dat ‘jaar en
dag’ werd gedaan door aanne-
mingsbedrijf Jos Scholman BV
uit Nieuwegein, wordt sinds
1 januari dit jaar uitgevoerd door
de bedrijven Van de Bijl & Heier-
man BV (VDBH) uit Opheusden
en van Wijk uit Nieuwegein.
Deze twee bedrijven kregen
vorig jaar de opdracht na aanbe-
steding. Scholman onderhoudt
momenteel alleen de sportvelden
en de rotondes

Uit onderzoek blijkt dat het be-
drijf VDBH het onderhoud doet in
Nieuwegein West en Noord.
‘Hier vallen de wijken Batau
Noord, Batau Zuid, Doorslag,
Galecop, Zuilenstein, Jutphaas
en Wijkersloot onder’, aldus
Dennis Houweling van VDBH.
Van Wijk uit Nieuwegein doet de
overige wijken en het ruwe gras
in heel Nieuwegein. Niels Hoeke
van Van Wijk uit Nieuwegein
wenst geen enkel commentaar te
geven en verwijst naar de ge-
meente Nieuwegein.

Stefan Gerrits uit de wijk Gale-
cop in één van de vele reacties
op Facebook: ‘Dacht al dat de
gemeente Nieuwegein een nieu-
we aannemer heeft voor het on-
derhoud van het groen. Helaas
vast de goedkoopste geweest of
niet? Staan hier met z’n allen
vooral in het afgetrapte busje te
roken, hebben er overduidelijk
geen zin in. Gaan als een dolle
stier door de wijk en slaan de
helft over!’

Beide bedrijven schermen met
de CO2-prestatieladder. Hier-
mee, zo schrijven de bedrijven
op hun website: ‘Leveren we
een bijdrage aan het vermin-
deren van CO2-uitstoot.’ De
gemeente laat weten: ‘Groenbe-
drijf VDBH werkt met elektrisch
gereedschap (bijvoorbeeld bos-
maaiers, bladblazers, heggen-
scharen en kettingzagen) die ze
elke avond opladen met groene
stroom. Ook een groot deel van
de auto’s zijn elektrisch. Goed
tegen de geluidsoverlast én goed
voor het milieu.’

San Geurtsen, woont in de wijk
de Doorslag: ‘Afgelopen dinsdag
in de wijk de Doorslag werd er
de hele ochtend en een deel van
de middag met machines ge-
werkt die herrie maakten. Wat ik
dan niet snap is zo’n man met

een blazer die mijn net geveegde
stoepje voor het terras geheel
overhoop haalt. (Voor de duide-
lijkheid: Mijn terras ligt aan de
gemeente stoep met daar tegen-
over een slecht onderhouden
gemeentetuin). Mijn gehele ter-
ras ligt onder grasaren, onkruid
etc, net als de stoep. Vervolgens
komt daarna nog een man die
met een machine onkruid tot
3 cm boven de stoep hakseld.
Onkruid staat er dus nog steeds
enkel wat lager. Vervolgens komt
er weer een man die de kanten
van het gemeente perkje schof-
felt maar al het onkruid staat een
halve meter hoog en laten het
staan. Ik zit geregeld op de stoep
met een krabber omdat ik het
geen gezicht vindt. Met de buren
zitten we in de struiken om het
gewas in toom te snoeien zodat
het voor ons ook een beetje leef-
baar en prettig is om tegen aan
te kijken. De stoep is een aan-
sluiting op mijn nette terras.
Weet je, een beetje herrie vind ik
niet erg maar dat halfwassen
werken, daar erger ik me kapot
aan.’

Angelique Didden: ‘Ik kan geen
gesprek voeren hier. Ze zijn hier
bezig, maar het maakt een tak-
keherrie. Snap dat zij weinig ho-
ren met die oordoppen op. Ik
merk er niks van. Ze hebben nu
pauze en de radio op standje
voluit. Nee, ze hebben niet echt
oog en oor voor de omgeving
geloof ik.’

De gemeente Nieuwegein:
‘VDBH werkt elektrisch omdat dit

vorig jaar een verplicht onder-
deel was in de aanbesteding van
de gemeente Nieuwegein.’ Deze
aanbesteding liep vooruit op het
Manifest Maatschappelijk Ver-
antwoord Inkopen dat Groen-
Links wethouder Marieke Schou-
ten in mei ondertekende. ‘Vanaf
nu hebben duurzaamheid en so-
ciale betrokkenheid een belangri-
jke rol bij alles wat de ge-meente
inkoopt.’ Maar is dit altijd goed?

De VSP maakt zich ernstig zor-
gen over de verschillende manie-
ren van het groenonderhoud in
de gemeente Nieuwegein. Ton
de Mol van de VSP: ‘Openbaar
groen is een belangrijk onder-
deel van de openbare ruimte.
Meer dan welk ander onderdeel
dan ook, bepaald de aanwezig-
heid van openbaar groen de
sfeer en beleving van deze
openbare ruimte. Visueel aan-
trekkelijke groenstructuren dra-
gen bij aan een positieve waar-
dering van de omgeving, terwijl
slecht onderhouden groen hier
juist afbreuk aan doet. Ziet er
naar uit dat de inschrijving voor
het groenonderhoud in Nieuwe-
gein te laag is aanbesteed waar-
door de gewenste kwaliteit door
de gegunde bedrijven niet gele-
verd kan worden. Wij zullen hier
vragen aan het college over stel-
len!’

Reactie gemeente Nieuwegein
‘Zoals veel inwoners van Nieu-
wegein hebben gezien, heeft ook
de gemeente geconstateerd dat
het groenonderhoud van een
aannemer in een aantal wijken

ondermaats is. Wij betreuren dit
en vinden het vervelend. De
klachten hebben vooral betrek-
king op achterstallig beheer en
onderhoud waaronder veel on-
kruid in plantvakken en op be-
strating en te hoog gras. De
staat van onderhoud is niet con-
form de afspraken die met de
aannemer zijn gemaakt. Daarom
is en blijft de gemeente met de
aannemer in gesprek over hoe
dit wordt opgelost.’

‘De wijk Zuilenstein is nu eerst
aan de beurt. De aannemer is
bezig met een verbeterplan voor
de andere wijken waarover wij
begin volgende week meer kun-
nen vertellen. De aannemer zal
in ieder geval de komende pe-
riode ook op zaterdag werken.
Dat betekent dat de aannemer
vanaf 07.00 uur het werk mag
opstarten. Mogelijk ervaart u
daar enige hinder van. Begin vol-
gende week informeren wij in-
woners van Jutphaas Wijker-
sloot, Batau Zuid, Batau Noord,
Galecop, Blokhoeve, Doorslag
en Huis de Geer via de gebruike-
lijke kanalen om zo meer duide-
lijkheid te geven over hoe en
wanneer hun wijken door de
aannemer op orde worden ge-
bracht.’

Dennis Houweling van Van de
Bijl & Heierman BV laat in een
reactie weten wekelijks contact
te hebben met de gemeente
Nieuwegein. Vooral de voort-
gang van het onderhoud en
eventuele klachten worden be-
sproken. De gemeente Nieuwe-
gein laat weten dat inwoners
vooral melding moeten maken
als zij niet tevreden zijn over het
onderhoud van het groen.

Is er iets kapot in uw buurt of
heeft u ergens last van? Zoals
afval, zwerfvuil, losliggende
stoeptegels, niet werkende lan-
taarnpalen, muizen of ratten-
plaag. Meld het de gemeente
meteen.

De Digitale Stad Nieuwegein
vraagt vooral foto’s toe te sturen
naar de redactie. Dat kan via e-
mail of WhatsApp. Zet er vooral
bij waar de foto is genomen en in
welke wijk. Via WhatsApp naar:
0646139696. Handig om dit
nummer vast in uw telefoon te
zetten zodat, als u iets ziet, het
direct naar ons kunt sturen.

14

_________________________________________________________________________________________________

Inwoners ontevreden over het
groenonderhoud in Nieuwegein

Het groenonderhoud in Nieuwegein mag rustig ‘belabberd’ ge-
noemd worden. Dit is één van de conclusies die we kunnen
trekken uit de vele reacties de inwoners uit Nieuwegein op de
Facebookpagina van de gemeente. Begin deze week schreef
‘Jantine met de Pet’ er al over. Ook op onze redactie krijgen we
meerdere e-mails binnen inzake het groenonderhoud in de

openbare ruimte.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.nieuwegein.nl/melden/
https://www.nieuwegein.nl/melden/
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
0646139696
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De bouw van de nieuwe tram-
remise in Nieuwegein gaat de
laatste, beslissende fase in. De
werkplaats is inmiddels overge-
dragen aan het trambedrijf van
de provincie Utrecht. Momenteel
wordt de laatste hand gelegd
aan de installatie van de ver-
schillende onderhoudssystemen.
Voordat de remise in gebruik
wordt genomen, legt Strukton
nieuw spoor aan. Nog even en
de eerste tram rijdt deze zomer
de nieuwe werkplaats in.

Volop activiteit op het
remiseterrein in Nieuwegein
Medewerkers van Strukton Rail
zijn druk bezig met de aanleg
van nieuw spoor. De rails en wis-
sels sluiten de werksporen in de
nieuwe werkplaats aan op het
buitenterrein. Zo krijgt de werk-
plaats een directe hoofdingang
met een verbinding naar de
trambaan.

Van oude naar nieuwe werk-
plaats
Omdat het onderhoud aan de
trams tijdens het werk doorloopt,

blijft de huidige werkplaats zo
lang mogelijk in bedrijf. Vanaf 15
juli 2019 verandert deze situatie
en wordt het oude spoor doorge-
sneden. De trams kunnen dan
niet meer voor onderhoud naar
de vier onderhoudssporen in de
oude werkplaats. Twee weken
later wordt de aansluiting met
nieuw spoor op de nieuwe werk-
plaats afgerond en start de inge-
bruikname van de nieuwe tram-
remise.
Tijdens deze overbruggingsperi-
ode blijft in de bestaande werk-
plaats (oude wasstraat) een
werkspoor beschikbaar voor on-
derhoud van de trams. Omdat in
de zomervakantie met minder
trams wordt gereden, is minder
onderhoud nodig. Dit is daarom
het juiste moment om de oude
werkplaats buiten bedrijf te stel-
len.

Om de onderhoudswerkzaamhe-
den in de werkplaats veilig te
kunnen uitvoeren, rondt Tractie
& Besturingsaannemer Engie de
installatie van een overkoepe-
lend veiligheidssysteem af. De

komende weken wordt dit sys-
teem getest en beproefd. Op dit
moment worden ook de laatste
werkzaamheden aan het kantoor
afgerond. In dit kantoor trekken
alle medewerkers van het tram-
bedrijf en vervoerder U-OV in.
Ook de verkeersleiding krijgt hier
een werkplek.

Verhuizing medewerkers
Nadat de nieuwe werkplaats met

de werkplaatssystemen integraal
is getest, start in augustus het
onderhoud van de trams weer
volledig op.
Zodra de bestaande werkplaats
is gesloopt en het terrein is in-
gericht, verhuizen dit najaar alle
remisemedewerkers naar de
nieuwe huisvesting. De officiële
ingebruikname van de remise in
Nieuwegein is op 28 november
2019.

Portret van de Week

‘Hans en ik besluiten de foto’s
te gaan maken op het balkon
van zijn appartement. Het bal-
kon kijkt uit op de Markt en op
het karakteristieke gebouw van
La Place. Hans vertelt honderd-
uit. Over zichzelf. Over zijn hob-
by’s. Over zijn vrijwilligerswerk.
Over zijn werk in de grafische
industrie (mooie nostalgie!).
Over zijn Goldwing. Wanneer
we klaar zijn met de portretten
vraagt Hans of ik zijn motor, de
Honda Goldwing, nog wil zien…
Overbodige vraag. En dan
staan we bij dat schitterende
mechaniek. De machine heeft
precies die rode kleur die hij
moet hebben. Wát een juweel.
Daarom ook nog maar een foto
gemaakt van een trotse Hans
naast zijn prachtige vervoer-
middel.’

Meer weten? Maak dan, naar
aanleiding van de antwoorden
die hij geeft op de vijf altijd
dezelfde vragen en door middel
van de foto’s, nader kennis met
Hans van Kuik, het Portret van
deze Week!

Bouw tramremise Nieuwegein: eindfase

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-helpt-daar-anderen-in-nieuwegein


http://www.slagerijwimkastelein.nl
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Schrijver, illustrator, inspira-
tor, levensgenieter én onder-
nemer. Lou Niestadt is het al-
lemaal, en meer. Ze leidt haar
leven als één grote ontdekkings-
reis waarbij ze haar hart dúrft te
volgen, avonturen aangaat en
niet wijkt voor angst of onzeker-
heid. Lou heeft lef. Ook als het
gaat om ondernemen. Onderne-
men gaat nu eenmaal hand in
hand met lef en juist dát wil zij
delen met de vrouwelijke on-
dernemers van platform LEF.

Op 13 september vindt er bij Lots
of Energy in Nieuwegein een bij-
eenkomst plaats van onderne-
mersplatform LEF. Dit platform
voor vrouwelijke ondernemers uit
regio Utrecht is recent opgezet
door Stichting De Ruilfabriek.
Lou Niestadt zal hier een inspi-
rerende lezing geven over de
must van lef voor succesvol on-
dernemerschap. Zelf pleegde zij
eerder social suïcide en trok ze
de stekker uit haar succesvolle
online business omdat het niet
meer strookte met hetgeen waar
ze voor stond. Nogal een ge-
waagde stap voor een online on-
dernemer. Maar nieuwe deuren
openden zich en dit moedige be-
sluit heeft haar alleen maar meer
zakelijk succes opgeleverd.

Eén van haar missies is dan ook
om vrouwen, en dus ook vrouwe-
lijke ondernemers, te inspireren
en te helpen om zich te bevrijden
van angst. 'Als je echt gaat staan
voor wie je werkelijk bent, als je
mag willen wat je wilt, als je de
moed hebt om te doen wat je ziel

je al je hele leven influistert, dan
valt angst van je af en valt alles
op zijn plek. Je wereld blijkt dan
helemaal niet in te storten, maar
gaat juist voor je open.', aldus
Lou.

Over Lou Niestadt
Lou Niestadt is auteur van de
artjournals ‘Groots & meesle-
pend leven’ en ‘Less is Luxe’.
Kenmerkend voor haar boeken is
dat ze handgeschreven en zelf
geïllustreerd zijn. Voordat ze
haar liefde voor illustreren ont-
dekte was Lou model, student,
leerkracht en inspirator voor on-
derwijzers. Ze gaat graag op
avontuur met haar man en drie
dochters. Samen met haar jong-
ste dochter, Jipp Helldoorn
schreef ze het boek ‘Moedige
Moeders & Dappere Dochters’.
Meer info is te vinden op
https://louniestadt.com.

Over Ondernemersplatform
LEF
Het LEF ondernemers platform is
een initiatief van Stichting De
Ruilfabriek in Nieuwegein. On-
dernemers met LEF die van hun
passie hun werk hebben ge-
maakt of combineren met een
betaalde baan. LEF staat in het
teken van 'Leef wat je liefhebt'.
Het delen van kennis, ervarin-
gen, het leren van elkaar, met
elkaar verbinden en banden
leggen in ondernemerschap is
een belangrijk onderdeel voor
het platform. Voor meer infor-
matie kijk op www.deruilfab-
riek.nl.

Van vrijdag 19 t/m zondag 21 juli
wordt de Middengaarde op Gale-
copperpark omgetoverd tot
Buurtcamping. Drie dagen lang
is het park aan de rand van de
wijk Galecop een gemoedelijke
__________________________

Bliksem zet
liftschacht in brand
op het Muntplein
Vorige week vrijdagmiddag even
na 13.10 uur heeft op het dak
van een appartementencomplex
aan het Muntplein brand ge-
woed. Door blikseminslag in een
liftschacht boven de winkel van
Jola Mode ontstond al snel een
grote brand. De brandweer was
al snel met meerdere eenheden,
waaronder uit IJsselstein,
Utrecht en Nieuwegein, aanwe-
zig. Bewoners van 21 apparte-
menten werden uit voorzorg ge-
evacueerd.

De brand aan de Penningburg
werd al snel opgeschaald naar
grote brand, iets wat gebruikelijk
is bij een brand in een apparte-
mentencomplex. Rond 13.40 uur

werd het sein ‘brand meester’
gegeven. Of er gewonden zijn
gevallen en hoe groot de schade
is, is op dit moment niet bekend.

Volgens een getuige was in de
omgeving een sterke brandlucht
te ruiken. Rond 15.00 uur moch-
ten de bewoners van de apparte-
menten weer naar hun woning.
De lift is voorlopig buiten gebruik.
Veiligheids Regio Utrecht (VRU)
laat in een reactie weten: ‘De
bliksem bij was in de opbouw
van de machinekamer van de lift
geslagen. Er zijn nog kleine
vuurresten in de spouw. Voor de
bestrijding hiervan wordt het spe-
cialistische gereedschap Cobra-
Cutter ingezet.’

camping, waar inwoners van
Nieuwegein elkaar beter kunnen
gaan leren kennen. Wil je komen
luieren, gezellige activiteiten
doen of BBQ-en met de buren?
Het is allemaal mogelijk.

Het middeleeuwse/spel thema is
voor de organisatoren van de
Buurtcamping niet nieuw. Op het
gevarieerde evenemententerrein
van de Middengaarde worden
met regelmaat workshops hand-
boogschieten en zwaardvechten
gegeven, ook de spelvorm
archery-tag (waarbij deelnemers
met bogen en een zachte pijl een
object of elkaar proberen te ra-
ken) neemt aan populariteit toe.
De Middengaarde is tevens be-
kend van lasergame of festivals
zoals Geinbeat en menigeen
heeft hier de afgelopen jaren een
bedrijfs- of familie (thema) feest-
je gevierd.

Het weekend van de buurtcam-
ping wordt het activiteitenaanbod
uitgebreid met workshops en de-
monstraties zwaardvechten en
dit samen zal het weekend hele-
maal een Middeleeuws tintje
geven. Er zal dagelijks een
kampvuur worden ontstoken te-
gen schemering en ook aan het
avondeten en het ontbijt is ge-
dacht, voor een simpele maar
voedzame maaltijd wordt
gezorgd en is alleen voor kam-
peerders bij de prijs inbegrepen.

In 2017 werd de eerste Buurt-
camping gehouden. De organi-
satie valt nu onder de nieuwe
stichting ‘Burgerinitiatieven
Nieuwegein.’ Er is plaats voor
maximaal 100 kampeerders. De
buurtcamping Nieuwegein wil
gezinnen met een smalle beurs
in het eerste weekend van de
schoolvakantie in Midden Neder-
land zo een bijna gratis vakantie-
weekend laten beleven.Een plek-
je kost slechts € 15,- per per-
soon. Houders met een Nieuwe-
gein-Pas zijn goedkoper uit.

Drie dagen lang is het park een
gezellige camping, bewoond
door alle mensen die de buurt
rijk is: van yuppen tot daklozen,
van muurbloempjes tot druk-
temakers en van zuigelingen tot
senioren.

Lou Niestadt inspireert vrouwelijke
ondernemers over de must van lef

________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foto: Nick van der Spek

Derde editie van de Buurtcamping
heeft Middeleeuws tintje

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://louniestadt.com
http://www.deruilfabriek.nl
http://www.deruilfabriek.nl
https://nieuwegein.debuurtcamping.nl
https://nieuwegein.debuurtcamping.nl
https://nieuwegein.debuurtcamping.nl
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Nieuwegein ontvangt een IEEE Milestone
Award plaquette voor de ontwikkeling van
WaveLAN, de voorloper van Wi-Fi. De pla-
quette wordt op 29 oktober 2019 in Theater
de Kom in Nieuwegein onthuld door burge-
meester Frans Backhuijs en de President
van de IEEE, José Moura. IEEE is ‘s werelds
grootste technische professionele organisatie
die technologische ontwikkeling bevordert.
De plaquette zal worden geplaatst in het
Stadshuis van Nieuwegein omdat het Zuid-
stedegebouw aan de Zadelstede, de plek
waar de uitvinding is gedaan, niet toeganke-
lijk is voor publiek. Dit is een voorwaarde van
de IEEE.

De IEEE erkent de ontwikkeling van Wave-
LAN als een zogenaamde ‘IEEE Milestone’.
In november 1987 heeft een team van Ne-
derlandse ingenieurs het eerste prototype
voor WaveLAN gedemonstreerd in Nieuwe-

gein. Dat werd uitgevonden in het kenmer-
kende Zuidstedegebouw aan de Zadelstede
in de binnenstad van Nieuwegein. Hierin zat
het bedrijf National Cash Register (NCR) in
de jaren ’80 van vorige eeuw gevestigd, een
Amerikaanse maker van betaalterminals.

De technologie heeft rechtstreeks geleid tot
de oprichting van de IEEE 802.11 Working
Group for Wireless Local Area Networks en
was het startschot voor Wi-Fi, dat momenteel
alomtegenwoordig is. De WaveLAN Mile-
stone Award is de derde die ooit werd uitge-
reikt in de Benelux.

'Wi-Fi is niet meer weg te denken uit onze
maatschappij' zegt Cees Links, Wi-Fi pionier
van het eerste uur in een interview in Tele-
compaper. 'Vandaag is Wi-Fi overal aan-
wezig en de impact op ons leven is veel gro-
ter dan wat we bij de start van de ontwikke-
ling ooit voor mogelijk hielden.'

Cees Links studeerde in Twente, eerst elek-
trotechniek en vervolgens informatica, dat
toen nog geen aparte opleiding was maar
onderdeel van toegepaste wiskunde. Na het
behalen van zijn bul in 1982 werkte hij korte
tijd als consultant voor verschillende bedrij-
ven, vooral in de ERP-markt. Die ervaring
bracht hem bij NCR, een Amerikaanse ma-
ker van betaalterminals. NCR leverde onder

meer aan banken, waar de minicomputersys-
temen moesten integreren met IBM-omge-
vingen. Om die koppeling te verzorgen, had
het een integratieafdeling opgezet in Nieuwe-
gein. Links werkte onder meer voor NCR,
AT&T, and Lucent Technologies.

Cees Links bedacht eind jaren ’80, toen hij
bij het Amerikaanse bedrijf NCR werkte, dat
het wel eens handig zou zijn als computers
draadloos met een netwerk konden worden
verbonden. Hij gaf vervolgens leiding aan het
team dat een cruciaal onderdeel van WiFi
uitvond. Zijn vrouw, ook ingenieur, was uit-
eindelijk degene die de catchy naam ‘WiFi’
bedacht, die staat voor Wireless Fidelity,
draadloze betrouwbaarheid.

Links liep in de jaren negentig rond met een
jasje waarin hij een grote laptop had ge-
naaid, om maar te laten zien wat de potentie
was van draadloos computeren. Hij mocht op
de koffie komen bij Apple-baas Steve Jobs,
die na een paar slides verkocht was en de
technologie gebruikte voor zijn iBook. Dat
was de doorbraak van WiFi en het internet of
things.

Een voorbeeld van een IEEE Milestone
Award plaquette die Philips met zijn
Compact Disc audio player in 1979
_

Derde milestone award in de Benelux
Om in aanmerking te komen voor de IEEE
milestone status, moeten ontwikkelingen een
belangrijke impact op de maatschappij gehad
hebben, een unieke oplossing voor een tech-
nisch probleem betekend hebben en gedu-
rende minstens 25 jaar hun waarde hebben
bewezen voor de mensheid.

De WaveLAN Milestone Award is de derde
die ooit werd uitgereikt in de Benelux. De an-
dere Milestone Awards zijn uitgereikt voor de
Compact Disc audio player in 1979, en de
ontdekking van supergeleiding in 1911. In
Europa zijn ongeveer 80 IEEE Milestone
Awards uitgereikt. Nu dus ook in Nieuwegein
en heeft de stad er weer een ‘toeristische at-
tractie’ er bij.

Geslaagde bijzondere
fietstocht door Nieuwegein
met jubilerende
Arie Liefhebber
Afgelopen zondag reed Arie Liefhebber,
eigenaar van Fietsliefhebber aan de Waar-
dijnburg met een aantal klanten een rond-
je Nieuwegein. Dit ter gelegenheid van het
20-jarig bestaan van de fietswinkel op
winkelcentrum Muntplein. Niet zomaar
een fietstochtje maar een bijzondere.

Wie denkt dat Nieuwegein zich niet leent
voor een mooie tocht heeft het mis. Arie
Liefhebber had de Nieuwegeinse schrijver/
dichter Ton de Gruijter gevraagd om de gids
te zijn. Ton schreef namelijk al eerder in één
van zijn boekjes over deze 30 km lange rit
vol met interessante onderwerpen en plaat-
sen. Zo hielden ze regelmatig stil bij die
plaatsen waar Ton alle info gaf en een
gedicht voor las.

Een ‘korte pauze en een mooi verhaal‘ laat
Arie weten aan onze redactie. ‘Alle deelne-
mers waren verrast om te merken, dat hoe
goed ze Nieuwegein ook kenden, ze toch op
‘nieuwe’ plekjes kwamen’, aldus Liefhebber.
De gemeenschappelijk noemer van het
geheel was niet alleen dat het allemaal fiets-
liefhebbers zijn die mee reden maar dit de-
den zij ook nog eens op een echte LIEFHEB-
BER fiets. ‘Nog nooit kwamen er eerder zo-
veel ‘LIEFHEBBERS’ op 1 dag bij elkaar dat
moesten we dus wel vastleggen’ gaf Arie
aan.

Aan het eind van de rit kregen alle deelne-
mers een lekker flesje ‘fiets wijn’ en een boek
van Ton de Gruijter mee als aandenken aan
deze gezellige rit. ‘Een mooi initiatief waar
volgend jaar een vervolg op gaat komen’ zo
laat Arie Liefhebber weten.

Edward van Cuijlenborg maakte een
videoverslag van de bijzondere tocht door
Nieuwe-gein.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

IEEE geeft Nieuwegein erkenning voor
leggen fundament hedendaagse Wi-Fi standaard

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.pen.nl/artikel/geslaagde-bijzondere-fietstocht-door-nieuwegein-met-jubilerende-arie-liefhebber
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https://www.werkenbijnbc.nl

