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'Koken met PEN'
Als lezer van De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl) weet u
dat we ook veel affiniteit hebben
met eten. Deze week maakt
onze ‘kookgek’ Eric Dekker een
Franse variant op garam masala,
Kip Korma Vadouvan. Kip Korma
is een beproefd recept met
Garam Masala, ‘ik doe het met
de Franse variant, Vadouvan’ al-
dus Eric. Hier het recept.
__________________________

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 Klaroen in de wijk
Zuilenstein.
__________________________

Zondag 30 juni
staat Batau Noord
in het teken van de
Fiets-Rommelroute

Gras Festival Batau
Op zaterdag 6 juli van 13.00 tot
19.00 uur vindt voor de derde
keer het GRAS buurtfestival
plaats in de binnentuin van
Buurtplein Batau aan het Oor-
tjesburg in Nieuwegein. De toe-
gang is zoals altijd gratis.

De tuin wordt voor die dag om-
getoverd tot circusachtig feest-
terrein. Circus SNOR is aanwe-
zig om heldhaftige kinderen en
stoere volwassen te leren hoe je
jongleert, op een grote bal loopt
of op een eenwieler fietst. Voor
de minder dapperen is er ook
gewoon een lekker terras waar
Fair’s zorgt voor koele drankjes,
heerlijk eten en gratis ranja voor
de kinderen. Bij slecht weer
wordt een tent opgezet. Onze
karikaturist Jan Ibelings is aan-
wezig om alles vast te leggen op
zijn karakteristieke manier.

Het GRAS buurtfestival wordt
mogelijk gemaakt door Stichting
De Baten in samenwerking met
De Kom, theater en kunstencen-
trum, Fair’s eerlijk eten en drink-
en en MOvactor.

Stichting De Baten is een zelf-
standige, ongesubsidieerde, wel-
zijnsinstelling in Nieuwegein.
Aan het Dukatenburg heeft de
stichting een centrum voor wo-
nen, zorg en welzijn gereali-
seerd. Het oude activiteitencen-
trum De Baten is in 2002 afge-
brand. Op dit terrein is op initia-
tief van Stichting De Baten De
Nieuwe Baten gebouwd.

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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Inschrijving 45ste
Sluizenloop van start
Op zondag 15 september zal in
Vreeswijk voor de 45-ste keer de
Sluizenloop worden gehouden.
De inschrijving voor deze loop is
weer geopend. Je kunt één of
meer kinderen inschrijven voor
de kinderloop of de jeugdloop of
voor de wedstrijd- en recreatie-
loop van 5 km of 10 km. Houders
van de Stadspas Nieuwegein
mogen gratis deelnemen.

Het parcours
Uit de evaluatie van de Sluizen-
loop Nieuwegein 2018 bleek dat
de brug over de Oude Sluis een
goede doorstroming belemmert,
vooral bij de wedstrijd- en recre-
atieloop van 5 km of 10 km. Met
het groeiende aantal deelnemers
zal het passeren van de brug
meteen na de start steeds moei-
lijker worden. Daarom hebben
wij besloten de volgorde waarin
de lussen worden afgelegd, om
te draaien.

De deelnemers aan beide wed-
strijd- en recreatielopen volgen
nu eerst de (oranje) lus richting
de Prinses Beatrixsluis en daar-
na de (blauwe) lus door het dorp.
De deelnemers aan de 5 km zijn
na het passeren van de start- en
finishboog klaar. De deelnemers
aan de 10 km volgen dan echter
nogmaals de (oranje) lus richting
de Prinses Beatrixsluis en de
(blauwe) lus door het dorp.

Sluizenwandeltocht
Dit jaar wordt de 10de Sluizen-
wandeltocht tegelijk met de Slui-
zenloop georganiseerd. Deze
wandeltocht met afstanden van
5, 10, 15 en 20 km loopt langs
de sluizen van Vreeswijk en
Nieuwegein, zoals de nieuwe
sluiskolk van de Beatrixsluis. De
start is vanaf 08.00 tot 13.00 uur
in Dorpshuis Fort Vreeswijk.
Voor de 15 en 20 km kan uiterlijk
tot 12.00 uur gestart worden.
Alle routes zijn uitgepijld. De
wandelroutes gaan niet over het
parcours van de Sluizenloop.

______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Wil je het parcours in detail bekijken. Ga dan naar de website.
Inschrijven voor het hardlopen. Klik hier.
Inschrijven voor het wandelen? Klik dan hier.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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VSV Kampioenen wassen
ruim 350 euro bij elkaar met
autowasactie!
Vorige week woensdagavond hebben de
kampioenen van VSV Vreeswijk MO15-1
maar liefst 360,- euro bij elkaar gewassen
voor het goede doel. De meiden hebben met
veel lol en aandacht tientallen auto’s een
sopje gegeven. Onder het genot van een
muziekje en een zonnetje werd het een ge-
zellige boel. Menig ouder reed daarna met
een blinkende bolide naar huis. Ook mensen
in de buurt wilden belangeloos doneren voor
dit goede doel.

Afgelopen zaterdag hebben twee meiden uit
de MO15-1 de Cheque overhandigd tijdens
het Jasmin Peters toernooi in Vinkeveen. Het
geld wordt ingezameld ter nagedachtenis
van Jasmin Peters en gaat naar het Emma
Kinderziekenhuis en het Ronald McDonald
Kinderfonds Nederland.

Complimenten voor onze kampioenen van
VSV MO15-1 die hebben laten zien dat ze
niet alleen goed kunnen voetballen, maar
zich ook in kunnen zetten voor een goed
doel. Ook dank aan alle ouders, buurtbewo-
ners, belangstellenden en donateurs.
___________________________________

Simonis Biljartlakens
Landsfinale voor de 22ste
keer in Merwestein
Op 22, 23, 28 en 29 juni wordt hét breedte-
sport event van het jaar gehouden: de Simo-
nis Biljartlakens Landsfinale. Voor de 22e
keer in successie is Sportcomplex Merwe-
stein weer het strijdtoneel voor hét breedte-
sport evenement van het jaar van de KNBB.

Met ingang van deze editie wordt het evene-
ment, dat voorheen in één weekend ge-
speeld werd, nu verdeeld over twee week-
enden. Alles volledig in nieuwe stijl!

Jaarlijks vinden in Sportcomplex Merwestein
in Nieuwegein ruim 300 wedstrijden plaats
om de Nederlandse Kampioenschappen van
de Landscompetitie van de KNBB-vereniging
Carambole (KVC). Teams dus vanuit het he-
le land, van noord tot zuid, van oost tot west,
heren of dames, libre of carambole, avondbil-
jarters of dagbiljarters, allemaal met als doel
Nederlands Kampioen te worden.

Zaterdag 22 juni aanstaande kan er weer
volop gedanst worden in De Partner aan de
Nedereindseweg 401A in Nieuwegein. Dan is
er ’The Summer of Love’ met de live band
Tin Soldiers. Je mag best een ouwe hippie
zijn als je naar the ‘Summer of Love’ komt,
maar het hoeft niet! Voor het eerst presen-
teert de Partner de live sixtiesband, Tin Sol-
diers, en die band is jong. Ook Woodstock
(deze zomer 50 jaar geleden) blijft niet onop-
gemerkt.

Muziek van toen door muzikanten van nu: vijf
jonge gasten spelen de überhippe jaren ’60
sounds van The Byrds, The Beatles, Rolling
Stones, Joe Cocker, Cream, The Who, The
Monkees en veel meer. Het feest duurt van
20.30 tot 00.30 uur.

Sixtiesband Tin Soldiers bestaat uit muzikan-
ten die ondanks hun jeugdige leeftijd alle-
maal een conservatorium- of rockacademie-
studie achter de rug hebben én al vele jaren
podiumervaring in professionele bands. De
voorliefde voor de sixties bracht hen bij el-
kaar in Tin Soldiers.

De entree bedraagt 15.00 euro. Dit is inclu-
sief een drankje. Jongeren tot en met 25 jaar
en houders van de Stadspas Nieuwegein
krijgen korting. Zij betalen 7,50 euro.
____________________________________

‘Vrolijke Vrijdag’ met PEN,
het Kleur- Geur- en Smaak-
centrum en Smaak & Stijl

Vrijdag 28 juni aanstaande is het weer
zover, dan gaat de nieuwe editie van de
‘Vrolijke Vrijdag’ van start. Dit is dé vrijdag-
middag borrel van Nieuwegein die elke laat-
ste vrijdag van de maand plaats vindt. Deze
‘Vrolijke Vrijdag’ zal gehouden worden in
Smaak & Stijl aan de Galecopperzoom 5 en
is een samenwerking tussen het Kleur- Geur
en Smaakcentrum van Cees van Suylekom,
De Digitale Stad Nieuwegein en Smaak &
Stijl.

Tijdens deze ‘Vrolijke Vrijdag’ kunt u tussen
17.00 en 19.00 uur genieten van de lekkerste
wijnen en kleine hapjes. In verband met de
inkoop van de hapjes dient u zich aan te mel-
den voor de ‘Vrolijke Vrijdag.’ Dit kan door
een e-mail te sturen met naam en aantal per-
sonen naar: info@smaakenstijl.com.

De kosten zijn € 15,- p.p. Dit kan worden
voldaan bij binnenkomst. Bij mooi weer is het
buiten maar binnen is ook voldoende plek
om het nieuws door te nemen of gewoon te
genieten.

De inschrijving voor de 14e editie van Buren-
dag is begin deze week geopend. Vanaf nu
kan iedereen die zijn buren beter wil leren
kennen een burendagactiviteit aanmelden
via www.burendag.nl. Dit jaar bieden de
organisatoren Douwe Egberts en het Oranje
Fonds een aantal buurten in het land een
extra steuntje in de rug. Het gaat daarbij om
buurten waar doorgaans minder onderlinge
verbinding is, maar waar wel behoefte is aan
meer contact. Burendag valt dit jaar op 28
september.

Burendag wordt ieder jaar door Douwe
Egberts en het Oranje Fonds georganiseerd
om contact tussen buurtgenoten te bevorde-
ren. De dag is ontstaan vanuit de gedachte
dat buurten gezelliger, socialer en veiliger
worden als buren elkaar kennen. Burendag
biedt iedereen in Nederland een mooie gele-
genheid om op een laagdrempelige manier in
contact te komen met hun buren. Zo kan
iedereen ontdekken wie er in zijn of haar
buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak
de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo
kan één dag een effect hebben dat veel
langer duurt.

‘Iedereen kan meedoen’
Peter Douwes, directeur Oranje Fonds: 'We
willen iedere inwoner van ons land van harte
uitnodigen om mee te doen met Burendag.
Meedoen is heel gemakkelijk en kan al door
een koffiemoment te organiseren voor men-
sen uit de buurt. Daar is niet meer voor nodig
dan wat tafels, stoelen, koffie en misschien
wat lekkers. Maar groots uitpakken kan na-
tuurlijk ook. Met je buren in contact komen
kan heel simpel zijn en het kan enorme
meerwaarde bieden.'

‘Positieve impact’
John Brands, general manager Jacobs
Douwe Egberts Nederland: 'Burendag brengt
mensen samen en zorgt voor meer sociale
samenhang. Juist in buurten waar minder
verbinding is tussen mensen, kan Burendag
voor een positieve impact zorgen. Wij gelo-
ven dat koffie mensen met elkaar in contact
brengt. Daarom geven Douwe Egberts en
Oranje Fonds een aantal van deze buurten
een steuntje in de rug door hen te helpen
Burendag te organiseren. Ook werkt Douwe
Egberts samen met 20 lokale supermarkten
om in ‘hun’ buurt, waar behoefte aan meer
sociaal contact, Burendag op te zetten.'

Buren kunnen via www.burendag.nl een
aanvraag bij het Oranje Fonds indienen
voor een financiële bijdrage van maximaal
350 euro voor hun Burendagactiviteiten.
Om hiervoor in aanmerking te komen
moet de activiteit aan bepaalde voorwaar-
den voldoen. Deze zijn te vinden op
www.burendag.nl.
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The ‘Summer of Love’
in De Partner

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Inschrijvingen Burendag
2019 van start

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Onderzoek van TNO naar de scheuren in de
nok van een betonnen kolom in de parkeer-
garage Theater in Nieuwegein heeft uitgewe-
zen dat er geen probleem is voor de veilig-
heid van de parkeergarage: de draagcon-
structie is volledig in takt. Naar verwachting
zal het herstel plaatsvinden in het derde
kwartaal.

De scheur is ontstaan door een combinatie
van uitdrogingskrimp van de betonnen balk
die op de nok ligt en uitzetting van het bo-
venste parkeerdek door warmte. Dat de
scheur op de bovenste verdieping voorkomt,
is verklaarbaar omdat het parkeerdek (inclu-
sief de bovenste hellingbaan die op de be-
tonnen balk rust) vol in de zon staat. Een
vergelijkbare situatie is er bij de tegenover-
liggende nok. Hier is een kleinere scheur
zichtbaar. Volgens TNO kunnen in de toe-

komst vergelijkbare, maar niet gevaarlijke,
situaties ontstaan. Daarom wordt de parkeer-
garage extra goed in de gaten gehouden.

Door de schade is de betonnen ‘jas’ die het
wapeningsijzer in de nok tegen vocht (en
daarmee roest) beschermt, weggedrukt. Dit
is geen probleem voor de veiligheid van de
parkeergarage, maar omdat het wapeningsi-
jzer niet meer beschermd is, moet de schade
wel hersteld worden.

Ondanks dat er geen veiligheidsprobleem is,
worden de stempels pas weggehaald zodra
de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Tegelijkertijd wacht er een flinke schoon-
maakklus. Na afronding van de herstelw-
erkzaamheden zijn de bovenste parkeerla-
gen weer bereikbaar.

(verder lezen)

Brandweer herdenkt
omgekomen collega’s

Afgelopen zaterdagmiddag is in Nieuwegein
stilgestaan bij de moed en daadkracht van
brandweerlieden die sinds 5 mei 1945 tijdens
de uitoefening van hun vak zijn omgekomen.
Brandweerlieden waren een moment stil bij
de kazerne van Nieuwegein-Noord. Ook in
andere delen van Nederland zijn omgeko-
men brandweerlieden herdacht tijdens deze
jaarlijkse, landelijke herdenking. Het vond
voor de achtste keer plaats. Nieuwegein kent
geen brandweerlieden die zijn omgekomen
tijdens de uitoefening van het werk.

Voor de brandweer is het herdenken van om-
gekomen collega’s belangrijk. Het overlijden
van collega’s tijdens de uitoefening van het
vak maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat
het beroep van brandweerman en brand-
weervrouw niet zonder risico’s is. De jaarlijk-
se herdenking biedt nabestaanden en (oud-)
brandweermensen de gelegenheid om sa-
men de pijn rond het verlies te delen en te
verwerken.

Naast een plek om te herdenken wordt stil-
gestaan bij het feit dat brandweermensen
24/7 klaar staan voor de samenleving. Soms
zelfs met gevaar voor eigen leven.

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

Juni 1980
Alle volkstuinen aan Het Klaphek
zijn bezet. Uiteraard geschiedt
geel onderlinge communicatie
'over de heg'. Maar soms, en
zeker wanneer elke deelnemer
moet worden aangesproken,
wordt er een keurige mededeling
bij de ingang opgehangen.
Nostalgie.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Afgesloten deel parkeergarage Theater na de zomer weer open
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Voor moord
veroordeelde
Zamir M. gaat in
hoger beroep
De 32-jarige Zamir M. uit Nieu-
wegein gaat in hoger beroep.
M. werd veroordeeld voor de
moord op Laura Korsman, zijn
ex-vriendin. Hij kreeg 15 jaar
gevangenisstraf en tbs met
dwangverpleging.

Voor de nieuwe gang naar de
rechtbank heeft Zamir M. een
andere advocaat in de arm ge-
nomen: de Amsterdamse advo-
caat Marielle van Essen. Zij zegt:
'Hij is het niet eens met de vero-
ordeling en ook niet met de
hoogte van de straf. Vanzelf-
sprekend ga ik nu stukken
bestuderen en bespreken met
cliënt om te kijken hoe we in-
vulling gaan geven aan het
hoger beroep.'

Politiek stelt vragen
over sluiten
geboortecentrum
Het St. Antonius Ziekenhuis
stopt definitief met bevallingen
op de locatie Nieuwegein. Daar
berichtte onze redactie eerder
over. Sinds mei vorig jaar zijn
aanstaande moeders uit Nieuwe-
gein al veroordeeld tot de vesti-
ging in Utrecht Leidsche Rijn.
Door personeelstekort werd de
afdeling Verloskunde destijds tij-
delijk gesloten.

Hoewel het St. Antonius sinds-
dien 25 nieuwe medewerkers
voor de geboortezorg heeft aan-
genomen, heeft het ziekenhuis
ervoor gekozen Nieuwegein niet
meer als bevallingslocatie te her-
openen. De politiek bemoeit zich
er ook nu mee.

Emiel Holterman van de lokale
PvdA in Nieuwegein: ‘Verlos-

kunde en acute zorg moet voor
iedereen zo dichtbij mogelijk
beschikbaar zijn.’ De PvdA frac-
tie in Nieuwegein maakt zich dan
ook grote zorgen over het voor-
nemen om de bevallingslocatie
van het St. Antonius Ziekenhuis
definitief te sluiten. Het raadslid
heeft hierover schriftelijke vragen
gesteld aan het College van
Nieuwegein.

In de praktijk betekent het voor-
genomen besluit dat zwangere
vrouwen uit Nieuwegein moeten
uitwijken naar Utrecht. Tenmin-
ste als daar voldoende plaats is
en anders moeten ze zelfs naar
bijvoorbeeld Gouda om te beval-
len. Een niet wenselijke situatie
volgens het PvdA-raadslid: ‘Ver-
loskunde vraagt vaak om acuut
handelen. Zijn er problemen, dan
moet je zo snel mogelijk ingrij-
pen. Zwangere vrouwen zitten
niet te wachten op een bermbe-
valling.’

Ook SP-Tweede Kamerlid Henk
van Gerven heeft minister Bruno
Bruins van Medische Zorg om
opheldering gevraagd over het
definitief sluiten van het geboor-
tecentrum van het St. Antonius
Ziekenhuis in Nieuwegein. Naast
het sluiten van het geboortecen-
trum maakt de SP Kamerlid zich
ook zorgen van de medewerkers
die onlangs zijn aangetrokken.
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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.

Sari van Veenendaal

_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Hij was liefst 37 jaar in dienst
van FC Utrecht als lid van de
technische staf. Henk Vonk
(77) is in de nacht van zondag
op maandag overleden in het
hospice in Vianen waar de laat-
ste weken tal van voormalige
spelers die onder zijn trainer-
schap zijn doorgebroken, hem
nog hebben bezocht. Zoals Hans
van Breukelen. Jan Wouters,
Frans Adelaar, Gert Kruys en
Jan van Halst, die hebben de ge-
legenheid kunnen benutten om
hun voormalige oefenmeester te
bedanken voor alles wat hij voor
hen heeft betekend.

Henk Vonk woonde jarenlang in
de Zinniastraat in Nieuwegein en
was lid van vv Vreeswijk waar hij
ook trainer is geweest. Aanvan-
kelijk combineerde hij dat met
zijn werkzaamheden als machi-
nezetter bij Boekhoven Bosch en
daarna als sportambtenaar bij de
gemeente Nieuwegein. Vervol-
gens trad hij na enig aarzelen
fulltime in dienst van FC Utrecht
waar hij belast werd met het op-
leiden van jonge talenten. Maar
bij welke club hij ook geregeld
moest opdraven als hoofdcoach
ad interim wanneer er tussentijds
een hoofdtrainer was vertrokken.

Volgens Hans van Breukelen
heeft Vonk meer dan welke an-
dere trainer betekenis gehad
voor FC Utrecht. 'Hij was niet al-
leen ongelooflijk fanatiek maar
ook een pure clubman die spe-
lers mee naar huis nam als Henk
dat nodig vond om ze bij te pra-
ten. Ik heb het geluk gehad om
hem te ontmoeten in een periode
dat de talentvolle lichting Kruys,
Wouters en Adelaar met mij in
hetzelfde team voetbalden. Henk
heeft zijn motivatie op ons over-
gebracht maar verwachtte ook
dat hij dat fanatisme terugkreeg.
Wanneer je het in mentaal op-
zicht liet afweten op het trai-
ningsveld, was hij des duivels.'
Jan Wouters herinnert zich nog
goed dat de clubleiding van FC
Utrecht van plan was om hem uit
te lenen aan Wageningen omdat
het management het niet in hem
zag zitten. Henk Vonk is toen
dwars gaan liggen en heeft voor-
komen dat hij moest vertrek-ken.
'Henk zei toen zelfs tegen het
bestuur: deze jongen staat bin-
nen twee jaar in het Nederlands
elftal. En dat is precies zo uitge-
komen.' Han Berger herinnert
zich die fanatieke opstelling van
Henk Vonk nog heel goed. De
voormalige hoofdcoach van FC
Utrecht was de laatste tijd gere-
geld bij Vonk op bezoek en heeft
bemiddeld dat een aantal oud-
spelers nog bij hem op bezoek
kwam. 'Henk was apetrots dat hij
die jongens nog een keer heeft
kunnen terugzien. En dat ze hem
nadrukkelijk hun waardering kon-
den laten blijken, wat Vonk heeft
betekend voor de rest van hun
voetballoopbaan. En mogelijk is
die waardering van FC-zijde te
lang uitgebleven'

Zaterdag 15 juni heeft Euromas-
ter de nieuwe truck vestiging in
Nieuwegein op bedrijventerrein
Het Klooster officieel geopend.
Daarmee is er voortaan één cen-
traal punt in de regio Utrecht
voor bandenservices en -onder-
houd van zware voertuigen,
waaronder vrachtwagens, indu-
striële- en landbouwvoertuigen.
Het samenvoegen van de acti-
viteiten in de regio Utrecht zorgt
voor een verbetering van de be-
reikbaarheid en het netwerk.
Wethouder Ellie Eggengoor van
de gemeente Nieuwegein ver-
zorgde samen met Edo Wiggers,
Algemeen Directeur Euromaster
Nederland, de officiële opening.

Euromaster heeft een landelijk
netwerk met garages, gespecia-
liseerd in banden en onderhoud
voor personenauto’s, bedrijfs-
wagen en vrachtwagens. Op dit
moment heeft Euromaster vijf lo-
caties in Utrecht en Nieuwegein.
In deze regio is Euromaster
Nieuwegein Truck benoemd tot
de 'hotspot' voor zware voertui-
gen.

Samenvoegen activiteiten
Koos Nieuwenhuizen, Service-
center Manager Euromaster
Nieuwegein Truck: 'De truckac-

tiviteiten van de vestigingen in
Utrecht (Lage Weide) en Nieu-
wegein (Archimedesbaan) voe-
gen we samen in de vestiging op
Het Klooster. Hier gaan we ons
puur richten op vrachtwagens,
bedrijfswagens, grondverzetma-
chines en andere zware voertui-
gen. Als Euromaster verzorgen
we ook banden en onderhoud
voor personenauto’s en kleine
bedrijfswagens. De zware acti-
viteiten voor bijvoorbeeld vracht-
wagens vragen echter om een
ander soort vestiging en een an-
dere dynamiek. Met Euromaster
Nieuwegein Truck geven we dit
een eigen gezicht.'

Centrale locatie
Jeroen Maas, Directeur Procure-
ment, vult aan: 'Wij zijn gaan
zoeken naar een plek waar we
alle zware activiteiten uit de regio
Utrecht-Nieuwegein konden bun-
delen. We hebben verschillende
locaties bekeken, maar Het
Klooster had onze duidelijke
voorkeur. Vooral vanwege de
bereikbaarheid en de ontsluiting,
zo pal naast de A27. Wij werken
zowel op locatie bij klanten als
straks hier in dit nieuwe pand.
Goede toegangswegen zijn
daarom een groot pluspunt.'

Met deze strategische locatie in
Nieuwegein is Euromaster beter
bereikbaar voor zakelijke klanten
en kunnen de monteurs ander-
zijds snel ter plaatse zijn voor
service op locatie. Euromaster
verbetert op deze manier haar
netwerk.
__________________________

Bezoekers
Muntplein en City

in gesprek
over

Omgevingsvisie
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Trouwe FC-clubman
en Nieuwegeiner Henk Vonk overleden

Euromaster opent Nieuwegein Truck

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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City Zingt
met onder andere Dave
Dekker, bekend van o.a. zijn
hitsingle ‘Mooier Dan Mooi’

Op zaterdag 29 juni is alweer de
3e editie van City Zingt! Het gro-
te meezingfestival voor jong &
oud! Om 13.00 uur wordt dit
feestelijk evenement geopend
door wethouder van Engelen.
Op een groot podium op de
Markt presenteren we diverse
koren. De kinderkoren van Kun-
stencentrum De Kom komen de
trappen af en Het Citykoor (sa-
mengesteld met bewoners van
Nieuwegein en omstreken) ne-
men daarna het stokje over.

Meezingspektakel
Ben je meer van het neuriën of
fluisteren? Of zing je juist uit vol-
le borst? Een octaafje hoger of
lager, zuiver of niet, het maakt
ons niet uit! Er zijn meerdere
gastoptredens van diverse zang-
ers en koren. Zo kun je meezing-
en met De Dolle Mina’s uit Nieu-
wegein, inhaken op de muziek
van Zeemanskoor de Brulboei uit
Vreeswijk en misschien wel een
dansje wagen wanneer Popkoor
Lets get Started uit Lexmond
gaat zingen. Om 16.45 uur zal
Dave Dekker, bekend van o.a.
zijn hitsingle “Mooier Dan Mooi”
een gastoptreden verzorgen. Het
evenement wordt afgesloten met
alle koren én het publiek.

Zingen doen we samen
City Zingt is een initiatief van alle
stakeholders van Nieuwegein en
is een voorbode voor het 50-
jarig bestaan van Nieuwegein.
En dit zangspektakel is pas com-
pleet als jij er ook bent!

Aan de Utrechtsestraatweg
staat op de hoek van de Sym-
fonielaan tegenover de Blauwe
Brug, een dwarshuisboerderij.
Hier woont mevrouw Scholman-
Groen, 86 jaar oud. Haar man,
die in 1924 op deze boerderij
werd geboren, overleed in 2013.
De oorsprong van deze boerderij
is waarschijnlijk terug te voeren
naar circa 1780. Sindsdien heb-
ben er diverse wijzigingen en
toevoegingen aan het gebouw
plaatsgehad. In 1905 is namens
Jhr. M.C.M.R. Rademacher een
verzoek ingediend voor de bouw
van een schuur en een veestal-
ling. In 1923 wordt in opdracht
van E. Scholman een aanvraag
gedaan voor de verbouw van de
boerderij en een jaar later door
H.J. Scholman voor de bouw van
een bijkeuken aan de woning. In
1956 werd een verdere verbou-
wing aangevraagd en in 1958 de
bouw van een schuur.

Mevrouw Scholman vertelt: 'Ik
ben in 1956 getrouwd en kwam
hier achterin de boerderij te wo-
nen met mijn man. Mijn schoon-
ouders woonden aan de voor-
kant. Zijn grootouders hadden
deze boerderij rond 1900 ge-
kocht. Toen ik trouwde, waren de
Symfonielaan en de Blauwe
Brug er nog niet. Nieuwegein be-
stond zelfs nog niet.'

'Onze boerderij (met de naam
Zeijlenstein) stond in Jutphaas.
Mijn man zei altijd dat de boer-

derij zijn naam te danken heeft
aan de schepen die hier de zei-
len moesten strijken voor de
brug bij café De Zwaan. We had-
den koeien, jong vee, een paar
schapen en wat kippen en var-
kens. We hadden een stuk land
van ongeveer 12 hectare, van
hierachter naar Huis de Geer
waar de koeien dag en nacht
liepen. We melkten de koeien bij
de schuur; daar was een over-
kapping tegen het kippenhok aan
waar ze allemaal stonden. Na
het melken gingen ze het wei-
land weer in.'

Mevrouw Scholman vertelt dat er
plannen zijn geweest om een ho-
ge brug te bouwen op de plaats
van de Blauwe Brug. 'Dan had
onze boerderij weg gemoeten.
Alle voorbereidingen stonden al
op papier. Op het stuk grond van
de boerderij zouden apparte-
menten gebouwd worden. Toen
kwam na jaren het bericht dat
deze boerderij een monument is
en niet afgebroken mocht wor-
den.'

Vanaf de jaren ’70 van de vorige
eeuw is er veel veranderd. Nieu-
wegein ontstond en er werden
huizen en wegen gebouwd.
Rond 1974 verkocht de familie
Scholman hun land aan de ge-
meente, en later ook het land
achter de Utrechtsestraatweg.

Waar nu de Symfonielaan loopt,
was vroeger een boomgaard.
Aan de andere kant van de
boerderij is nog steeds een
kleine boomgaard.

Kippen en chrysanten
'Toen we het land verkocht had-
den aan de gemeente Nieuwe-
gein, hebben we hier de hele
boerderij verbouwd. We hebben
een tijd vee van een ander op
stal gehad. Daarna hebben we
het kippenhok laten vergroten en
hebben we wel duizend kippen
gehad. We verkochten eieren,
onder andere ook aan restau-
rants. Op een gegeven moment
moesten we stoppen met de kip-
pen omdat we de mest niet meer
kwijt konden. De afvoer ervan
werd te duur', aldus mevrouw
Scholman, die vervolgt met 'We
hebben bloemen verbouwd, van
die grote chrysanten, die ver-
kochten we vanuit huis. Om wat
extra inkomen te hebben, heeft
mijn man ook een tijd koeien-
schetsen gemaakt. Daarop zette
hij alle eigenschappen en infor-
matie van de koe. Tegenwoordig
hebben koeien een plaatje in het
oor waarop alles staat.'
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Boerderij Zeijlenstein, een mooi stukje historie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ De boerderij van mevrouw Scholman-Groen. Een foto uit het familiealbum van rond 1940

Zaak vol Smaak Kastelein heeft 
alles in huis voor de groepsbarbecue

Wij kunnen het compleet verzorgen!
Wilt u een barbecue organiseren met uw school, bedrijf, 

familie, buurt- of sportvereniging? Wij kunnen de barbecue 

compleet voor u verzorgen. Exact zoals u het wilt hebben. 

Vraag ons naar de mogelijkheden zodat uw barbecue 

een feest wordt met de kwaliteit van De Zaak vol Smaak 

Kastelein Nieuwegein.

HET ADRES VOOR 
DE GROEPS BBQ.

Los BBQ assortiment

.................. Varkenshaassaté  1,75 

.................. Biefstukspies  1,75 

.................. Varkenshaasbrochette  2,15 

.................. Kipsaté  0,95 

.................. Mixed-grill  1,75 

.................. Hamburger (voorgegaard)  1,00 

.................. Megaburger  1,75 

.................. Kip Hawaï  1,95 

.................. Kipshaslick  2,15  

.................. Kip op stok  1,95 

.................. Kinderspies  1,30 

.................. Vuurpijl  1,15 

.................. BBQ-worst 100 gram  1,35 

.................. Spareribs (voorgegaard) 100 gram  1,35 

.................. Gegrilde drumsticks 100 gram  1,30 

.................. Gemarineerde karbonade 100 gram  1,45 

.................. Gemarineerd filetlapje 100 gram  1,64 

.................. Scampispies   2,99 

.................. Zalmpakketje   3,99 

- Gemarineerd filetlapje 
- Biefstukspies 
- Kipsaté
-  Voorgegaarde hamburger
-  BBQ-worst 
- Huzarensalade
- Aardappelsalade
- Rauwkostsalade
- Stokbrood met homemade  
 kruidenboter
- Joppie/saté/knoflook

- Vanaf 10 personen 

- Gratis BBQ, exclusief gas 
- Gratis plastic borden en bestek

BBQ pakket Kastelein (all-in) 

12.50Per persoon

VANAF 20 PERSONEN 

EXTRA KORTING  

Klik hier naar de bestelbon
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21 juni is door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot Interna-
tionale Yogadag. Over de effec-
ten van het beoefenen van yoga
is al veel bekend. Bij bibliotheek
De tweede verdieping besteden
we regelmatig aandacht aan wat
positief gezond zijn voor u bete-
kent. Zo kunt u bijvoorbeeld op
vrijdag 28 juni van 13.00-15.30
uur meedoen aan een workshop
positieve gezondheid met de titel
‘Ga de uitdaging van het leven
aan’.

Wat draagt bij aan mentale veer-
kracht? U kunt hier zelf van alles
aan doen. Praat met experts
over de kracht van positieve ge-
dachten, het effect van mindful-
ness en het belang van een ge-
zonde leefstijl. Ontdek wat voor u
werkt om de uitdagingen van het
leven aan te gaan.

Hoe gaat u om met de uitdagin-
gen in uw leven? Bijvoorbeeld:
het verlies van uw baan, een ver-
huizing naar een nieuwe stad, de
geboorte van een (klein)kind of
een relatiebreuk.

Hoe zorgt u goed voor uzelf?
Ontdek samen met inwoners en
professionals wat u zelf kunt

doen om u fijner en vitaler te
voelen tijdens de lezingen en
workshops over positieve ge-
zondheid op het gezondheids-
plein in de bibliotheek.
Meedoen? Stuur dan een mail
naar actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. Workshop.

Medewerkers van de bibliotheek
lieten zich op 13 juni inspireren
tijdens de conferentie ‘Wissel-

werking’, georganiseerd door
‘Alles is Gezondheid’, om op de
hoogte te blijven van wat er in
Nederland allemaal georgani-
seerd wordt op het gebied van
gezond leven. Positief gezond
zijn betekent niet dat iemand
nooit ziek mag zijn. Als je (chro-
nisch) ziek bent, zo werd er ver-
teld door verschillende sprekers,
dan kan je nog steeds veel ding-
en wel. Het werd tijdens deze

conferentie duidelijk, dat mensen
het fijn vinden dat daar aandacht
aan besteed wordt. We zijn dan
ook blij dat bij De tweede verdie-
ping, Nieuwegeiners al regelma-
tig met elkaar over deze onder-
werpen in gesprek gaan.

Als u zelf 55-plusser bent en een
idee heeft voor een workshop
over bijvoorbeeld vitaliteit, kom
dan maandag 24 juni van
14.30-16.00 uur naar de Cen-
trale bibliotheek (Stadshuis) en
ontmoet andere senioren uit
Nieuwegein.
Het PLUS-café is het lifestyle-
café voor 55-plussers uit Nieu-
wegein en omgeving. Iedere
maandagmiddag ontmoet u op
het gezondheidsplein in de bi-
bliotheek andere Nieuwegeiners.
De thema’s van de bijeenkom-
sten kiest u zelf, samen met de
andere deelnemers. Elke derde
maandag van de maand is er
een uitgebreide workshop om
het nieuwe thema van de maand
in te leiden.
Deelname aan het PLUS-café is
gratis. Meedoen? Stuurt u dan
een mail naar actie@detweede-
verdieping.nu o.v.v. PLUS-café.
en de datum.

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: 'Klokjesbijen zijn vrij kleine,
zwarte bijen die gespecialiseerd
zijn op klokjesbloemen. Maar
ook op ooievaarsbekken in de
tuin komen ze aan hun trekken,
omdat de bloemen ongeveer
dezelfde vorm hebben en soms
ook de kleur.
Dus als je een zwart bijtje ziet op
een blauwe ooievaarsbek, dan is
het... een maskerbij.'

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De tweede verdieping
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_________________________________________________________________________________________________________________

Maskerbijen zijn kleine tot héél kleine zwarte bijtjes waarvan de
mannetjes een meerdelig wit 'maskertje' voor hun kop hebben.
De vrouwtjes hebben voorop hun kop links en rechts een wit
vlekje of streepje. Er zijn wel dertig soorten, de meeste krijg je
nooit te zien en ze hebben altijd wel ergens nog wat wittigs op
hun lijf en poten. Zoals dit kortsprietmaskerbijtje. Het is een zij,
mannetjes zijn nòg kleiner.

De ‘Alles is
Gezondheid-boom’.
Met voorbeelden
om op een andere
manier met elkaar
in gesprek te gaan.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________

________________________________

mailto:actie@detweedeverdieping.nu
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


Soep & Cultuur
wordt afgesloten
met Wereldse Hapjes
Zondag 30 juni van 16.00 tot 17.00 uur sluit
Fort Vreeswijk/Dorpshuis het seizoen af met
een optreden van de wijkmuzikanten die
muziekles hebben gehad van Hans Viezee.

Het afgelopen jaar hebben een groot aantal
jongeren uit de wijk kennis kunnen maken
met het bespelen van een muziekinstrument.
Wie nog niet zelf over een muziekinstrument
beschikt, kon gebruik maken van een instru-
ment uit de nieuwe Instrumentenbibliotheek.
In september dit jaar starten de nieuwe ron-
des muzieklessen op dinsdagmiddag.

De jongeren die deelgenomen hebben aan
de WERELDKEUKEN serveren hapjes uit
verschillende landen. Die maand gaat ook
de WERELDKEUKEN verder met nieuwe
rondes: Internationaal koken voor tieners.

Op speciaal verzoek start het Dorpshuis in
november met een WERELDKEUKEN voor
volwassenen.

De toegang voor de middag op 30 juni is
gratis en het beloofd een gezellige middag te
worden. Iedereen is welkom om hier van
mee te komen genieten.
Meer informatie kan worden verkregen via:
dorpshuisvreeswijk@gmail.com.
___________________________________

Is er iets kapot in uw buurt
of heeft u last van iets dat niet in orde is
in de openbare ruimte?

Wat kunt u melden?
U kunt meldingen doen over zwerfvuil, los-
liggende stoeptegels, niet werkende lan-
taarnpalen, een muizen of rattenplaag. Ook
als straatput verstopt is door overmatige re-
gen of als de stoplichten niet werken kunt u
bellen.

Melden helpt
U leeft in de wijk, u ziet het beste wat er
moet gebeuren. Met uw melding helpt u niet
alleen de gemeente, u helpt zelf mee aan
het leefbaar houden van de wijk. Gevaarlijke
situaties of andere ernstige meldingen wor-
den vrijwel direct opgepakt en opgelost. Bij
minder dringende zaken kan er wat tijd over-

heen gaan. Een passende actie wordt er
sowieso ondernomen.

Zo eenvoudig is het
Als u belt hoort u eerst een stem en die
vraagt om de gemeentenaam te noemen:
Nieuwegein.
Dan vraagt een echte telefonist(e) uw naam,
adres en telefoonnummer.
Ook wordt uw e-mailadres genoteerd.
U ontvangt direct na de melding een regi-
stratienummer voor uw melding.
Daarna ontvangt u bericht van de voortgang
via de e-mail.
U kunt op werkdagen van 08.30 tot 20.00
uur bellen naar 14030.
___________________________________

Wijkkrant
weer online voor uw wijk
De wijkkrant voor de bewoners in Zuilen-
stein, Huis de Geer en Blokhoeve is weer
uit. Mocht u hem gemist hebben, kwijtge-
raakt zijn of gewoon even op uw computer-
scherm willen lezen, de wijkkrant van uw
buurt staat hier nu ook altijd online. U vindt
overigens hier al het verdere nieuws over uw
wijk. Klik hier voor de wijkkrant.

Deze Wijkkrant verschijnt vierkeer per jaar
en bevat persoonlijk nieuws en nieuws dat
interessant is voor alle bewoners van en be-
trokkenen bij de wijken Zuilenstein, Huis de
Geer en Blokhoeve. De Wijkkrant is een uit-
gave van Wijkplatform Zuilenstein.

De volgende Wijkkrant verschijnt in septem-
ber 2019. Heeft u ook leuke berichten een
redactioneel stuk? Stuur deze dan naar
redactie@wijzijnelkaarsburen.nl. Inleveren
van uw bijdrage kan vóór 1 augustus 2019.
De redactie behoudt zich het recht voor om
bijdragen te redigeren of niet te plaatsen om
welke reden dan ook.
___________________________________
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Aangemelde activiteiten
Op 22 juni vindt voor de vierde keer de Dag
van de Kampvuurmuzikant plaats.

Zaterdag 22 juni aanstaande kan er weer
volop gedanst worden in De Partner.

Op 22, 23, 28 en 29 juni wordt hét breedte-
sport event van het jaar gehouden: de Simo-
nis Biljartlakens Landsfinale.

Van 24 juni tot en met maandag 12 augustus
bridgedrives bij Bridgeclub Nieuwegein.

Op 26 juni ontdek je hoe je muziek kan ma-
ken met alledaagse voorwerpen.

Op 27 juni: Alzheimer Café Nieuwegein met
documentaire ‘Papa’.

Fietstraining Langer Fietsplezier op 28 juni.

Vrijdag 28 juni is er op het gezondheidsplein
een workshop over mentale veerkracht.

Vrijdag 28 juni is het weer zover: de nieuwe
editie van de ‘Vrolijke Vrijdag’.

Op 28 en 29 juni wordt hét breedte-sport
event van het jaar gehouden: de Simonis Bil-
jartlakens Landsfinale.

Op 30 juni vanuit eigen tuin, schuur, garage
of huis tweedehands of zelfgemaakte spul-
len verkopen.

Sport- en Speldag voor jongeren met een
verstandelijke beperking op 30 juni.

Op zaterdag 29 juni is City Zingt! Het grote
meezingfestival voor jong & oud!

Op 29 juni meevaren met de stevenaak van
Wijk bij Duurstede naar Vreeswijk.

29 Juni, aankomst historische stevenaak bij
Museumwerf.

30 juni van 16.00 tot 17.00 uur sluit Fort
Vreeswijk/Dorpshuis het seizoen af.

Kom op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli het glas
heffen op verschillende jubilea op het plein
aan de Hoornseschans.

Zaterdag 6 juli van 13.00 tot 19.00 uur: het
GRAS buurtfestival, Buurtplein Batau.

7 Juli: Soep op Zondag.

Voetbaltoernooi (op drie ondergronden): 12
juli.

Op 13 en 14 juli kun je op City Plaza in
Nieuwegein deelnemen aan en genieten van
de nieuwe sport AirBadminton

                           

  zondag 30 juni 
          van 11.00 tot 16.00 uur 
  

 Meer dan 150 verkooppunten 
 Routekaart te downloaden op FB:  

   Fiets-Rommelroute Batau-Noord 

 en digitale kaart op www.pen.nl 

   
 

              Verkoop van tweedehands spullen vanuit tuin, huis, garage 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Nostalgie
op Parkhout
Morgen staat Parkhout bol van
de nostalgie. Dan zullen de voor-
malige B-junioren uit Nieuwe-
gein, IJsselstein en Vianen el-
kaar treffen in een vriendschap-
pelijk toernooi, onder de titel
‘Reunie van de Legends’.
Jeugdspelers die destijds elkaar
bekampten als B-junioren en nu
intussen de veertig gepasseerd
zijn, komen op 22 juni gezamen-
lijk naar Parkhout om een partij-
tje tegen elkaar te voetballen en
daarna tijdens de ‘derde helft’

De B-junioren van Geinoord
met leider Den Doop, dertig
jaar geleden.

nostalgische herinneringen uit te
wisselen.

Het initiatief werd een jaar gele-
den door IJsselsteiner Wessel

van den Bosch die destijds ook
furore maakte bij Elinkwijk. Hij
opperde om voormalige B-junio-
ren uit IJsselstein en de regio
weer eens tegen elkaar te laten
voetballen, het werd vorig jaar
een uiterst geslaagde happe-
ning. Nieuwegeiner Victor Kara-
mat Ali heeft dit idee opnieuw
omarmd en uitnodigingen ver-
stuurd naar de clubs die ook vo-
rig jaar van de partij waren. Het
gaat dan om Geinoord, Vrees-
wijk, JSV, VVIJ en Brederodes.
Ook IJFC en Vianen die destijds
niet hebben deelgenomen, zijn
nu ook uitgenodigd.

'Ik vond het vorig jaar zo gezellig
dat ik besloten heb om de orga-
nisatie dit keer bij Geinoord voor
mijn rekening te nemen. Van alle
kanten heb ik al enthousiaste re-
acties ontvangen en de spelers
komen van heinde en verre om
aan dit toernooi mee te doen',
zo reageert Karamat Ali die des-
tijds met zijn broer Jeroen bij de
junioren van de partij was. Ook,
bekende namen als Dennis
Groenendijk, Mark Velders, Paul
Roestenburg, Alexander Meijers
zullen te bewonderen zijn bij de
wedstrijden die op een klein veld
afgewerkt zullen worden.
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Agressieve Mediamarkt-dief
sloeg al eerder toe in Nieuwegein
De winkeldief die in maart bij de Mediamarkt
in Nieuwegein een laptop probeerde te ste-
len en daarna de beveiliger bedreigde met
een steekwapen, sloeg in november vorig
jaar ook al toe in dezelfde winkel. Twee ver-
schillen: toen had de man een baard en lukte
de diefstal wél. Op bewakingsbeelden is te
zien hoe hij op 3 november de winkel inloopt,
een laptop pakt er ermee naar buiten loopt.

Mislukt
Op 28 maart probeert hij het weer. Het lijkt te
lukken, maar deze keer rent een beveili-
gingsmedewerker achter hem aan. De ver-
dachte rent het hele winkelcentrum door. Bij
de tramhalte krijgt de beveiliger de dief in het
vizier. Hij roept dat de dief moet blijven
staan. Daarop trekt de dief een steekwapen
tevoorschijn en bedreigt hij de beveiliger en
weet te ontkomen. De doos met de laptop
valt op de grond en laat hij achter.

Tips
Weet u wie deze gewelddadige winkeldief is?
Of heeft u andere tips? Laat het weten en bel
de tiplijn: 08006070 of bel met Meld Misdaad
Anoniem: 08007000. Signalement.

Feest in Galecop
Tattoostudio Instinkt
bestaat 5 jaar
Zaterdag 22 juni is het zo ver: Instinkt, de
tattoo studio/shop in Nieuwegein Galecop
bestaat alweer 5 jaar en zal dit niet onge-
merkt voorbij laten gaan.

In die 5 jaar zijn er ruim 20 nationale en inter-
nationale prijzen in de wacht gesleept. Eige-
nares Shannon heeft inmiddels al veel lan-
den op haar cv staan; zo reisde ze o.a. naar
België, Ierland en America afgelopen jaar om
daar deel te nemen aan conventies en te
werken. In juli reist ze af naar Finland en in

oktober zal ze, op uitnodiging van World Tat-
too Events; waarvan ze deel uitmaakt van
het Pro Team, deelnemen aan een conventie
in North Carolina. Vervolgens zal ze, op ver-
zoek ruim drie weken haar kunst kunnen
zetten in gerenommeerde shops in New
York.

Shannon is in de laatste periode enorm be-
kend geworden door het plaatsen van mini
portretjes en ontwerpen in full colour in haar
eigen stijl.
Nog steeds werkt Shannon vanuit haar stu-
dio in Galecop en wil.dan haar eerste jubi-
leum als 25 jarige vieren.

Alle klanten, familie, buren, vrienden, beken-
den, collega's van toen en nu zijn van harte
welkom om dit samen te komen vieren.
Vanaf 14.00 uur staan de deuren open en is
er tijd voor een eventueel spel voor de lief-
hebbers. Uiteraard staan de hapjes en
drankjes klaar! Thema is hawaii/tropisch
want dan kunnen we de meeste tattoos van
iedereen bewonderen.
___________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________

____________________________________

Gemeentenieuws online
Iedere week verschijnt er in het plaatselijke
weekkrantje gemeentenieuws. Velen wisten
het al, maar wekelijks zijn deze gemeen-
tepagina’s ook te lezen op de Digitale Stad
Nieuwegein. In het gemeentenieuws leest u,

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

zijn van de gemeenteraad of van de
diverse commissies.

_________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________
De gezamenlijke teams die vorig jaar van de partij waren bij de ‘Return of the Legends’

______________________________________________________________________________
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08007000
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https://www.instinkt.nl
https://www.pen.nl/artikel/bijna-100-aanmeldingen-in-tien-dagen-voor-de-fiets-rommelroute-batau-noord
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Jaarlijks genieten ruim 100.000
mensen van allerlei activiteiten in
het Natuurkwartier in park Oude-
gein. Om ook in de toekomst te
kunnen voorzien in deze behoef-
te, is het volgens het college van
B&W noodzakelijk het huidige
Milieu Educatie Centrum (MEC)
te vervangen door een nieuw,
energiezuinig multifunctioneel
gebouw. Ook het onderkomen
van de geiten moet vervangen
worden. Het college vraagt aan
de gemeenteraad akkoord te
gaan met dit voorstel, waardoor
ook nieuwe aantrekkelijke func-
ties kunnen worden toegevoegd.
Denk daarbij aan kleinschalige
horeca gerund door mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het voorstel wordt voor besluit-
vorming voorgelegd aan de ge-
meenteraad op donderdag 27
juni in de commissievergadering
en op donderdag 11 juli in de
raadsvergadering.

Kwaliteit
Wethouder Marieke Schouten:
'Als Nieuwegein kunnen we heel
trots zijn op ons park Oudegein.
Het Natuurkwartier is in het park
een belangrijke ontmoetings-
plaats voor iedereen. Het ge-
bouw is echter sterk verouderd
en heeft onvoldoende faciliteiten
voor de bezoekers. Met de
nieuwbouw willen we de histori-
sche, landschappelijke, maat-
schappelijke en recreatieve
waarden van het Natuurkwartier
versterken. In het toekomstige
MEC worden diverse functies
gecombineerd, zoals educatie
maar ook kleinschalige horeca.
Ook worden de sanitaire voor-
zieningen verbeterd. Het nieuwe
MEC wordt geheel duurzaam
gebouwd. Zo wordt het een in-
spirerend voorbeeld van hoe je
omgaat met duurzame energie

en grondstoffen en blijft het een
omgeving waar veel te beleven
valt in de natuur en met de vele
dieren. Naast de vernieuwings-
plannen, is de Historische Kring
bezig met een plan om de mu-
seumfunctie uit te breiden. De
thema’s natuur, duurzaamheid
en cultuurhistorie vormen daar-
door een rode draad in allerlei
educatieve en recreatieve acti-
viteiten, zoals excursies, kinder-
activiteiten, lezingen, cursussen
en evenementen.'

Nieuwbouw
Het college heeft onderzoek la-
ten doen naar de vraag hoe de
doorontwikkeling eruit kan ko-
men te zien. Het gebouw ver-
nieuwen of vervangen? De con-
clusie is dat nieuwbouw de beste
optie is. Het gebouw heeft zijn
beste tijd gehad en voldoet zo-
wel binnen als buiten niet meer
aan de huidige eisen van ge-
bruik. Het gebouw is in de win-
terperiode niet goed te verwar-
men, waardoor de energiekosten
hoog zijn. De ruimtelijke moge-
lijkheden van het gebouw zijn
beperkt, waardoor het niet meer
aansluit bij het gewenste ge-
bruik. Het is niet mogelijk om de
functies uit te breiden en daar-
door is het in zijn huidige vorm
niet voldoende exploitabel te
maken voor andere partijen.

Samenwerken
De doelstelling van het MEC is
samenwerken met diverse partij-
en voor wie natuurbeleving en/of
natuureducatie belangrijk is. Het
afgelopen jaar is er actief ge-
zocht naar nieuwe (commerciële)
partijen die deze waarde kunnen
toevoegen. De partijen voegen

nieuwe programmering toe en
leveren ook huurinkomsten op.
Het gaat om de volgende func-
ties: sociale horeca, buiten-
schoolse opvang en een kennis-
en ontwikkelcentrum voor groene
verblijfsrecreatie.

Bestaande en nieuwe organ-
isaties moeten samen verant-
woordelijk zijn voor de dooront-
wikkeling van het gebied, maar
ook voor het gebruik, beheer en
onderhoud ervan. De rol van de
gemeente blijft eigenaar en ver-
huurder (grond blijft eigendom
gemeente). De deelnemende or-
ganisaties zijn voornemens om
een intentieverklaring op te
stellen met de gemeente. In
deze intentieverklaring borgen
betrokken organisaties de uit-
gangspunten en doelen van de
samenwerking. Het is belangrijk
om dit proces als gemeente te
faciliteren. De volgende stap is
het onderzoeken hoe de samen-
werking in het gebied goed ge-
regeld kan worden in een orga-
nisatiemodel.

Unieke ontmoetingsplek voor
jong en oud
Het Natuurkwartier Nieuwegein
is een uniek groen en historisch
gebied midden tussen de stadse
stenen. Het Natuurkwartier is
een levendige ontmoetingsplek
voor jong en oud en levert hier-
mee een bijdrage aan de sociale
cohesie en welbevinden van de
inwoners van Nieuwegein. Het
Natuurkwartier wordt in de toe-
komst nog meer een plek waar
inwoners graag met het gezin,
familie, vrienden, buren of colle-
ga’s naar toe gaan.

Koninklijke
Onderscheiding voor
Johan Olthof
De heer J.B.W.(Johan) Olthof
werd op donderdag 13 juni be-
noemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Hij ontving deze
onderscheiding uit handen van
loco burgemeester Ellie Eggen-
goor ter gelegenheid van zijn 25-
jarig jubileum als koster van het
St. Antonius Ziekenhuis in Nieu-
wegein.

De heer Olthof zet zich al 38 jaar
als vrijwilliger in voor de Nieuwe-
geinse samenleving. Dat doet hij
onder andere als koster in het
St. Antonius Ziekenhuis. De heer
Olthof is iedere zondagochtend
bij de diensten aanwezig. Daarbij
assisteert hij als voorganger, als
collectant of bij het delen van de
communie. Ook buiten de zon-
dagochtend houdt zijn betrok-
kenheid niet op. Hij administreert
bijvoorbeeld de collectegelden
en maakt daarvan een jaarlijkse
statistiek.

De heer Olthof heeft ook veel
voor de Barbara geloofsgemeen-
schap in Vreeswijk betekend. Hij
is jarenlang actief lid geweest
van een bouwgroep die in Frank-
rijk kapellen restaureerde. Hij
was tevens lid en voorzitter van
het bestuur van het jongeren-
koor. De heer Olthof was boven-
dien voorzitter van de Werkgroep
Eigen Missionarissen. Deze
werkgroep, die geld inzamelde
voor Vreeswijkers die in de mis-
sie werkzaam waren, was van
1982 tot 2014 actief in de Bar-
barakerk.

De afgelopen drie jaar heeft de
heer Olthof zich bovendien als
vrijwilliger ingezet voor het be-
wonersinitiatief Dorpshuis Fort
Vreeswijk. Hij speelt een belang-
rijke rol bij het operationeel be-
heer van het Dorpshuis. Hij zorgt
onder meer voor het barbeheer
en is betrokken geweest bij de
opzet van het boekhoudsysteem.
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Investeren in een toekomstbestendig Natuurkwartier
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https://www.werkenbijnbc.nl


Het wordt weer feest in Batau-
Noord voor iedereen die het leuk
vindt om op zoek te gaan naar
een koopje. Bijna 160 wijkbewo-
ners doen dit jaar mee met de
Fiets-Rommelroute op zondag
30 juni van 11.00 tot 16.00 uur.
Ook Buurtplein Batau heeft zijn
deuren geopend die dag.
Vanaf al deze adressen ver-
spreidt over de wijk bieden wijk-
bewoners hun tweedehands
spulletjes aan. Op steeds meer
plekken in de wijk doen meerde-
re buren uit één straat mee.

Organisatrice Renée Blom: 'We
zijn heel erg blij met dit enorme
aantal aanmelding. Nu hopen we
natuurlijk vooral op mooi weer en

op veel bezoekers. We zijn dan
niet alleen duurzaam bezig door
oude spulletjes te verkopen in
plaats van weg te gooien, maar
als er veel mensen de straat op
gaan, wordt het bovenal een
gezellige dag.'

’s Middags brengt de nieuwe
wijkwethouder Marieke een be-
zoekje aan de rommelroute.
Voor deze derde editie van de
Fiets-rommelroute heeft de or-
ganisatie financiële bijdragen ge-
kregen van het wijknetwerk, de
Skipiste Nieuwegein en Winke-
liersvereniging Muntplein. Net als
vorig jaar hebben de marktkoop-
lui de kosten van het drukwerk
voor hun rekening genomen.
'Dankzij de sponsors hebben we
deelname voor de wijkbewoners
weer gratis kunnen houden', ver-
telt Blom.

Op een routekaart staan alle
deelnemende adressen aange-
geven. De routekaart is te down-
loaden op facebookpagina Fiets-

Rommelroute Batau-Noord en is
op 30 juni op verschillende plek-
ken in de wijk gratis beschikbaar.
Voor het eerst is de routekaart

ook digitaal te raadplegen op de
site van De Digitale Stad Nieu-
wegein.
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Bijna 160 deelnemers doen mee aan de Fiets-Rommelroute in Batau Noord
______________________________________________________________

Ben jij die allround voetballer die
op elke ondergrond uit de voeten
kunt? Dan is dit voetbaltoernooi
voor jou! We voetballen namelijk
op maar liefst drie ondergronden:
Gras, Zaal en Zand. De wedstrij-
den worden op het veld, in de
sporthal en op het beach veld

gespeeld. Je geeft je als team
op, een team bestaat uit maxi-
maal 6 spelers (de wedstrijden
zijn 4 vs 4). Lekker voetballen
samen met je vrienden, ga jij de-
ze uitdaging aan? Het toernooi is
tijdens de zwem4daagse, als je
ook wilt zwemmen en je niet

meedoet met de zwem4daagse
kun je voor € 3,80 een kaartje
kopen voor het zwembad.

Deelnemen aan alleen het toer-
nooi is gratis. Voor dit toernooi
heb je zaal schoenen en veld-
schoenen zonder noppen nodig.

Op het zand kun je het beste met
sokken of blote voeten spelen.

Activiteit: Voetbaltoernooi (op
drie ondergronden);
Voor wie: Iedereen van 10 t/m
14 jaar (verdeeld in 2
categorieën: basisschool &
middelbare school);
Datum: Vrijdag 12 juli 2019;
Tijdstip: Van 16:00-20:00 uur;
Locatie: Sport- en
Evenementencomplex
Merwestein, Merweplein 1
(Google Maps locatie);
Kosten: Deelname toernooi
gratis (combinatie met zwemmen
€ 3,80).

______________________________________________________________
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https://www.google.nl/maps/place/Sport-+en+Evenementencomplex+Merwestein/@52.0232681,5.0905711,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdb78a5bfd839ce09!8m2!3d52.0261551!4d5.0921685
https://www.merwestein.nl


Zaterdag 29 juni vindt bij de
Museumwerf Vreeswijk aan de
Wierselaan 113 in Nieuwegein
een bijzondere gebeurtenis
plaats. Om 15.30 uur meert daar
de unieke en zeer oude steven-
aak Helena af. Het schip vaart
de Historische Turfvaart Veenen-
daal - Antwerpen 2019 ter ere
van Gilbert van Schoonbeke.
Aan boord bevinden zich geen
turven maar passagiers. De op-
varenden, die deze historische
tocht financieel mede mogelijk
maken, worden verwelkomd door
burgemeester Frans Backhuijs.
Met weer een nieuwe lading pas-
sagiers vervolgt de Helena de
volgende dag deze legendari-
sche reis.

Een mooie gelegenheid om dit
unieke zeilende binnenvaart-
schip van dichtbij te bewonde-
ren! Het Theehuys van de Mu-
seumwerf met gezellig binnen-
en buitenterras is dan ook geo-
pend voor van een hapje en een
drankje.

Gilbert van Schoonbeke
De historische turfvaart Veenen-
daal-Antwerpen 2019 is in het
leven geroepen als eerbetoon
aan de Antwerpse fabrikant en
stedenbouwer Gilbert van
Schoonbeke (1519-1556) naar
wie tal van straten, wegen,
paden en waterwegen zijn ver-
noemd.

Van Schoonbeke betekende veel

voor beide steden. Onder zijn lei-
ding breidde Antwerpen substan-
tieel uit. Ook voltooide hij de
bouw van de Antwerpse stads-
wallen die eerder in het slob was
geraakt. Door efficiëntere be-
drijfsvoering en slim financieel
inzicht wist Van Schoonbeke op
niet eerder getoonde wijze de
klussen snel en voordelig te kla-
ren.

Voor zijn steenfabrieken had Van
Schoonbeke turf nodig. Keizer
Karel V verschafte hem het oc-
trooi op het uitbaten van de
veengronden in Veenendaal.
Volgens overlevering trok begin
16e eeuw een tweehonderdtal
Antwerpenaren naar Veenendaal
om te werken bij de turfontgin-
ning en het graven van kanalen
als transportweg. Die bedrijvig-
heid bezorgden Veenendaal ver-
moedelijk de nodige reuring,
financiële impulsen en een be-
tere infrastructuur. In zowel Ant-
werpen als Veenendaal wordt
Gilberts 500ste geboortejaar ge-
vierd met diverse festiviteiten
waaronder de historische turf-
vaart.

Stevenaak Helena
Ter gelegenheid van het Gilbert
van Schoonbeke-jaar wordt de
route van Veenendaal naar Ant-
werpen overgedaan. Tussen 28
juni en 7 juli worden de volgende
plaatsen aangedaan: Rhenen,
Wijk bij Duurstede, Vreeswijk,
Schoonhoven, Dordrecht,

Bruinisse, Yerseke, Antwerpen
en Hemiksem waar ooit Van
Schoonbekes steenbakkerijen
stonden.

Voor deze legendarische vaar-
tocht is gekozen voor de steve-
naak Helena. Dat is een goede
keuze want Helena’s uiterlijk
staat dicht bij die van de sche-
pen die toentertijd over de Rijn
voeren. Helena is een zeld-
zaamheid want er zijn weinig
stevenaken bewaard gebleven.
Met een respectabele leeftijd van
maar liefst 143 jaar is de twee-
master vermoedelijk het oudste
nog zeilende binnenvaartschip in
Nederland!

Wilt u (of uw bedrijf) op 29 juni
meevaren met de stevenaak van
Wijk bij Duurstede naar Vrees-
wijk (of een andere etappe)? Dat
kan voor € 75,- p.p. met ‘De
Klassieke Rederij’. De reis is in-
clusief parkeerplek in Wijk bij
Duurstede en transfer vanuit
Vreeswijk, ontvangst met koffie
en gebak, stadswandeling door
Wijk, uitgebreide lunch aan
boord, toegang tot de Museum-
werf Vreeswijk en ontvangst in
het Theehuys. Uiteraard geniet u
onderweg van de schoonheid
van het Hollandse rivierenland-
schap en van Jaap Pilons ver-
haal over de geschiedenis van
Veenendaal. Een ontmoeting
met een bijzondere ‘surprise
guest’ staat eveneens op het
programma.

Nieuwegeinse krijgt
taakstraf voor
verspreiden kinderporno

Kinderporno is strafbaar. Niet
alleen het in bezit hebben maar
ook het verspreiden van linkjes
waar het staat op internet. Dat
ondervond een 38-jarige uit
Nieuwegein. De vrouw verstuur-
de linkjes via chatberichten aan
een man die ze had leren ken-
nen via Facebook. Afgelopen
maandag moest ze voorkomen
bij de Rechtbank in Utrecht.

Het Openbaar Ministerie: ‘Sek-
sueel misbruik van kinderen is
buitengewoon ingrijpend voor
slachtoffers, ouders, andere be-
trokkenen en de samenleving als
geheel. Het is van groot belang
dat zoveel mogelijk slachtoffers
worden geïdentificeerd en dat
het misbruik wordt gestopt.’

De vrouw uit Nieuwegein was
zich wel bewust dat kinderporno
verspreiden strafbaar was. Zij liet
zich beïnvloeden door de man
die ze op internet had leren ken-
nen. Zij voelde zich alleen en
vond het fijn om aandacht te krij-
gen. ‘Nu walg ik van mijzelf’ ver-
klaarde de vrouw tegenover de
rechter.

Ondanks de hoge strafmaten die
voor het verspreiden van kinder-
porno worden gehanteerd, kreeg
de vrouw uit Nieuwegein slechts
een taakstraf van 150 uur opge-
legd door het Openbaar Ministe-
rie. Reden was dat de vrouw nog
nooit met Justitie in aanraking is
gekomen en dat ze volledig heeft
meegewerkt aan de rechtszaak.
1 Juli doet de rechter uitspraak.
__________________________

Digitale enquête
Omgevingsvisie
Om een Omgevingsvisie op de
stad Nieuwegein te ontwikkelen,
is de gemeente op verschillende
momenten met inwoners in ge-
sprek. Na drie grote werkbijeen-
komsten in de wijken, de ge-
sprekken in drukke winkelgebie-
den start de gemeente Nieuwe-
gein volgende week met de digi-
tale enquête voor de Omge-
vingsvisie. Doel van de enquête
is om alle verschillende uitgangs-
punten, dilemma’s en keuzes zo
breed mogelijk te toetsen onder
inwoners. (Meer lezen)
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Meevaren met de Helena
Museumwerf Vreeswijk

halte in historische turftocht Veenendaal-Antwerpen 2019
__________________________________________________________________________________________
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De politie is op zoek naar een
man die een boodschappenkar
vol Ben & Jerry’s-ijs heeft gesto-
len bij de Albert Heijn aan de
Rapenburgerschans in de wijk
Fokkesteeg in Nieuwegein. In
het opsporingsprogramma Bu-
reau Hengeveld van RTV Utrecht
werden bewakingsbeelden ge-
toond van de dief en een vrouw
die hem hielp.

Te zien is dat de man bij de diep-
vriesafdeling de bakjes ijs in-
laadt. In korte tijd heeft hij het
hele schap leeg. Ondertussen

loopt de vrouw die erbij hoort
nog even langs. Haar taak is om
bij de kassa het poortje van een
onbemande kassa te openen zo-
dat de man met de kar vol ijs
even later rustig door kan lopen.

De vrouw leidt voor de zekerheid
ook één van de medewerksters
af. Lachend verlaat de man de
supermarkt met de kar vol ijs.
Niemand heeft hem in de gaten.

Naast de vrouw is er waarschijn-
lijk nog een derde persoon bij
betrokken bij de diefstal. Omdat
dit nog niet helemaal zeker is,
laat de politie hem niet zien.

De man om wie het gaat kwam
ongeveer tegelijk met de man en
vrouw binnen en hing de hele tijd
rond bij de ingang en de service-
balie. Ook hij leek een medewer-
ker af te leiden.

Informatie doorgeven over deze
diefstal kan via 08006070. Anon-
iem tippen kan op 08007000.

Veilige looproutes
van en naar school in
Hoog Zandveld

Vanaf maandag 24 juni aan-
staande start de gemeente Nieu-
wegein in de omgeving van de
Lupinestraat met de aanleg van
veilige looproutes van en naar
school in Hoog Zandveld. De
schoolroutes zijn samen met de
basisscholen samengesteld en
zorgen dat de leerlingen met
veilige looproutes van en naar
school kunnen.

De aanleg van de veilige loop-
routes is onderdeel van een pro-
ject waarbij alle scholen in Nieu-
wegein samen met de gemeen-
te, ouders en leerkrachten de

verkeersveiligheid verbeteren.
Aansluitend op de routes buiten
krijgen de scholen een Nijntje
lespakket over verkeer.

Maandag start de aannemer met
onder meer aanbrengen van
blauwe vlakken in de bestrating
voor het veilig oversteken, ge-
markeerd met Nijntje stoep-
tegels.

Door het aanbieden van veilige
loop- en fietsroutes en aanpak
van verkeersknelpunten moet
het lopen en fietsen naar school
gestimuleerd worden. Daarmee
kan het autoverkeer rond de
scholen teruggedrongen worden.
De actie sluit aan bij de campag-
ne ‘Op voeten en fietsen naar
school’ van Veilig Verkeer Ne-
derland.
__________________________

Vrolijke Vrijdag
met PEN,

het Kleur- Geur-
en Smaakcentrum
en Smaak & Stijl

Portret van de Week

‘...De grote schuifdeur van
de werkplaats, het atelier,
staat op een kier wanneer ik
aan kom wandelen. Binnen
klinken slijpgeluiden. De
geur van geslepen staal
dringt mijn neus binnen,
lèkker! Er wordt gewerkt,
gezwoegd, gecreëerd. Een
goed half uur praat ik met
Nils terwijl hij (op mijn ver-
zoek, want het project
waaraan hij nu werkt moet
binnen korte tijd af zijn)
doorwerkt en fotografeer ik
hem. Uiteraard neemt Nils
tijd voor een biertje en tot
slot gaan we nog even naar
buiten, waar Nils poseert
voor de Totem en het
meteen duidelijk wordt hoe
groot dat object is...’

Maak, naar aanleiding van
de antwoorden die hij geeft
op de vijf altijd dezelfde vra-
gen en de foto’s, nader ken-
nis met Nils van Went,
scrapdesigner, Portret van
deze Week!

IJskoude Ben & Jerry’s-dief
slaat slag bij Albert Heijn in Fokkesteeg

_________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Geinbeat 

13 juli 2019 
  

Over iets minder dan een maand 
vindt de 25ste editie van het 
Geinbeat festival plaats. Dit is 
een mooie mijlpaal in de 
geschiedenis van het festival, die 
ook veel verschillende locaties 
heeft gekend. Zo heeft het festival 
lange tijd plaatsgevonden op de 
vertrouwde plek: Park Oudegein. 
Helaas kon het festival daar niet 
meer plaatsvinden waardoor we 
op zoek moesten naar een 
alternatief. 

Zo zijn we terechtgekomen bij 
Fort Vreeswijk, de oude Kom, 
City Plaza en uiteindelijk toch 
weer terug naar het gras: op de 
Middengaarde!  

Op zowel Fort Vreeswijk als de 
oude Kom is het festival maar één 
keer geweest. Op beide locaties  
zijn het mooie edities geweest, 
met goede artiesten.  

Ook op de locatie van City Plaza 
is het festival een aantal jaren 
succesvol losgebarsten.  

Na 8 jaar kwam het Geinbeat 
festival weer terug op het gras. In 
2018 streek het festival neer op 
de Middengaarde. Terug naar het 
gevoel van grassprieten onder je 
voeten. Zoveel lijkt er niet 
verandert in deze jaren: kijk 
maar naar de foto’s en zoek de 
verschillen! Gras en mensen die 
allemaal genieten! 

 

Geinbeat 2008, locatie park Oudegein. Foto door: Dicky Peek 

Geinbeat 2018, locatie Middengaarde. Foto door: Wouter Haring 

Meer info? Check onze sociale media en www.geinbeat.nl 
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Kleurrijke kunst
ter verbetering van de wijk
Bewoners van de Rijtuigenbuurt hebben 18
juni jl. hun creatieve talenten laten zien. Zij
schilderden met elkaar enkele poefjes in
allerlei vrolijke kleuren. De fraaie poefjes
worden straks geplaatst aan het Karrespoor
ter hoogte van de Karosbrug en de Karos-
drift. Eerder werden er al kleurrijke kunst-
werken in de bomen gehangen.

Circa 25 bewoners van de Rijtuigenbuurt
hebben eind 2017 hun keuze gemaakt voor
kunst in de buurt. Het doel van dit kunstpro-
ject is de uitstraling en imago van de buurt te
verbeteren. Dit gebeurde door samen met de
bewoners kleurrijke kunstwerken vorm te ge-
ven die een zichtbare plek krijgen in de
buurt.

In opdracht van gemeente Nieuwegein hiel-
den vijf kunstenaars in augustus 2017 een
pitch van het kunstproject dat ze samen met
buurtbewoners wilden uitvoeren. De kunste-
naars gingen aan de hand van deze ‘commu-
nity art projecten’ met bewoners en de jury in
gesprek. De projecten van kunstenaars
Joyce Overheul en Vincent Skiller kwamen
toen als winnaars uit de bus.
____________________________________

Rijkswaterstaat verwacht vanaf eind sep-
tember zeer grote verkeershinder rond
Utrecht. Door werkzaamheden aan de
Galecopperbrug zijn er gedurende 4,5
week minder rijstroken beschikbaar voor
verkeer op de A12 in oostelijke richting.
Doorgaand verkeer en bestemmingsver-
keer wordt zo veel mogelijk omgeleid.
Desondanks waarschuwt Rijkswaterstaat
dat weggebruikers rekening moeten hou-
den met minstens 20 minuten extra reis-
tijd.

De Galecopperbrug-werkzaamheden zijn ge-
pland van donderdagavond 26 september tot
maandagochtend 28 oktober 2019. Op dit
moment wordt gewerkt aan de A2 tussen
knooppunt Holendrecht en de Leidsche Rijn-
tunnel. De werkzaamheden aan de Galecop-
perbrug starten pas nadat het werk aan de
A2 is afgerond. De aannemer werkt 24 uur
per dag op de zuidelijke brughelft (rijrichting
Arnhem), eerst 2 weken op de parallelrijbaan
en vervolgens 2 weken op de hoofdrijbaan.
Er is geen directe hinder voor verkeer over
de noordelijke brughelft (rijrichting Den
Haag).

Minstens 20 minuten extra reistijd
Op de baan waar wordt gewerkt, blijft steeds
één rijstrook open voor verkeer. Naar ver-
wachting levert dit tijdens de spits minstens
20 minuten extra reistijd op voor verkeer van-
af de A12 Den Haag en de A2 richting
Utrecht en Nieuwegein. Om minder verkeer
langs het werk te laten rijden en nog grotere
hinder te voorkomen, leiden we een deel van
het bestemmingsverkeer naar Utrecht en
Nieuwegein om. Landelijk doorgaand verkeer
vanuit Amsterdam en Rotterdam krijgt vroeg-
tijdig adviesroutes aangeboden om zo
Utrecht en met name knooppunt Oudenrijn te
mijden.

Omleidingen en alternatieven
Rijkswaterstaat adviseert iedereen die van
dit deel van de A12 gebruik maakt, om reke-
ning te houden met de omleidingen en met
flink veel extra reistijd. We raden aan om,
voor wie dat mogelijk is, alternatieven te kie-
zen en de grote hinder te vermijden, bijvoor-
beeld door buiten de spits te reizen of te
kiezen voor het openbaar vervoer.

Informatievoorziening
Voordat de werkzaamheden van start gaan,
brengt Rijkswaterstaat de omleidingen goed
onder de aandacht van alle weggebruikers
via onder andere borden langs de weg. Infor-
matie over de omleidingen is voor en tijdens
de werkzaamheden te vinden via vanAnaar-
Beter.nl en is nu ook al beschikbaar via de
website van Rijkswaterstaat: www.rijkswater-
staat.nl/a12galecopperbrug.

Voegovergangen
Rijkswaterstaat zet rijstroken op de A12
Galecopperbrug af om goed en veilig aan de
voegovergangen te kunnen werken. Deze
stalen delen in het wegdek vormen de over-
gang tussen brug en vasteland. Rijkswater-
staat constateerde na inspectie dat de voeg-
overgangen van de zuidelijke Galecopper-
brug moeten worden vervangen. Door het
onderhoudswerk tijdig uit te voeren, kan het
verkeer ook in de toekomst veilig over de
brug blijven rijden.
____________________________________

Lucas Galecop
reikt cheque uit
Het goede Doelen Festijn op Basisschool
Lucas Galecop van 5 juni j.l. was een enorm
succes. Tijdens onder andere een vrijmarkt
en een sponsorloop, werd een fantastisch
bedrag opgehaald voor Opvangcentrum
Galecopperpark Sublime. Souvenirjagers
konden terecht op de vrijmarkt waar mooie,
door de leerlingen zelf gemaakte spulletjes
werden verkocht. Natuurlijk was er ook de
jaarlijkse sponsorloop waarbij alle kinderen
plankgas vooruit gingen om zo veel mogelijk
rondjes te lopen. Groep 8 liep zelfs twee
keer; één keer met hun kleutermaatje en
natuurlijk met hun eigen groep.

Onder toeziend oog van alle leerlingen en vol
trots reikte directeur Rianne Spiegelenberg
een cheque ter waarde van € 3111,11 uit
aan Gea Vergeer van Sublime
Hevig geëmotioneerd nam Gea de cheque in

ontvangst. 'Ik had geen verwachting maar dit
slaat alles!' liet ze in tranen weten. Met dit
bedrag kan Sublime veel mooie dingen voor
de dieren doen.

Dat het Goede Doelen Festijn zo’n geweldige
opbrengst heeft opgeleverd, is te danken aan
de betrokkenheid en het enthousiasme van
leerlingen, ouders en sponsoren van dit eve-
nement, aldus Rianne Spiegenberg directeur
van Basisschool Lucas Galecop.

Partners stadsmarketing Nieuwegein
organiseren PLOFparade

Vanuit gezamenlijk initiatief is er op zondag 14
juli een nieuw evenement voor Nieuwegeiners:
de PLOFparade. Tijdens de PLOFparade maken
bezoekers over een route van drie kilometer
kennis met Fort Jutphaas, de Plofsluis en Fort
de Batterijen. Naast leuke activiteiten voor het
hele gezin, sport en spel is er verrassend ver-
voer tussen de forten en de Plofsluis. Het spe-
len en ontdekken op de drie waterlinieplekken
staat centraal. Ook is er een ludieke parade
over de Plofsluis-fietsbrug. Vanaf 12.00 uur op
de fiets of lopend starten bij Fort Jutphaas of
Fort de Batterijen en ontvangt een plattegrond

en stempelkaart. De entree is gratis.

Zeer ernstige verkeershinder rond Utrecht in najaar
door werkzaamheden A12

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Woningcorporatie Jutphaas Wonen bestaat
dit jaar 100 jaar. Op 19 juni 1919 vond in ho-
tel ‘De Zwaan’ de oprichtingsvergadering
plaats van ‘Woningbouwvereeniging Jut-
phaas.’ Het belangrijkste doel van de vereni-
ging was om ‘aan de woningnood van de
laagstbetaalden een einde te maken.’ Daar
werd op 14 juli 1921 een begin mee ge-
maakt. Toen werd namelijk de eerste steen
gelegd voor de bouw van 67 arbeiderswonin-
gen en drie winkel/woonhuizen in de School-
straat, de Rijnhuizenstraat, de Stormerdijk-
straat en de Nedereindseweg. Op dit mo-
ment heeft Jutphaas Wonen 1860 woningen,
verspreid over heel Nieuwegein.

Momenteel werken 16 medewerkers bij Wo-
ningcorporatie Jutphaas Wonen. Een aantal
van hen werken er al tussen de 20 en 35
jaar. ‘Lange dienstverbanden dus die iets
zeggen over de betrokkenheid van mede-
werkers bij de organisatie en bij het werk dat
ze doen’ aldus Bram Lipsch, directeur-be-
stuurder bij Jutphaas Wonen.

Lipsch: ‘Jutphaas Wonen is in die 100 jaar
alleen actief in de dorpen Jutphaas en
Vreeswijk en sinds 1 juli 1971, in de gemeen-
te Nieuwegein. Hiermee is Jutphaas Wonen

sterk lokaal ver-
ankerd en is er
een grote betrok-
kenheid bij de in-
woners van Nieu-
wegein. Onze op-
gave is na 100
jaar niet wezenlijk
veranderd; veel
mensen in Nieu-

wegein moeten lang wachten voordat ze in
aanmerking komen voor een sociale huur-
woning, dus moeten we woningen bouwen
om in die behoefte te voorzien. Die woningen
moeten betaalbaar zijn en duurzaam. Duur-
zaamheid was 100 jaar geleden helemaal
geen thema, maar staat sinds een paar jaar
hoog op de agenda.’

Jutphaas Wonen besteedt dit jaar op een
paar momenten aandacht aan het jubileum.
Daarbij worden diverse activiteiten georga-
niseerd voor huurders, voor organisaties
waarmee zij samenwerken en voor (oud)
medewerkers. ‘Dat worden momenten om
terug te kijken maar zeker ook om vooruit te
kijken. Want één ding is zeker: Jutphaas
Wonen heeft nog genoeg uitdagingen voor
de komende honderd jaar!’ aldus Lipsch.

‘Dan wandelen we al klet-
send naar de Lekboulevard.
Het is uitstekend weer, nou
ja, het wááit weer eens lek-
ker hard, maar verder prima
weer om daar aan de dijk de
foto’s te maken. Het Portret
gaat op de rugleuning van
een bankje zitten en dan
gaan we los. ‘Moet ik in de
camera kijken?’. ‘Welnee,
praat maar, lach maar, zwaai
maar, kijk maar om je heen.’

Nieuwsgierig geworden?
Maak dan, naar aanleiding
van de antwoorden die zij
geeft op de vijf altijd dezelf-
de vragen en de foto’s, na-
der kennis met Susan Vos,
het Portret van deze Week!

Woningcorporatie Jutphaas Wonen 100 jaar

_____________________________________________________________

De volgende Digitale Nieuwegeiner verschijnt op 5 juli

Bram Lipsch

______________________________________________________________

Portret van de volgende Weekvolge
nde

_________________________________________________________________________________________________________________

VIDEO
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