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KWipwatermolen krijgt zijn functie terug (PAG 4)

Hoofdvestiging Domino’s Pizza naar
Nieuwegein (PAG 7)

Nieuwegein zet zelfbeheerders
in het zonnetje met picknick (PAG 4)

Ibiza Fair weer op de Galecopperzoom
(PAG 2)

5000 Euro voor het ideee om lopend
energie te maken in een loopton (PAG 13)

Lees hier wat er de komende tijd in Nieuwegein te doen, te kijken en te beleven valt

https://youtu.be/o-VPbCxdISw
https://pcbuitvaartzorg.nl
http://www.plusvanloon.nl


https://activeants.nl/over-active-ants-fulfilment/vacatures/


'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 laat onze ‘kookgek’
Eric Dekker zien, voor de rubriek
‘Koken met PEN’, dat lekker eten
maken simpel kan zijn. Vandaag
maakte hij: ‘Soep’ gezond en
lekker! 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 Kiezelmonde in
de wijk Lekboulevard.

__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wis-
ten het al, maar vanaf woendag-
morgen vroeg zijn deze pagina’s

Ibiza Fair weer op de
Galecopperzoom
Op zondag 9 juni aanstaande
vindt de tweede editie van de
Ibiza Fair plaats. Op de Galecop-
perzoom 1 naast het Petanque
Centrum kunnen de bezoekers
weer genieten van een markt
met allerlei kramen, voor ieders
wat wils. Zo vind je er een markt
met nieuwe kleding, vintage kle-
ding en is er voor de kleinste on-
der ons een kinderkleedjesmarkt
georganiseerd. Kinderen die hun
spullen ook willen verkopen kun-
nen zich nog aanmelden voor
een mooie plek. Aanmelden:
standhouders@nieuwegeinsoci-
aal.nl.

Gedurende de dag zijn er allerlei
activiteiten. Zo kunnen de kinde-
ren knutselen of lasergamen en
voor de allerkleinsten is een
springkussen en ballenbak aan-
wezig. Ook zullen er diverse
workshops worden gehouden.
Galecop Sociaal is aanwezig met
een ‘weggeefhoek’ met tweede-
handsspullen die gratis meege-
nomen kunnen worden.

Zanger Danny Temming komt
zingen. Wil je meedoen aan de
loterij? Dan is dat ook mogelijk.
Een lot kost slechts 1 euro en er
zijn leuke prijzen te winnen.
Dj Huzzel laat gezellige Ibiza-
sounds horen over het terrein en
uiteraard zijn er diverse kraam-
pjes met eten en drinken. De en-
tree is gratis en duurt van 13.00
uur tot 17.00 uur.

Geinbeat kijkt terug
Op zaterdag 13 juli aanstaande vindt de 25e editie plaats van
het Geinbeat Festival. Reden om op deze plek wekelijks terug
te blikken. Dat doen we met een foto en een klein verhaaltje.
Deze week kijkt Johan van Galen die terugkijkt op een festival
voor jong en oud.
Johan vertelt: 'Geinbeat voor jong en oud! Het is als vrijwil-
liger van Geinbeat altijd leuk om te zien dat er verschillende
generaties naar het festival komen. Vele bezoekers komen
eerst met hun ouders. Zij ervaren dan hun eerste festival en
blijven vaak daarna ook nog komen. Je ziet ook jonge gezin-
netjes die op een kleedje in het gras van het festival genieten.
We proberen er dan ook altijd voor te zorgen dat er activiteit-
en voor kinderen zijn.
Kortom een gratis festival voor het hele gezin!'

Geinbeat 2018 @ De Middengaarde

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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Gemaakt door Johan Breij ©
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Ben Torre racet met 250 km/u over circuit Zandvoort
Op volle snelheid racen over het
asfalt van het circuit van Zand-
voort. Voor veel racefans is het
een droom… Voor Ben Torre uit
Nieuwegein kwam deze droom
uit! Hij maakte tijdens de vierde
editie van de Jumbo Racedagen
een rit in een échte raceauto:
een LMP3 van Racing Team
Nederland. Ben won deze
droomprijs door boodschappen
te doen bij Jumbo Nieuwegein.

Als passagier vloog Ben met een
snelheid van ruim 250 kilometer
per uur over het circuit van Zand-
voort.

Ben Torre kon zijn geluk niet op.
'Dit was echt een fantastische en
onvergetelijke ervaring. Dit over-
treft echt al mijn verwachtgingen.
Ik had nooit gedacht dat ik dit
zou meemaken. Jumbo, enorm
bedankt!' (verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/koken-met-pen-lekker-eten-kan-erg-simpel-aldus-onze-kookgek-eric-dekker
https://www.pen.nl/artikel/de-kiezelmonde
mailto:standhouders@nieuwegeinsociaal.nl
mailto:standhouders@nieuwegeinsociaal.nl
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/ben-torre-uit-nieuwegein-racet-met-250-km-u-over-circuit-van-zandvoort
http://www.slagerijwimkastelein.nl
http://www.gall.nl
https://www.facebook.com/penpuntnl/


https://www.moenmakelaars.nl


De middag
van het Baklopen
Heeft u altijd al eens willen baklopen? Grijp
dan nu uw kans! Op zaterdag 1 juni tussen
13 en 17 uur organiseert Museumwerf
Vreeswijk als Themazaterdag De middag
van het Baklopen. Iedereen die wel eens
achter de bak heeft gelopen of daar ooit van
droomde (of alleen wil toekijken), is van harte
welkom.

Op zaterdag 1 juni ligt de IJsselaak 'Door
Gunst Verkregen' volgeladen met zand bij de
Museumwerf. Het schip wordt die middag
gelost. Misschien wel door u! Dat kan want
de ‘Door Gunst Verkregen’ is voorzien van
een zelflosinstallatie. Met deze belangrijke
uitvinding uit 1916 kunnen de bakloper (de
persoon in het ruim) en de lierman/-vrouw
(op het voordek) samen het zand lossen.
Wilt u het eens proberen of als vanouds weer
eens achter de bak lopen of de lier bedie-
nen? Geeft u zich dan voor 30 mei op via
museumwerf@museumwerf.nl.

Boek
In december jl. verscheen het boek ‘Zand,
grind en de historische binnenvaart, 100 jaar
zelflossen’. Daarin vindt u alle informatie
over het zelflossen en de zandwinningsindu-
strie. Van het boek is inmiddels de tweede
druk verkrijgbaar bij de Museumwerf. Op
1 juni is er de mogelijkheid het te laten signe-
ren.

Themazondagen
De Themazondag (soms is het een Thema-
zaterdag) wordt elke eerste zondag van de
maanden mei t/m oktober georganiseerd bij
de Museumwerf. Het is een kleinschalig eve-
nement waarbij verschillende thema’s aan
bod komen die iets te maken hebben met de
binnenvaart, de werf, het water of die ge-
woon leuk zijn. De volgende Themazondag
is 7 juli. Dan is er een workshop fotografie.
Tijdens de Themadagen is het Theehuys,
met gezellig binnen- en buitenterras, uiter-
aard geopend voor een lekker kopje koffie/
thee en een stuk koude of warme appeltaart.

De entree is: € 2,- p.p. Donateurs en kinde-
ren tot 12 jaar hebben gratis toegang.
Museumwerf Vreeswijk vindt u aan de Wier-
selaan 113. Meer info www.museumwerf.nl.

Grote bijdrage van
De Geinfilmers
bij winnen NOVA
1-Minuut Film Festival 2019
De korte film van de 13-jarige Nina Zandvliet
over pesten heeft zaterdag 11 mei, in de
Stoomhal te Wormer de eerste prijs gewon-
nen voor beste 1-minuut film op het NOVA 1-
Minuut Film Festival 2019. Aan het festival
deden 61 inzendingen mee waaraan ieder-
een kon deelnemen: amateurs, professionals
wel of niet lid van de NOVA. De film werd
mogelijk gemaakt door leden van Videoclub
Nieuwegein die dit jaar 40 jaar bestaat. De
video gaat Nederland bij de World Minute
Movie Cup 2019 in Zeist vertegenwoordigen.

Nina liet onze redactie weten: ‘Hartstikke
trots op het winnen van de eerste prijs, maar
dat het ging niet om het winnen. Ze wil dat
kinderen en leraren snappen dat pesten pijn
doet. Dat je van binnen kapot gaat terwijl je
van buiten doet of er niks aan de hand is. En
dat je alles moet doen wat je kan om pesten
te laten stoppen.’

Het script van de film is door José Bibian be-
dacht in overleg met Nina Zandvliet. Hij heeft
daarna voor de opnames gezorgd en ook
voor de edit. José Bibian is lid van de video-
club De Geinfilmers in Nieuwegein.

De casting van de kindacteurs heeft Bibian
ook samen met de 13-jarige Nina gemaakt.
De muziek is van Nozem Audio, een team
jongen professionele musici dat zich graag
voor dit project heeft ingezet. Toen de eerste
versie van de film klaar was is deze bij de
club besproken en van advies voorzien.
Daarna is de definitieve versie uitgekomen.

Open Dag
op Manege Rijnenburg
Zaterdag 25 mei aanstaande houdt Manege
Rijnenburg aan de Reinesteijnseweg 1A een
Open Dag. Tijdens deze dag, die duurt van
12.00 tot 16.00 uur zijn er allerlei activiteiten
te doen zoals pony rijden, borstelen, hoef-
ijzer versieren en kun je een rondleiding krij-
gen op de manege in de wijk Galecop.

Tijdens de Open Dag wordt ook een Twee-
dehandsmarkt voor ruiter- en paardenspullen
gehouden. Heb jij nog paardenspullen zoals:
rijkleding, borstels, boeken, poetskisten etc.
en zijn de spullen nog schoon en heel? Dan
kunnen deze verkocht worden op de Twee-
dehandsmarkt die dag. Deelname aan deze
markt moet vooraf worden aangemeld via:
evenementen@manege-rijnenburg.nl.
___________________________________

Amateur Tuinvereniging Galecop
houdt Open Dag
Op zaterdag 25 mei aanstaande houdt Ama-
teur Tuinvereniging Galecop weer haar jaar-
lijkse Open Dag aan de Tuiniersdijk 1. Volks-
tuinen zijn bereikbaar via het parkeerterrein
tegenover Innovam aan de Structuurbaan.
Op deze dag kunt u kennis maken met en
kijken naar de werkwijze van de amateurtuin-
der en ervaren hoe het is om zelf als ama-
teurtuinder aan de slag te gaan.

Er staan een aantal leden klaar om geza-
menlijk met de bezoekers de diverse tuinen
te bekijken en te vertellen over de ervaringen
die zij in de loop der jaren hebben opgedaan.
Ook kunnen de leden u meer vertellen over
de wijze waarop zij binnen de vereniging de
zaken georganiseerd hebben.

Op dit moment zijn er, van de in totaal 160
tuinen, een 15-tal tuinen vrij. Deze tuinen
hebben een oppervlakte van 100 en 200 m.
Naast het bezichtigen van het complex en de
daarop aanwezige tuinen kunt u ook een
kijkje nemen in de grote kas, waar de leden
plantjes verkopen.

De open dag start om 14.00 uur en duurt tot
16.00 uur. Gedurende deze tijd kunt u ook
genieten van een kopje koffie of thee, een
glaasje frisdrank, bier of wijn. Uiteraard zijn
ook kinderen van harte welkom. Mocht het
tijdelijk even regenen, dan kunt u zich met de
andere gasten vermaken in de grote tent die
hiervoor speciaal voor is opgezet.
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Om de waterhuishouding in Zuid-Holland
goed te regelen en verdroging en verzilting
tegen te gaan, gaat Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden Park Oudegein aanpak-
ken. Onlangs is het projectplan ‘Park Oude-
gein’ definitief vastgesteld en het bijbehoren-
de peilbesluit herzien.

Het watersysteem in park Oudegein moet
worden aangepast vanwege het project ca-
paciteitsvergroting Klimaatbestendige Water-
aanvoer (KWA+). Met de uitbreiding van de
KWA+ zullen de Gekanaliseerde Holland-
sche IJssel, de Doorslag en het Merwede-
kanaal vaker en langer op een hoger peil
staan. In het projectplan staan maatregelen
beschreven die uitgevoerd moeten worden
om in tijden van het inwerking zijn van de
wateraanvoer naar West-Nederland, de af-
voer van water uit het park mogelijk te ma-

ken. Deze maatregelen moeten leiden tot
een robuust watersysteem met een betere
doorstroming en waterkwaliteit. De werk-
zaamheden zullen medio 2021 beginnen.

Naast de Wipwatermolen in Park Oudegein
zal een nieuw gemaal en bijbehorende
voorzieningen en constructies worden aan-
gelegd in een regionale kering. Bij aanleg
hiervan wordt rekening gehouden met de
geldende regelgeving. Het gemaal krijgt een
visvriendelijke pomp met een capaciteit van
10 m³/min en bemaalt Park Oudegein en
wordt parallel aan molen Oudegein ge-
bouwd. Op deze manier kan de molen maal-
vaardig gemaakt worden ten behoeve van
het Milieu Educatie Centrum. Hiemee krijgt
de oude molen weer zijn functie terug. Dit
was een lang gekoesterde wens van de
werkgroep Molen Oudegein.

Nieuwegein zet zelfbeheerders
in het zonnetje met picknick

Zo’n 100 zelfbeheerders in Nieuwegein heb-
ben afgelopen zondag een compliment ont-
vangen van verantwoordelijk wethouder
Marieke Schouten voor hun inzet in de open-
bare ruimte. De zelfbeheerders werden in het
Natuurkwartier ontvangen met een picknick-
lunch en een onderhoudend programma. De
wethouder sprak lovende woorden over de
betrokkenheid en inzet van de 751 zelfbe-
heerders die Nieuwegein telt. Ze was er trots
op dat telkens meer zelfbeheerders aan de
slag gaan.
Zelfbeheerders zijn inwoners die een open-
baar stukje groen onderhouden en ZwerfAf-
valPakkers. De gemeente organiseert regel-
matig een bijeenkomst voor de zelfbeheer-
ders met het doel hen te bedanken voor hun
inzet en om ervaringen uit te wisselen.

Wensen en behoeften
De gemeente wil het zelfbeheer nog aan-
trekkelijker maken voor haar inwoners.
Wethouder Marieke Schouten: 'Ik heb echt
veel waardering en respect voor mensen
in onze stad die het initiatief nemen om hun
buurt schoon te houden, of een stuk groen
onderhouden. Er zijn mensen die die dit al
meer dan 25 jaar doen. Wij zijn ook blij dat
studenten van de universiteit Utrecht met
een groep van zelfbeheerders in gesprek is
geweest om hen te vragen hoe zij beter on-
dersteund en erkend kunnen worden. Een
van de opties is het zichtbaar maken van de
plekken waar inwoners zelfbeheer doen. Ook
leeft de behoefte onder de zelfbeheerders
om vaker met elkaar in contact te komen.'

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

Mei 1983
Hemelvaartsdag. Prachtig weer.
Met 's middags een heuse wind-
hoos die schade èn natte pakken
veroorzaakte aan de Wilgenroos.

_________________________________________________________________________________________________________________
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https://www.pen.nl/artikel/leuke-verandering-poldermolen-oudegein-in-nabije-toekomst


Ontmoetingen aan
tafel in Fokkesteeg
Wat is er gezelliger dan samen
eten? Net als vorig seizoen kun-
nen jonge en oudere alleengaan-
den in de wijk Fokkesteeg ge-
bruik maken van de mogelijkheid
samen van een voortreffelijke
maaltijd te genieten. Elke maand
worden zes personen verwel-
komd door een gastvrouw/gast-
heer in hun eigen huis.

De kosten voor deelname zijn
€ 2,50 per persoon. De hoofd-
maaltijd wordt verzorgd door
Mark Driessen van 'Driessen
SmaakVermaak'. Daarnaast
zorgt de gastvrouw/gastheer
voor een voor- of nagerecht.

Vanzelfsprekend mag een drank-
je niet ontbreken. De deelnemers
brengen voor een volgend keer
andere personen aan. Op deze
manier kunnen bewoners van
Fokkesteeg elkaar op een gezel-
lige manier leren kennen. En je
hoort nog eens wat!

Wilt u ook een keer mee-eten?
De coördinatie wordt verzorgd
door Ties Hogenbirk (Wijknet-
werk Fokkesteeg), als u een
e-mail stuurt naar:
fokkesteegsameneten@gmail.-
com dan zit u de volgende keer
misschien ook gezellig aan tafel.
De eerst volgende keer is zon-
dag 14 juli. De datums daarna
zijn: 11 augustus, 8 september,
18 oktober en 10 november.

Voor de operatie eerst een ritje in de mini-auto
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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 buiten-
land 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 Nieuwegein-
er) of MBN-er (minder bekende
Nieuwegeiner). Jan Ibel-
ings maakt deze cartoons en
karikaturen voor PEN eerst in lijn
op papier en kleurt ze daarna in
met de computer. De tekeningen
zijn te koop. Heeft u interesse?
Mail voor meer informatie
naar: info@karikaturist.nl.

Kinderen die in het St. Antonius
Ziekenhuis worden geopereerd,
kunnen als de tijd en soort ope-
ratie het toelaat, voordat de in-
greep plaatsvindt een ritje maken
met een elektrische mini-auto.

Een operatie ondergaan is voor
veel volwassenen al een angsti-
ge gebeurtenis en dat geldt ze-
ker voor kinderen. 'We hopen dat
de mini-auto’s het verschil kun-
nen maken tussen een leuke be-
leving en een vaak angstige er-
varing', aldus Marieke Verste-
gen, een van de teamhoofden op
het operatiecomplex van St.

Antonius Utrecht. Zij nam samen
met collega Jolanda Polhuijs het
initiatief voor de mini-auto’s.
Contact met Auto Muntstad le-
verde twee mooie mini-bolides
op voor het ziekenhuis in
Utrecht.

St. Antonius Nieuwegein
Na Utrecht is vorige week ook
het operatiecomplex in Nieuwe-
gein voorzien van een elektri-
sche auto. Gulle gever is Auto
Totaal Service Nieuwegein. Ves-
tigingsmanager Bert Langerak
overhandigde de mini Toyota
Tundra.

De Beugelaer weer klaar
Deze week is het derde nummer van de
wijkkrant voor Vreeswijk uitgekomen, en
zoals altijd is deze ook te downloaden via
De Digitale Stad Nieuwegein. In de
wijkkrant blikken de samenstellers terug en
kijken wat er dit jaar allemaal weer te
gebeuren staat.

mailto:fokkesteegsameneten@gmail.com
mailto:fokkesteegsameneten@gmail.com
http://www.karikaturist.nl
mailto:info@karikaturist.nl
https://www.pen.nl/artikel/de-beugelaer-van-juni-staat-weer-klaar


De organisatie van de Fiets-
Rommelroute Batau-Noord is blij
met het enthousiasme vanuit de
wijk voor de derde editie van dit
evenement. Inmiddels zijn de
eerste 10 dagen van de inschrijf-
termijn verstreken en hebben
zich al bijna 100 bewoners van
de wijk gemeld om op 30 juni
vanuit hun eigen tuin, schuur,
garage of huis tweedehands of
zelfgemaakte spullen te verko-
pen. De inschrijftermijn loopt nog
tot en met 1 juni. Aanmelden kan
via: rommelroutebatau-no-
ord@outlook.com.

'We zijn erg blij met de samen-
werking met De Digitale Stad
Nieuwegein (www.pen.nl)', ver-

telt Renée Blom. 'Pen.nl zorgt er
voor dat we deze keer ook een
digitale kaart hebben met alle
deelnemende adressen er op
voor de bezoekers op 30 juni
aanstaande. Op de site van
pen.nl is nu al te volgen welke
adressen meedoen en wie er
nog bij gaan komen.'
Op bovenstaand kaartje zullen
alle adressen inzichtelijk kenbaar
gemaakt worden. Tijdens de
Fiets-Rommelroute kan dit kaar-
tje gebruikt worden om door de
wijk te navigeren naar alle adres-
sen waar u leuke spulletjes kunt
kopen. De kaart is dus in op-
bouw en zal aangevuld worden
zodra er nieuwe aanmeldingen
zijn

AHN Soosmiddag
Op zaterdag 25 mei aanstaande
organiseert de Algemene Hulp-
dienst Nieuwegein (AHN) weer
een soosmiddag. Dit keer zal er
een optreden plaatsvinden van
de zang- en dansgroep Akkoord
uit Nieuwegein. Akkoord is een
groep enthousiaste zangers en
dansers die voor u gaat optreden
met een gevarieerd repertoire
van volkszang en volksdans.

Vanaf 13.30 uur bent u van harte
welkom op de Oortjesburg 2 in
Batau Noord. Er is vrije inloop en
de soos duurt tot 16.00 uur. ‘Veel
mensen vinden de eerste stap
moeilijk en zijn achteraf blij dat
ze toch gekomen zijn. U wordt
gastvrij ontvangen door vrijwil-
ligers van de AHN dus komt u
gerust eens kijken bij ons’ aldus
de AHN.

Mocht het vervoer een probleem
zijn of een eerste keer toch
moeilijk, dan kunt u contact op-
nemen met een AHN contactper-
soon. Dit kan telefonisch op
iedere werkdag tussen 10.00 uur
en 12.30 uur op nummer:
0306067409. Samen kunnen ze
kijken wat ze voor u kunnen
doen om de eerste stap zo mak-
kelijk mogelijk te maken.

Complete make-over
voor Kruidvat Muntplein
Klanten uit Nieuwegein en omge-
ving kunnen voor alle health- en
beautyproducten weer terecht bij
de volledig vernieuwde Kruidvat-
winkel aan het Muntplein 25. De
winkel heeft een complete make-
over gehad en opende opnieuw
de deuren. Door een overzich-
telijke indeling kunnen klanten
gemakkelijk hun weg vinden in
de winkel. Klanten kunnen blij-
ven rekenen op een uitgebreid
en verrassend assortiment, het
vertrouwde voordeel van Kruid-
vat en wekelijks een grote hoe-
veelheid aanbiedingen.

Winkelmanager
Pollien Rietveld over de
vernieuwde winkel.
'Dankzij de make-over is onze
winkel nog overzichtelijker en
toegankelijker geworden. Klan-
ten kunnen hier met veel plezier
winkelen en genieten van het
vertrouwde voordeel van Kruid-
vat en onze verrassende aan-
biedingen. Door de nieuwe inde-
ling vinden zij eenvoudig het
product van hun keuze. Ook de
doorstroming bij de kassa is ver-
beterd: vanaf nu staan klanten
nooit meer in de verkeerde rij.
Samen met mijn team nodig ik
iedereen uit Nieuwegein en om-
geving van harte uit om langs te
komen in onze compleet ver-
nieuwde winkel!'

Verrassend, voordelig én
overzichtelijk
Alle producten uit het uitgebreide
en gevarieerde Kruidvat-assorti-
ment worden in de nieuwe winkel
op een overzichtelijke manier ge-
presenteerd. Er zijn vijf verschil-
lende zones: Health, Baby,
Beauty, Body en Verrassend, die
herkenbaar zijn door heldere en
frisse kleuren. Zo vinden klanten
de wekelijkse aanbiedingen en
acties in het hart van de winkel.
Er is veel keuze uit een groot as-
sortiment gezondheidsproducten
en uiteraard geeft de drogist hier
graag vakkundig advies over.

Ook kunnen klanten kiezen uit
een prachtig overzichtelijk aan-
bod cosmeticaproducten.
Achterin de winkel staan de ba-
byproducten, zodat (aanstaan-
de) moeders en vaders in alle
rust het uitgebreide aanbod kun-
nen bekijken.
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Bijna 100 aanmeldingen in tien dagen
voor de Fiets-Rommelroute Batau-Noord

Uitslag Europese verkiezingen pas zondag bekend
Een aantal gemeenten, waaronder Nieuwegein, experimenteert bij
de komende verkiezingen van 23 mei met een centrale opzet van
het tellen van de stemmen. Dit houdt in dat in Nieuwegein zondag-
avond een voorlopige uitslag op partijniveau wordt gepubliceerd.
Er wordt dan nog niet geteld hoeveel stemmen op de afzonderlijke
kandidaten zijn uitgebracht. Dat gebeurt pas de volgende dag,
maandag 27 mei vanaf 09.00 uur. Doel van het experiment is het
telproces transparanter te maken. (Meer lezen)

_____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Start
realisatie duurzame
busstalling
Westraven

Vlakbij de P+R Westraven, even
over de Jutphasebrug nabij de
tramremise in Nieuwegein re-
aliseert de provincie Utrecht de
nieuwe, duurzame busstalling
Westraven. Daarvoor is opdracht
gegeven aan G. van der Ven
B.V. Aannemingsbedrijf uit Bra-
kel. Donderdag 16 mei 2019 te-
kenden gedeputeerde Dennis
Straat en directeur Huibert van
der Ven het contract voor de
uitvoering van dit bouwproject.

De nieuwe stalling heeft plek
voor ruim 185 bussen van U-OV.
De stalling krijgt een duurzame
energievoorziening en bijpassen-
de inrichting met kantoor, werk-
plaats en parkeerruimte voor de
medewerkers van het vervoer-
bedrijf. De provincie Utrecht
heeft besloten deze stalling in
eigen beheer te bouwen. Zo
wordt het openbaar vervoer
vanaf deze strategische locatie
vlakbij verschillende uitvalswe-
gen op de lange termijn goed be-
diend.

De opdracht aan Van der Ven is
het resultaat van een openbare
Europese aanbesteding. Het
bouwbedrijf had daarbij de beste
combinatie van prijs en kwaliteit.

(Verder lezen)

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.

Amerikaans tintje
De oude dorpskern staat in het
teken van muziek met een Ame-
rikaans tintje uit de jaren 50. Een
fantastische rock-‘n’-roll band zal
iedereen laten swingen en voor
de oude vetkuiven is er stampen-

de dixielandmuziek. Het zal dan
toch echt moeilijk zijn om stil te
blijven staan! Een linedance-
groep gaat dansen op country &
western muziek waarbij iedereen
kan meedoen. Wie niet wil dan-
sen kan meegenieten. Tussen

de glimmende Cadillacs en an-
dere 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.

Deelnemen met een oldtimer?
Inschrijven kan via het inschrijf-
formulier. Kosten voor het in-
schrijven bedragen € 15,-.
Inschrijven kan met voertuigen
tot en met bouwjaar 1980. Mocht
u een jonger exemplaar hebben
dan vragen wij u contact met ons
op te nemen via oldtimers@in-
vreeswijk.nl. Iedereen krijgt na
afloop een unieke herinnering.

De burgemeester zal weer op
spectaculaire wijze het startschot
geven voor de route die de old-
timers (auto’s, vrachtauto’s, mo-
torfietsen, tractoren en brom-
mers) langs de Hollandse Water-
linie gaan rijden.
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De hoofdvestiging van Domino’s Pizza komt naar
Nieuwegein. Het nieuwe pand wordt gebouwd op
bedrijvenpark Het Klooster in de driehoek van de
snelwegen A2, A12 en A27. Vastgoedorganisatie
COFFR tekende voor een perceel bouwgrond van
18.626 m2 voor de realisatie van de nieuwbouw.
De vestiging van Domino’s Pizza voor de Benelux
bevat eveneens de productielocatie voor vers
deeg. Domino’s Pizza verwacht de oplevering van
het pand in het eerste kwartaal van 2020. Dan
verlaat Domino’s Pizza de huidige vestiging in
Gorinchem.

‘De keuze voor Nieuwegein is er één vanwege de
centrale ligging, de goede bereikbaarheid vanaf de
hoofdverkeersaders en goede bereikbaarheid voor
medewerkers’, aldus Richard de Gruijter, financieel
directeur van Domino’s Pizza. Vanuit de hoofdves-

tiging vindt straks ook de productie van halffabrica-
ten zoals deegbollen en beleg plaats die dagelijks
vers worden aangeleverd aan vestigingen in Bel-
gië, Luxemburg en Nederland.

Logistieke hotspot
Wethouder Ellie Eggengoor van Economische Za-
ken: ‘Domino’s Pizza is een prachtige aanvulling op
de activiteiten op Het Klooster. Het is wederom het
bewijs dat ondernemers kiezen voor Het Klooster,
omdat de centrale ligging en de mogelijkheden op
dit bedrijvenpark een optimale uitvalsbasis bieden
om zowel nationaal als internationaal hun produc-
ten te distribueren.’ Nieuwegein werd onlangs voor
de tweede keer op rij tijdens de Summit logistieke
hotspots uitgeroepen tot nummer 1 nationale dis-
tributiehotspot en e-fulfilment hotspot.

Hoofdvestiging Domino’s Pizza naar Nieuwegein

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Inschrijving geopend voor deelname aan de Authentiek Dag in Vreeswijk

FOTO: AREND BLOEMINK
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Politiek Café Energietransitie
Op woensdag 5 juni van 20.00 -
21.30 staat het Politiek Café in
Bibliotheek De tweede verdie-
ping in het teken van de energie-
transitie. Waarom moet Nieuwe-
gein meedoen aan de energie-
transitie? En als Nieuwegein er-
aan meedoet, uit welke duurza-
me energiebronnen kan er geko-
zen worden? Wat zijn de voor-
en nadelen van vormen als wind-
molens, zonnepanelen en aard-
warmte? Prof. Dr. Gert Jan
Kramer van de Universiteit
Utrecht gaat deze avond het

gesprek aan met het publiek
over de diverse vormen van
duurzame energie. Daarna zal
René Hansen de discussie met
lokale politici en inwoners leiden
over wat de verschillende keuzes
voor de Nieuwegeiner betekent.
De toegang is gratis. Aamelden:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v. Politiek Café 5 juni.

#WorkshopWoensdag: Stop-
motion
Hoe maak je van foto's een film-
pje? Tijdens de #Workshop-
Woensdag op 29 mei worden
voorwerpen 'tot leven' gebracht
en maak je jouw eigen stop-mo-
tion video.
Elke maand zijn er 3 #Workshop-
Woensdagen voor 9 t/m 12 jaar

met hetzelfde thema. Ben je bij
alle drie de #WorkshopWoens-
dagen in één maand aanwezig?
Dan ontvang je een diploma.
Ook mag je aan één #Workshop-
Woensdag naar keuze gratis
deelnemen.

Voorleeslunch
Op 29 mei is er van 11.00 -
13.00 uur de maandelijkse Voor-
leeslunch voor senioren. We
schotelen u dan de mooiste, kor-
te verhalen voor en serveren we
u een kostelijke lunch. Deelname
aan de Voorleeslunch is gratis.
Aanmelden kan via actie@de-
tweedeverdieping.nu o.v.v. Voor-
leeslunch en de datum.

Open Lab Make some noise
In het Open Lab op zaterdag 8
juni gaan we proberen zoveel
mogelijk geluid te maken. Speel
bijvoorbeeld piano met bananen
of maak een geluidskaart. Wil je
jouw geluidskaart mee naar huis
nemen? Dan betaal je € 5.
Het Open Lab is van 14.00 -
16.00 uur en gratis toegankelijk
(6 t/m 12 jaar). Aanmelden:
actie@detweedeverdieping.nu
o.v.v Open Lab 8 juni.

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: Insecten doen niet aan dat-
ing. Vaak wachten de vrouwtjes
gewoon op een mannetje dat op
haar speciale parfum afkomt.
Daarna volgt er een 'one
night stand' en dat is het dan.
Ook overdag. Soms kom je een
stel tegen dat niet zo duidelijk
voor elkaar bestemd is. Zoals
deze Graanhalmwesp met een
Fraaie Schijnboktor.
'Wat zijn die twee van plan?'
denk je dan.

Twee jaar voor Nieuwegein officieel een stad was (1971), werden
op 22 mei 1969 de statuten vastgelegd voor de stichting van de-
ze bibliotheek. Vijftig jaar geleden dus, en dat werd afgelopen
woensdag gevierd. Alle bezoekers werden verwelkomd met een
gebakje.

'Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein'

Nieuws van De Tweede Verdieping
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_________________________________________________________________________________________________________________

Ik zag ze op een boterbloem. Wel een knap stel, dacht ik. Zij
hyperslank in zwart met geelwitte accenten, hij zo recht als een
plank met spierballen aan zijn achterpoten, een vreemd soort
macho. 'Hoe hebben die twee elkaar gevonden?' dacht ik, en
'Hoe moet dat nou verder?' Daar kreeg ik meteen antwoord op.
Zij kon opvliegen, en dat deed ze ook. Hij had geen zin in een
relatie met een Graanhalmwesp.
Tenslotte was hij een echte Fraaie Schijnboktor.
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Jonge ooievaars in Galecop
worden volgende maand geringd
Ook dit jaar zijn er in de wijk Galecop weer
kleine ooievaartjes geboren, u heeft dat eer-
der op De Digitale Stad Nieuwegein kunnen
lezen. Helaas is het vorig jaar mis gegaan
en was er geen nestje. Inmiddels zijn er
twee kleintjes gezien op het nest. Deze zijn
waarschijnlijk geboren rond 22 april. Stich-
ting Wijkoverleg, eigenaar van het nest, vindt
het leuk om ieder jaar de jonge ooievaartjes
te laten ringen. Eenieder is van harte uitge-
nodigd om te komen kijken aan de Lucas
van Leydenhage.

Door het ringen worden de ooievaars indivi-
dueel herkenbaar, waardoor het mogelijk is
ze te volgen. Dit vormt de basis voor de ver-
zameling van gegevens. Met die gegevens
kan onderzoek gedaan worden. Het levert
inzicht op in het leven van ooievaars. Eerder
heeft de redactie het ringen gefilmd.

Het ringen gaat gebeuren op 15 juni om
14.00 uur. Dit zal gedaan worden door de
heer Bep Kalmeijer, ringer van STORK
(Stichting Research and Knowhow). Namens
het Wijkoverleg zal Rob aanwezig zijn. Ook
Raymond komt met de lange ladder, om de
jongen uit het nest te halen.
___________________________________

45ste Avond4Daagse goed
verlopen

De 45ste Nieuwegeinse Avond4Daagse is
succesvol verlopen. Iets mer dan 2000 wan-
delaars hadden zich ingeschreven om dage-
lijks van 13 tot en met 16 mei jl. de 5, 10 of
15 km tocht te lopen.

Afgelopen donderdag, tijdens de laatste
avond kwamen alle wandelaars van de di-

verse afstanden gelijktijdig binnen en
werden onthaald door veel publiek. Opa’s,
oma’s, ouders en vrienden stonden langs de
kant van de weg om de sportievelingen te
onthalen en aan te moedigen.

Onze fotograaf Jordi Jupijn stond langs de
Nedereindseweg en maakte een serie foto’s.
De organisatie heeft laten weten dat de om-
standigheden uitstekend waren en dat alles
goed is verlopen mede dankzij alle vrijwil-
ligers.
___________________________________

Vreeswijkse Zomeravond Fair

De eerste Vreeswijkse Zomeravond Fair
wordt op zaterdag 1 juni 2019 van 15.00 tot
21.00 uur gehouden en heeft als thema
Groen & Water. Rondom de Oude Sluis en
in de Koninginnenlaan en Dorpsstraat zal
van alles en nog wat te beleven zijn, waarbij
kramen met een keur aan leuke artikelen,
theater en muziek niet ontbreken. Noteer nu
alvast de datum in de agenda, want dit is
een evenement dat je niet wilt missen. Net
als altijd is het de bedoeling dat het een ge-
zellig evenement wordt. Ondernemers van
Vreeswijk en de Activiteitengroep zullen sa-
menwerken en de opbrengst van de Zomer-
avond Fair wordt gebruikt om andere evene-
menten in Vreeswijk mogelijk te maken.

Wat is er waar te beleven In eerste instantie
wordt gedacht aan een aantal activiteiten zo-
als een expositie van Rijkswaterstaat over
de bouw van de derde kolk van de Beatrix-
sluis of mogelijk de Hollandse Waterlinie. Bij
gezelligheid hoort muziek en de horeca on-
dernemers in Vreeswijk zullen op grotere ter-
rassen dan normaal voor livemuziek zorgen.
Ongetwijfeld nodigt dit de bezoekers uit om
ook even op één van de terrassen te gaan
zitten. Aan beide zijden van de Koninginnen-
laan en in de Dorpsstraat tot aan huisnum-
mer 27 worden kramen geplaatst waar ar-
tikelen en/of consumpties kunnen worden
gekocht. Aan het thema Groen kan iedereen
een steentje bijdragen. Waarom niet één of
meerdere tegels vervangen door een mooie
plant of struik.

Andere plannen hebben betrekking op
straattheater, living statues (levende stand-
beelden) en een heuse race met badeenden
in de Oude Sluis. Mogelijk wordt ook een fo-
towedstrijd georganiseerd. Om 21.00 uur is
de afsluiting van de Zomeravond Fair met
een concert van een koor.
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Aangemelde activiteiten
Op 25 mei organiseert de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein een soosmiddag.

25 mei houdt Manege Rijnenburg een Open
Dag.

25 mei, wedstrijdvissen voor de jeugd in
Hoog Zandveld.

Op 25 mei houdt Amateur Tuinvereniging
Galecop weer haar jaarlijkse Open Dag.

26 mei de 'Dag van de Hond'.

Fietstraining Langer Fietsplezier op 27 mei
en 28 juni.

#WorkshopWoensdag op 29 mei: maak je
jouw eigen stop-motion video.

Op 29 mei is er van 11.00 - 13.00 uur de
maandelijkse Voorleeslunch voor senioren.

Op 1 juni organiseert Museumwerf Vreeswijk
De middag van het Baklopen.

Op 1 juni wordt de Vreeswijkse Zomeravond
Fair voor de eerste maal georganiseerd.

Op zaterdag 1 en zondag 2 juni kan je genie-
ten van de Smaak van City.

Op 4 juni 2019 organiseert Samen Veer-
krachtig in samenwerking met de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein een Koffie-tafel in La
CaZa.

Politiek Café Energietransitie 5 juni.

5 Juni: inschrijven Kindervakantieweek.

In het Open Lab op zaterdag 8 juni gaan we
proberen zoveel mogelijk geluid te maken

Op 9 juni vindt de tweede editie van de Ibiza
Fair plaats.

Op 15 juni worden de jonge ooievaars in
Galecop geringd.

Van 15 juni t/m 23 juni 2019 wordt bij Ten-
nisvereniging Rijnhuysehet QuoVadis Rijn-
huyse Open Toernooi gehouden.

Op 22 juni vindt voor de vierde keer de Dag
van de Kampvuurmuzikant plaats.

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

Fokkesteeg Samen Eten op 14 juli.

Fokkesteeg Samen Eten op 11 augustus.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Schansen-Noord (Fokkesteeg)
in Nieuwegein krijgt € 175.000
van het Rijk om de gevolgen
van klimaatverandering beter
op te vangen. Het extra geld
gaat naar maatregelen om de
openbare ruimte klimaatbesten-
dig in te richten. Maatregelen die
helpen tegen wateroverlast, hitte
en droogte.

Wethouder Duurzaamheid
Marieke Schouten: 'Dit is heel
goed nieuws! Deze impuls levert
een belangrijke bijdrage aan on-
ze ambitie om in 2050 zo goed
als mogelijk klimaatbestendig te
zijn. Het betekent concreet dat

we in de actieve wijk Fokkesteeg
samen met inwoners aan de slag
gaan met ‘groene’ maatregelen,
zoals het aanleggen van gevel-
tuinen en speciale bomen die
water vasthouden. Naast de ver-
beteringen uit de wijkvernieuw-
ing, wordt Fokkesteeg hierdoor
een mooi voorbeeld van een
groene, leefbare buurt die is
toegerust op de gevolgen van kli-
maatverandering.'

Nieuwegein heeft in 2015 en
2018 een test uitgevoerd naar de
kwetsbaarheid van Nieuwegein-
se ijken voor wateroverlast en
hitte. Het onderzoek gaf aan wel-

ke delen van Fokkesteeg kwets-
baar zijn voor piekbuien en lang-
durige droogte en overlast tij-
dens een hittegolf. Dit zijn veelal
de plekken met weinig groen en
veel verharding in de wijk.

Betere Buurten
Het klimaatbestendig maken van
Fokkesteeg is gekoppeld aan het
project Betere Buurten. Met Be-
tere Buurten richt de gemeente
Nieuwegein zich op het duur-
zaam vernieuwen van alle wij-
ken, zodat bewoners ook in de
toekomst prettig in hun buurt
kunnen wonen. In de wijk Fokke-
steeg is Betere Buurten volop

aan de gang. Bewoners zijn ac-
tief betrokken bij het vergroenen
van de buurt.

Regionaal samenwerkingsver-
band ‘Water en Klimaat’
De subsidieaanvraag voor extra
steun voor klimaatprojecten werd
ingediend door het regionale sa-
menwerkingsverband ‘Water en
Klimaat’. Daarin hebben 14 ge-
meenten, de provincie Utrecht,
het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden en de Veilig-
heidsregio Utrecht de krachten
gebundeld om te werken aan
een klimaatbestendige regio.
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175.000 euro extra Rijkssteun voor klimaatproject Fokkesteeg

U rijdt 188!
U rijdt 188! Dit zag een
bewoner uit de wijk Zui-
lenstein toen een bestuur-
der van auto in slakke
gang over de Symfonie-
laan reed. Want we weten

allemaal dat daar een
flitspaal staat die zijn geld
wel opbrengt. Maar om er
met een gangetje van 188
door heen te rijden leek
de bewoner wat onrealis-
tisch en zelf onhaalbaar.
Hij maakte een foto als
bewijsmateriaal.

De bewoner: ‘Ik neem
aan dat het een foutje in
de software is en vraag
me dan ook af of de flits-
palen in Nieuwegein wel
goed zijn afgesteld, want
Nieuwegein en rekenen,
dat gaat niet altijd goed.’
De snelheidsmeter staat

op de Symfonielaan ter
hoogte van de ingang met
het ROC, vlakbij de flits-
paal.

Valt u ook iets op in
Nieuwegein of ziet u iets
raars? Mail het onze re-
dactie.

_________________________________________________________________________________________________________________
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Afgelopen weekend werd voor
het eerst het Open Nederlands
Kampioenschap Hoge Bi gere-
den. Het was aan Zaltbommel
om de primeur te hebben want
nooit eerder in de Nederlandse
geschiedenis werd er een
Open Kampioenschap Hoge Bi
georganiseerd.

Deelnemers uit heel Europa
kwamen naar dit weekend toe.
Zelfs een deelnemer uit Canada
maakte de oversteek om mee te
doen. Rijders uit Engeland, Zwe-
den, België, Tsjecho-Slowakije,
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland,
Mexico, Canada en Nederland
reden op zaterdag een toertocht
van 48 km die van het buurt-
schap Rome naar het nabij gele-
gen Bern ging in veelal klassieke
kleding uit de tijd dat de Penny
Farthing, zo wordt deze fiets in
Engeland genoemd van
1870-1890. Door een typisch
Nederlands landschap over dij-
ken en weilanden door de Bom-
melerwaard en weer terug naar
Zaltbommel.

De race op zondag werd in drie
heats verreden met aansluitend
een finale van 25 km. De Brit
Bruce Walsh won met overmacht
het Open Kampioenschap en
mocht de rood/wit/blauw trui mee
naar huis nemen. Bruce reed
vanaf de start weg van iedereen

en reed vervolgens de gehele 25
km in zijn eentje door naar de
streep.
Een groep van 4 renners, Eric
Daquin (F), de Zweed Pelle Kip-
pel, Bear Knots uit Engeland en
de Nieuwegeinse fietsenmaker
Arie Liefhebber vochten om de
resterende podium plaatsen.

Pelle werd 3e en Bear 2e. Arie
Liefhebber, de fietsenmaker uit
Nieuwegein, kwam als best
geklasseerde Nederlander op
een 5e plek binnen wat hem de
Nederlandse titel opleverde.
De race verliep net zoals de toer-
tocht geheel vlekkeloos maar
kreeg na de finish toch een
vervelend slot. De winnaar wilde
na zijn finish afstappen maar ver-
gat dat hij met zijn schoenen nog
ingeklikt zat in zijn pedalen en
viel heel vervelend op zijn heup,
die daar door op meerdere plaat-
sen brak, zo bleek later in het
ziekenhuis. De podium ceremo-
nie werd daardoor wat chaotisch
afgehandeld doordat ook Arie
ontbrak die met de winnaar mee
was naar het ziekenhuis.

‘Heel veel toeschouwer en foto-
grafen die naar dit weekend ge-
komen waren spraken vol en-
thousiasme over dit unieke eve-
nement. Wordt hopelijk volgend
jaar vervolgd…’ zo laat Arie
Liefhebber in een reactie weten.

Stichting De Groene Koepel in
Nieuwegein organiseert op 22
juni aanstaande voor de vierde
keer, de Dag van de Kampvuur-
muzikant. De kampvuursessies
worden gehouden op zo’n 25
Natuurkampeerterreinen en
Groeps Natuurkampeerterreinen
in Nederland. Ook in Nieuwegein
zal zo een kampvuursessie
plaatsvinden in het MEC in Park
Oudegein.

Kampvuur
De Dag van de Kampvuurmuzi-
kant is een ode aan het eeuwen-
oude gebruik van gezamenlijk
muziek maken bij het vuur. Wie
heeft er geen positieve herinne-
ringen aan het zingen bij het
kampvuur, op schoolkamp of bij
scouting? Op de Natuurkam-
peerterreinen is bijna altijd een
kampvuurplek aanwezig, om lek-
ker op te warmen, te mijmeren
bij het vuur of broodjes te bak-
ken.

Muzikale acts
Per locatie nemen vijf muzikan-
ten het tegen elkaar op. Ze spe-
len elk een set van twintig minu-
ten met bekende meezingers of
juist zelf gecomponeerde num-
mers. Het publiek bekijkt welke
act het best past bij het kamp-
vuur. Per locatie is er één pu-
blieksfavoriet. De publieksfavo-
rieten worden uitgenodigd om te
komen spelen op het Kampvuur-

festival op zaterdag 7 september
2019. Deelnemers aan De Dag
van de Kampvuurmuzikant kun-
nen solozangers zijn met gitaar,
maar ook grotere gezelschappen
met instrumenten van harpen tot
didgeridoo’s. Alle muziek is
akoestisch.

Publiek
Vorig jaar werden alle kamp-
vuursessies goed bezocht. Zo-
wel het publiek als de muzikan-
ten waren zeer enthousiast. Voor
een impressie van de verschil-
lende avonden kun je terecht op
de website van De Dag van de
Kampvuurmuzikant. Ook dit jaar
is iedereen welkom om de ses-
sies bij te wonen op een van de
Natuurkampeerterreinen, met of
zonder nachtje kamperen. Je
moet je wel even van tevoren
aanmelden bij het terrein waar je
heen wilt.

Stichting De Groene Koepel
In de huidige, sterk veranderen-
de recreatiemarkt zet De Groene
Koepel uit Nieuwegein zich in
voor de ‘groene verblijfsaccom-
modaties’. Onder de vier kern-
waarden natuurbeleving, duur-
zaamheid, cultuurhistorie en
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen (MVO) zijn binnen De
Groene Koepel vertegenwoor-
digd: de Natuurkampeerterrei-
nen, de GroepsNatuurkampeer-
terreinen, de Trekkershutten en

_______________________________________________________
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Fietsenmaker Arie Liefhebber
uit Nieuwegein

Nederlands Kampioen Hoge Bi

FOTO: ERIC BOSMAN

Dag van de Kampvuurmuzikant

Politiek Café Energietransitie
Op woensdag 5 juni van 20.00 - 21.30 staat het Politiek Café in bi-
bliotheek De tweede verdieping in het teken van de energietransitie.
Waarom moet Nieuwegein meedoen aan de energietransitie? En als
Nieuwegein eraan meedoet, uit welke duurzame energiebronnen kan
er gekozen worden? Wat zijn de voor- en nadelen van vormen als
windmolens, zonnepanelen en aardwarmte?
Prof. Dr. Gert Jan Kramer van de Universiteit Utrecht gaat deze
avond het gesprek aan met het publiek over de diverse vormen van
duurzame energie. Daarna zal René Hansen de discussie met lokale
politici en inwoners leiden over wat de verschillende keuzes voor de
Nieuwegeiner betekent. De toegang is gratis. Aanmelden: actie@de-
tweedeverdieping.nu o.v.v. Politiek Café 5 juni.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.degroenekoepel.nl
https://dagvandekampvuurmuzikant.wordpress.com
https://dagvandekampvuurmuzikant.wordpress.com
https://www.natuurkwartier.nl
mailto:actie@detweedeverdieping.nu
mailto:actie@detweedeverdieping.nu


Om duurzaam energie op te
wekken heb je geen grote wind-
molens nodig. Dat bedacht leer-
linge Brit Kuipers van de Trom-
petvogel in de wijk de Doorslag
al in mei 2018. Brit bedacht een
schommel om daarmee energie
op te wekken voor het opladen
van bijvoorbeeld je mobiele tele-
foon. Brit wilde graag de energie
rekening thuis omlaag en houdt
van schommelen. Zij schreef ver-

Brit Kuipers krijgt de cheque
van 5.000 euro uitgereikt

leden jaar een brief aan de bur-
gemeester met de vraag of de
gemeente haar met haar idee
kon verder helpen, en dat werd
gehonoreerd door burgemeester
Frans Backhuijs. Maandag 28
mei 2018 kreeg de jonge Brit uit
handen van toenmalig wethou-
der Peter Snoeren symbolisch

een cheque van 5.000 euro uit-
gereikt.
Het bedrag van 5.000 euro was
bestemd voor een haalbaarheid-
sonderzoek naar het idee van de
leerlinge om energie op te wek-
ken met behulp van schomme-
len. Stichting Art Park Energy
heeft dit haalbaarheidsonder-
zoek uitgevoerd en afgelopen
donderdag gepresenteerd aan
de gemeente.

Tijdens de presentatie bleek dat
het idee iets is aangepast. ‘Want,
in plaats van een schommel zal
nu een loopton worden ontwor-
pen om de energie op ter wek-
ken’ aldus Go Ape!, een organ-
isatie dat installaties bouwt die
energie opwekken middels spier-
kracht.
Medewerkers van Go Ape! gaan
nu aan de slag om enkele ont-
werpen te maken van de loop-
ton. Als deze klaar zijn zal het
leukste ontwerp gekozen worden
door de leerlingen van de Trom-
petvogel en krijgt Nieuwegein er
een mooi groen energie-opwek-
kend object bij binnen haar ge-
meentegrens.

Charles Vos
en Nico van Hensbergen
maken lied over vissen

Onlangs hebben Charles Vos
en Nico van Hensbergen uit
Nieuwegein een lied geschre-
ven en opgenomen over hun
grootste hobby: de prachtige
vissport.

Het lied heet 'Samen vissen'
en staat sinds half februari j.l.
op YouTube. Beide Nieuwegei-
ners hebben er zelf hobby-
matig een tweetal clips bij
gefabriceerd waarin gepro-
beerd wordt weer te geven wat
zoal het gevoel is bij dit lied
‘en nog belangrijker de tekst’
aldus de makers.

Hier kunt u het lied beluisteren
van de twee Nieuwegeiners en
tevens over het waarom van
deze hit lezen.
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Veilig & Fun
Merwestein heeft een nieuw product! Veilig & Fun. Wat houdt dit in? Veel kinderen behalen hun zwemdiploma en zwemmen daarna eigenlijk
niet zoveel meer. Door dit nieuwe product willen we kinderen helpen om weer helemaal veilig en met veel plezier te genieten van water. Wat
gaan we allemaal doen? Net voor de vakantie kun je je inschrijven voor 5 dagen Veilig & Fun. We gaan samen allerlei leuke dingen oefenen,
namelijk: wat te doen als je onverwachts gekleed in het water terecht komt? Of hoe moet je reageren als je in de golven zwemt? Hoe kun je je
onder water goed oriënteren? En nog veel meer! Allemaal belangrijke en levensreddende lessen die je nodig hebt om in en om het water je
veilig te voelen en plezier te maken. Wil jij jouw kind opgeven? Bel dan onze receptie, 030-6004260 en vraag om meer informatie!
_________________________________________________________________________________________________________________

Lopend energie maken in een loopton

____________________________________________________________________

https://www.pen.nl/artikel/charles-vos-en-nico-van-hensbergen-uit-nieuwegein-maken-lied-over-vissen
http://www.merwestein.nl


Zondag 19 mei hield Samen
Duurzaam Nieuwegein haar
jaarlijkse Duurzaamheidsmarkt
én Lentefeest in het Natuur-
kwartier in Park Oudegein.

Door het mooie weer kreeg het
evenement veel bezoek. Zo ook
van onze videograaf Bart van
Rooijen. Hij maakte een impres-
sie. Er was veel te doen!

Kwalificatiewedstrijden
voor schoonspringers
Aquarijn
Afgelopen zaterdag 18 en zon-
dag 19 mei werden in Amster-
dam de kwalificatiewedstrijden
schoonspringen voor de Neder-
landse Kampioenschappen ge-
houden. Zwemvereniging Aqua-
rijn uit Nieuwegein nam deel met
10 springers en had 20 starts. Bij
deze wedstrijden moet je de top
6 behalen om de finale te mogen
springen.

In de C-groep (12/13-jarigen)
maakte Lorine van Leeuwen
haar debuut op de 1 meter plank.
Met een 6de plaats wist Lorine
zich te plaatsen voor het Neder-
lands Kampioenschap dart 8 en
8 juni aanstaande wordt gehou-
den in Amersfoort. Bij de jongens
was er op de 1 meter en op de
3 meter plank een eerste plaats
voor Matthew Hibbert. Op de
3 meter plank sprong hij een
nieuw PR. Daan Willemen be-
haalde een derde plaats op zo-
wel de 1 meter en de 3 meter
plank.

In de B-groep (14/15-jarigen)
wist Nika Rakke zich met een
vijfde plaats op de 1 meter ver-
zekerd van een finale op het NK.
Iris de Heer werd verrassend
eerste op de 1 meter en derde
op de 3 meter plank.

In de A-groep (16/17/18-jarigen)
was er voor Oona Abbema, on-
danks een val bij het inspringen,
waarbij ze schaafwonden aan
haar voet opliep, een eerste
plaats op de 1 meter en een
tweede plaats op de 3 meter
plank.

Manuel Oztopcu behaalde de
eerste plaats op de 1 meter en

op de 3 meter. Over drie weken
zal zich Bram Meulendijks toe-
voegen aan deze groep. Bram is
lid van het Nationale Jeugdteam
en koos er nu voor om niet deel
te nemen. Hij gaat wel de finale
springen. Dat betekent dat
Manuel zeer grote concurrentie
krijgt.

(verder lezen)

Op de foto: De ploeg zoals die
gaat deelnemen aan het NHG
(Jeugd) Schoonspringen in
Amersfoort.
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Duurzaamheidsmarkt en Lentefeest in
het Natuurkwartier goed bezocht

5 juni: inschrijven Kindervakantieweek
Het klinkt ver weg maar in de laatste week van de zomervakantie
(26 t/m 30 augustus) is er weer kindervakantieweek. Het thema van
de kindervakantieweek dit jaar is Winterwonderland. Kinderen kun-
nen kiezen om zich in te schrijven voor deelname bij Bouwgein of bij
Jeugdland. Er zullen diverse activiteiten plaatsvinden: theater, hut-
ten bouwen, sportieve activiteiten en ook een speurtocht en over-
nachting.

De inschrijving voor deze week is op woensdag 5 juni aanstaande
vanaf 19.00 uur op de beide bouwspeeltuinen. Voor Bouwgein is
dat op het terrein aan de Hoveniersweide 9, de inschrijving voor
Jeugdland is aan de Helmkruid 1.

Alleen kinderen uit het eigen gezin kunnen worden ingeschreven.
Vanwege de beperkte parkeergelegenheid aan Hoveniersweide
worden ouders verzocht zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar
de inschrijfavond te komen.

De bijdrage is voor bouwers (vanaf 6 jaar) 22,50 euro, voor kleuters
17,50 euro. Kinderen met een Stadspas betalen 2,50 euro. Wees er
snel bij, want vol=vol!

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van de Kindervakantieweek is nog op zoek naar vrij-
willigers. Dus vind je het leuk om een dag of de hele week te komen
helpen, stuur dan een mail naar kvw@bouwgein.nl of kvw.jeugd-
land@gmail.com.

Voorwaardelijke
gevangenisstraf voor
tiener die fietser met
vlindermes neerstak

Een minderjarige jongen die op
Nieuwjaarsdag nabij de Neder-
eindse Plas tussen Nieuwegein
en IJsselstein een fietser met
een vlindermes stak, hoeft niet
de gevangenis in. Hij heeft een
voorwaardelijke gevangenisstraf
van een halfjaar met een proef-
tijd van twee jaar opgelegd ge-
kregen van de rechter. Ook moet
verdachte zich laten behandelen
en moet hij zich onder toezicht
stellen van jeugdreclassering,
oordeelde de rechtbank vrijdag.
Het slachtoffer fietste op 1 janu-
ari van dit jaar van Nieuwegein
naar IJsselstein, verklaarde hij
tijdens de zitting. Bij de Neder-
eindse Plas zag hij twee jongens
lopen. Eén van hen sommeerde
het slachtoffer te stoppen, waar-
op het slachtoffer vervolgens in
zijn zij werd gestoken.
De andere jongen zou nog tegen
de toen 17-jarige dader hebben
gezegd 'dat hij normaal moest
doen', maar tevergeefs. Hij stak
hem nogmaals in zijn borst.
De politie kamde na een tele-
foontje over de steekpartij de
omgeving uit met een helikopter
en speurhonden. Dat leidde
agenten naar de tiener.
Uit een rapport van onderzoe-
kers blijkt dat de dader ADHD
heeft. Ook was hij onder invloed
van alcohol. Het is niet vast te
stellen of de ADHD een rol heeft
gespeeld in zijn gedrag, omdat
de verdachte stelt te lijden aan
geheugenverlies,. De rechtbank
acht dat het bewezen feit de
17-jarige dader daarom 'in ver-
minderde mate' toegerekend kan
worden.

____________________________________________________________________________________________________________

Trouwe lezeres, of is het in het geval van pen.nl: trouwe volgster (?),
Ingrid van der Paauw ontdekte in de wijk Batau een nest met jonge
zwaantjes. Ingrid maakte een aantal leuke foto’s van dat jonge spul.
Maar de állerleukste foto is de foto waarbij Ingrid schrijft ‘jonge
zwaantjes en die zitten natuurlijk ook heerlijk onder moeders
vleugels.’

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aangepaste
openingstijden
gemeentelijke
instellingen

rond
Hemelvaartsdag

https://www.pen.nl/artikel/duurzaamheidsmarkt-en-lentefeest-in-het-natuurkwartier-mec-goed-bezocht
https://www.pen.nl/artikel/duurzaamheidsmarkt-en-lentefeest-in-het-natuurkwartier-mec-goed-bezocht
https://www.pen.nl/artikel/kwalificatiewedstrijden-voor-schoonspringers-zwemvereniging-aquarijn
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De politie heeft maandagmorgen
20 mei jl. op de A2 ter hoogte
van Nieuwegein twee Belgen uit
Luik aangehouden. De 44-jarige
bestuurder wordt verdacht van
het rijden onder invloed van alco-
hol en mogelijk verdovende mid-
delen en het bezit van verdoven-
de middelen. De 50-jarige bijrij-
der wordt verdacht van het bezit
van verdovende middelen.

Omstreeks 10.15 uur kregen me-
dewerkers van de Dienst Infra-
structuur van de Landelijke Een-
heid de melding dat een auto
met Belgisch kenteken ter hoog-
te van Breukelen slingerend over
de A2 naar het zuiden reed. Bo-
vendien had een getuige gezien
dat de bestuurder uit een fles
champagne dronk. Tien minuten
later zagen de agenten de be

wuste auto inderdaad slingerend
over de A2 rijden. Ter controle
werd de auto bij Nieuwegein aan
de kant gezet.

XTC-pillen
De agenten troffen in de auto
een bijna lege champagnefles
aan en twee geopende blikjes
bier. De bestuurder rook naar de
alcohol en was ook zeer onvast
ter been. Hij had moeite zijn
evenwicht te bewaren. Omdat de
blaastest tot drie keer toe misluk-
te is de bestuurder aangehouden
en werd op het politiebureau
bloed afgenomen om te onder-
zoeken of de bestuurder onder
invloed was van alcohol en/of
verdovende middelen. In de auto
werd namelijk ook en zakje met
28 XTC-pillen aangetroffen. Hier-
voor is ook de bijrijder aange-
houden.

De bestuurder kreeg een rijver-
bod van 24 uur opgelegd en zijn
rijbewijs is ingevorderd. Beide
mannen zijn na verhoor op vrije
voeten gesteld.

Politie vind sieraden bij inbreker in Nieuwegein

In de nacht van zaterdag op zondag 19 mei jl. heeft de politie in
Nieuwegein een inbreker opgepakt. Na fouillering bleek de man
meerdere sieraden op zak te hebben waaronder ringen, gouden
kettingen, armbanden en diverse oorbellen.
De politie is op zoek naar de eigenaar/eigenaren van de sieraden.
Herkent u de onderstaande sieraden? Neem dan contact op met
het landelijk politie telefoonnummer 09008844 of breng een be-
zoek aan het politiebureau aan de Schakelstede in Nieuwegein.

______________________________________________________________________

Champagne drinkende Belgen met drugs
van de weg gehaald bij Nieuwegein

Bij de renovatie van de Prinses Beatrixsluis
worden alle niet originele elementen van het
sluiscomplex verwijderd. Dit geldt ook voor
het oude bediengebouw tussen de eerste
twee kolken in en voor de loopbrug daar
naartoe. Op zondag 19 mei hees aanne-
merscombinatie Sas van Vreeswijk de loop-
brug van zijn plek. Het herstellen van het
oorspronkelijke monumentale aanzien is
hiermee weer een stap dichterbij.

In twee delen
Op vrijdag begon Sas van Vreeswijk met het
opbouwen van de mobiele kraan met een
hijscapaciteit van 700 ton die voor de hijsklus
werd gebruikt. Zondagochtend vroeg startte
Sas van Vreeswijk met het maken van uit-
sparingen in het dak van de loopbrug om de
hijsbalken vast te kunnen maken. Vervolgens
pikte de kraan de loopbrug aan en werd de
brug langzaam omhoog gehesen. De ruim
50 ton wegende brug werd vanwege zijn om-
vang niet in één, maar in twee delen van ie-
der ruim 25 ton van zijn plek gehesen. Eerst
het deel dat de oostelijke kolk overspande,
daarna het deel over de westelijke kolk. De
brugdelen zijn bij de Voorhavendijk neerge-
legd en worden daar deze week gedemon-
teerd, op vrachtwagens geplaatst en afge-
voerd. Meerdere vaste projectvolgers namen

ook op de vroege zondagochtend positie in
met hun camera’s. ‘Ik wil echt niks missen’,
was de meest gehoorde uitspraak. Rond
12.00 uur waren beide delen uitgehesen,
twee uur later was ook de grote kraam afge-
voerd.

In oude luister herstellen
Onderdeel van de renovatie is het in oude
luister herstellen van het sluiscomplex. Dit
betekent dat alle onderdelen die niet stam-
men uit de jaren 30, worden verwijderd. Niet
alleen de bekende witte loopbrug moest wij-
ken. Ook het kantoorgebouwtje naast de wit-
te loods is aangepakt. Daar is de bovenste
verdieping van weg gehaald. De resterende
laag blijft in gebruik als technische ruimte.
Door dit ‘koppen snellen’ valt het gebouw nu
een stuk minder op.

Ook het oude bediengebouw wordt nog ge-
sloopt. Naar verwachting gebeurt dit over en-
kele weken. In de komende maanden krijgt
het al weggehaalde kunstwerk met de boot-
jes overigens een nieuwe plek op de loods.
De hele renovatie is in september afgerond.
Dan is het volledige project van de verbre-
ding van het Lekkanaal, de aanleg van de
3e kolk en de renovatie van het sluiscomplex
klaar.

Loopbrug bij Prinses Beatrixsluis succesvol uitgehesen

_________________________________________________________________________________________________________________

MOvactor stopt met de Maatschappelijke Stages

Sinds 2008 heeft MOvactor het project Maatschappelijke Stage
(MaS) onder haar hoede genomen. Maar omdat het MaS niet meer
past binnen het aanbod van MOvactor is besloten om er per direct
mee te stoppen. Stichting Pulse IJsselstein en het Vrijwilligershuis
Nieuwegein zijn bereid gevonden om dit project te faciliteren.

Hoe nu verder?

09008844
https://www.pen.nl/artikel/movactor-neemt-afscheid-van-de-maatschappelijke-stages-mas
https://www.kosterschoenmode.nl


16





https://www.werkenbijnbc.nl

