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Komend weekend: De Smaak van City

FOTO: AREND BLOEMINK

Cityplaza, SBS6 en de gemeente laten zien dat
groener zijn helemaal niet zo moeilijk is!

Alle straten, lanen, driften, pleinen en wat dies meer zij, vastgelegd volgens een vast stramien:
ter hoogte van het pand met
huisnummer 1, midden op de
weg, fietspad of trottoir de straat
in gefotografeerd. Daarbij bepaalt het straatnamenregister
van de Gemeentegids 2010 de
alfabetische volgorde in deze rubriek.
Deze week de Kikvorsweide in
de wijk Batau.
__________________________

De gemeentepagina's
Iedere week verschijnt er in één
van de plaatselijke weekkrantjes
het gemeentenieuws. Veel wisten het al, maar vanaf woendagmorgen vroeg zijn deze pagina’s
ook te lezen op pen.nl
PDF
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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.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

'Koken met PEN'
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1 en 2 juni
Smaak van City

Volledige stremming
Prinses Beatrixsluis

De Prinses Beatrixsluis is in twee
weekenden van juni 3×12 uur
volledig gestremd. Dit is nodig
om ook de laatste sluiskolk aan
te sluiten op het nieuwe bedien-

systeem en om de laatste veiligheidstesten te kunnen doen.
De stremmingen zijn van zaterdag 8 juni 08.00 tot 20.00 uur,
van zaterdag 15 juni 20.00 uur
tot zondag 16 juni 08.00 uur en
van zondag 16 juni 20.00 uur tot
maandag 17 juni 08.00 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 Anneke de Waal terug op de oude locatie
'Park Oudegein'.
Anneke vertelt: 'Hoe je het went of keert, de mooiste festivalplek was het park ‘Oudegein’ gelegen tussen sportvelden en
vijver. Mensen kwamen met kampeerstoeltjes, tafeltjes,
slaapzakken, dekens en grote stukken plastic om op te zitten
en zelfs met ‘n bolderkar, inclusief bankstel. Heerlijk onderuit
gezakt naar muziek luisteren. Tijdens regenbuien schuilden
men onder de ruimte van het podium. We hebben daar het
festival georganiseerd van 1995 t/m 2010 (uitgezonderd
'Nieuwegein Bruist'). Door hevige regenval, schade aan het
veld en de financiële gevolgen hebben we besloten een andere plek te zoeken. Dat werd uiteindelijk Fort Vreeswijk.'

Op zaterdag 1 en zondag 2 juni
kan je genieten van de Smaak
van City, een gezellig festijn voor
jong en oud. De Smaak van City
is dit jaar de feestelijke finale van
De Grote Tuinverbouwing en het
thema is dan ook toepasselijk
Groei & Bloei. Beleef de smaak
door te zien, horen, voelen,
ruiken en proeven!
__________________________

Kinderdagcentrum
KidzTower voortgezet door Reinaerde

Reinaerde gaat de dienstverlening van het Nieuwegeinse kinderdagcentrum KidzTower voortzetten. De Nederlandse zorgautoriteit heeft daar toe-stemming voor verleend. Ouders en
medewerkers zijn daarover
geïnformeerd. De vertrouwde
medewerkers blijven er werken,
vanuit hetzelfde gebouw. Ouders
en medewerkers gaven eerder
aan dat ze het fijn vinden dat
Reinaerde de continuïteit waarborgt.
Met het voortzetten van KidzTower door Reinaerde vervalt de
aanwijzing van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De
Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd heeft aangegeven dat er
nog een aantal punten moet worden verbeterd. Reinaerde gaat
die verbeteringen doorvoeren.
De inspectie heeft aangegeven
dat ze daar vertrouwen in heeft.

__________________________

Gemaakt door Jet van Swieten ©

Geinbeat 1999 @ Park Oudegein
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Beatrix- en Margrietschool
doen mee met Kids Top 20

Vol enthousiasme dansten kinderen van de
Margrietschool en Beatrixschool mee met
populaire liedjes tijdens de TV opnames van
Zapp Kids Top 20. Op zaterdag 25 mei en 1
juni zijn de uitzendingen te zien bij
AVROTROS op NPO3.

‘Een kindhuwelijk vernielt in één klap een
onbezorgde jeugd én de toekomst van miljoenen meisjes. Kindhuwelijken zijn het
meest ernstige probleem voor meisjes in de
afgelegen gebieden in Noord Vietnam. 44
procent van de meisjes trouwt daar voor hun
18e jaar. De bevolking in deze provincies
bestaat voornamelijk uit etnische minderheden die behoren tot de armste en meest
achtergestelde groepen van Vietnam. Hun
armoede en het ontbreken van kansen zijn
belangrijke oorzaken van kindhuwelijken’
aldus Susan Vos.
Steun Susan Vos
Door Susan Vos als deelnemer van Cycle for
Plan te steunen, kan Plan International Nederland strijden tegen kindhuwelijken. Dit
doet Plan door bewustwording, bescherming
tegen geweld, lobby en scholing.
Plan werkt er aan om onderwijsdrempels
voor meisjes weg te nemen omdat onderwijs
meisjes bewust maakt van hun rechten en
hun kans vergroot op het vinden van werk
waarmee ze in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien. Plan onderhandelt zodat
ook getrouwde meisjes naar school kunnen
en organiseert kortlopend inhaalonderwijs,
waarmee meisjes hun diploma kunnen halen.
Plan zet meisjesclubs op, waarin zij leren
over hun rechten, de mogelijkheden voor de
toekomst, sociale vaardigheden, seksuele
voorlichting en de gevolgen van een kindhuwelijk.
U kunt Susan Vos steunen door geld over te
maken. Dat kan via deze link. Inmiddels is er
al 1.175,- euro opgehaald. Het doel is om
4.000,- euro op te halen.

De Zapp Kids Top 20 is een hitlijst, volledig
samengesteld door kids. Kinderen in heel
Nederland kunnen via onze website stemmen op hun favoriete muziek. Wekelijks
brengen zij duizenden stemmen uit op ca. 40
geselecteerde hits, die door geschikt bevonden zijn voor de doelgroep. De 20 hits met
de meeste stemmen vormen de Kids Top 20
van die week!

De Kids Top 20 bestaat inmiddels 17 jaar en
is in al die jaren uitgegroeid tot een fenomeen onder kids èn artiesten. Sinds 2018
wordt de wekelijkse uitzending gepresenteerd door Stephanie van Eer, bij
AVROTROS op NPO 3. In iedere aflevering
is Stephanie te gast bij een andere Nederlandse basisschool, van waaruit zij samen
met ca. 80 kids uit de bovenbouw danst op
liedjes uit de hitlijst, bekende artiesten ontvangt en grappige spelletjes speelt.

De dag begon met een ‘klassenoverval’ op
de Margrietschool in groep 8 van juf Katja.
Juichend liepen ze naar de gymzaal, waar
een heus disco-decor was opgebouwd. De
kinderen ontvingen met veel enthousiasme
de bekende artiesten die ze ontmoetten en
waren onder de indruk van wat er allemaal
komt kijken bij het maken van een TV programma. Het was een onvergetelijke ervaring voor de deelnemende kids, die uitkijken
naar de uitzendingen van komende zaterdagen, om 8.10 uur.
____________________________________

Stichting Imagine Multi Culti
organiseert een Iftar

Op 1 juni aanstaande zal de Stichting Imagine Multi Culti een Iftar organiseren. ‘Waar
we van plan zijn om met mensen uit diverse
culturen, dus zeker ook voor de niet Moslims,
het vasten te verbreken’ aldus Ellen Hazebroek van de Stichting Imagine Multi Culti.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De 40-jarige Susan Vos uit Nieuwegein gaat
dit jaar fietsen tegen kindhuwelijken. Vos,
dagelijks werkzaam als fulltime leerkracht in
het speciaal onderwijs op SBO De Evenaar
in Nieuwegein, is steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. In november zal zij in zeven
dagen 400 km afleggen met hoge bergpassen en spectaculaire afdalingen op de route
door Vietnam! Susan: ‘Ik fiets mee met Cycle
for Plan en help kindhuwelijken de wereld uit
te trappen!’

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Susan Vos
fietst tegen kindhuwelijken

De Iftar is de maaltijd die door Moslims wordt
gebruikt na het vasten tijdens de Ramadan.
Na zonsondergang vindt dan de maaltijd
plaats, waar mensen het eten delen en samen zijn.
‘In aanloop naar de Imagine Multi Cultidag
2019 die op 7 september aanstaande zal
worden gehouden, wil Imagine graag laten
zien hoe mooi en bijzonder het is, om met
zoveel mensen uit allerlei culturen samen te
zijn, te eten en het leven te vieren. Ongeacht
waar je vandaan komt, wat voor geloof je
hebt en welke sporten je beoefend. Gewoon
het gesprek aangaan, elkaar leren kennen
en eten van elkaars voedsel’ zegt Ellen.
De Iftar zal plaatsvinden in het Petanque
Centrum Nieuwegein aan de Galecopperzoom 1. Deze plek is eenvoudig met auto,
fiets en openbaar vervoer bereikbaar. (Bus
77 stopt er bijna voor de deur.) De deur gaat
om 20.30 uur openen en iets na 21.30 uur
zal het vasten worden verbroken.

Hazebroek: ‘We hopen dan ook op een
mooie groep mensen, die dat samen met ons
willen ervaren. Ook is dit de uitgelezen plek
om kennis te komen maken met ons als organisatoren achter Stichting Imagine Multi
Culti en onze Multi Culti Dag.’

De avond is voor iedereen vrij toegankelijk.
Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan via
deze link. Dit is nodig om te zorgen dat er
voldoende zitplaatsen en voldoende eten
aanwezig is voor iedereen.
____________________________________

Zomerdienstregeling Vrevia
start met Sleepbootdagen

Vrijdag 31 mei start veerpont Vrevia met de
zomerdienstregeling. In verband met de
sleepbootdagen in Vianen en het hemelvaartweekend vroeger dan gebruikelijk. Tijdens de zomerdienst vaart het pontje op vrijdag, zaterdag en zondag door tot 20.30 uur.
Voorzitter Paul Reusch: 'We varen in deze
drukke en mooie periode langer door zodat
dagjesmensen en bewoners van Vianen en
Nieuwegein zonder haast het pontje terug
kunnen nemen.'
Bas Baars van Restaurant Ponthoeve: 'Gasten uit Nieuwegein zijn dus ook na 18.00 uur
nog welkom voor een lekkere pannenkoek.
De keuken houdt rekening met de laatste afvaart van het pontje.'
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De innovatieprijs van Stichting Robijn is
dit jaar uitgereikt aan openbare basisschool De Veldrakker voor het project
Xpress Yourself.
Vakleerkracht Engels Helen de Lange nam
het beeldje en de cheque van 2.500 euro
donderdag in ontvangst van bestuurder Fred
Teunissen. Xpress Yourself is een project
waarin leerlingen, die al vanaf groep 1
Engelse les krijgen, getoetst worden op vier
vaardigheden in het Engels: spreken, luisteren, schrijven en lezen. De toets, die De
Lange samen met het Anna van Rijn College
ontwikkelde, stelt vast wat het Engelse taalniveau van de leerlingen is op het moment
dat zij doorstromen naar het voortgezet onderwijs.

dende karakter van het project. De jury
schrijft: 'Met het project Xpress Yourself toont
De Veldrakker dat de school in staat is zich
te onderscheiden op een van de kernpunten
van haar onderwijs. ‘Je hoeft niet ziek te zijn
om beter te worden’ is een van de gevleugelde uitspraken van de directeur en dat is
hier zeker van toepassing. Xpress Yourself is
naar de mening van de Kwispeljury een innovatief project dat het Engelse onderwijs op
de school extra richting en betekenis geeft.'

_____________________________________

Basisschool De Veldrakker wint innovatieprijs

straks starten in de brugklas. Daar kan op ingespeeld worden.
Naast het innovatieve karakter van het project roemde de jury ook de overdraagbaarheid ervan naar andere basisscholen; een
belangrijk aspect in de criteria van de innovatieprijs. Vanaf volgend schooljaar wordt op
alle openbare basisscholen van Stichting
Robijn Engels gegeven vanaf groep 1. OBS
de Krullevaar, ook een Robijnschool waar
Engels vanaf groep 1 gegeven wordt, is al
vanaf het begin aangesloten bij Xpress Yourself en de andere scholen zullen daar in de
komende jaren bij aansluiten.

De toets is niet alleen ontwikkeld maar wordt
ook afgenomen in samenwerking met het
Anna van Rijn College. Er is een doorgaande
lijn ontwikkeld die doorloopt van het primair
onderwijs tot in het voortgezet onderwijs.
Innovatieprijs Kwispel is in het leven geroeVan leerlingen die Xpress Yourself hebben
pen bij het vertrek van Betty de Swart, een
In het juryrapport wordt Xpress Yourself
gedaan, weet de middelbare school op welk
van de drijvende krachten bij de oprichting
onder andere geroemd om het onderscheiinternationaal gewaardeerd niveau Engels zij van Stichting Robijn.
_________________________________________________________________________________________________________________

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

Mei 2005
Op het parkeerterrein van de
Nieuwegeinse skibaan (toen nog
in de gemeente Nieuwegein
gelegen) worden, inhakend op
de rage van dat moment, skatelessen gegeven.
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Verenigde Senioren Partij
dient motie ‘Zon Voorop’ in
In de raadsvergadering van woensdag 29
mei heeft de Verenigde Senioren Partij
(VSP) samen met de VVD, Lokale Vernieuwing, CDA, Groep Verdam en ieders Belang
het amendement ‘Nieuwegein tegen windturbines in polder Rijnenburg’ ingediend. ‘Ondanks de inzet van de gemeente Utrecht tot
nu toe om een uitgebreid en zorgvuldig proces met onze inwoners te doorlopen, constateert de VSP dat het niet gelukt is dat te bereiken. De VSP betreurt dit’ aldus Ton de
Mol, fractievoorzitter van de VSP in Nieuwegein. Deze motie is in meerderheid aangenomen.
De gemeente Utrecht heeft de gemeenteraad van Nieuwegein in april geïnformeerd
over hun conceptvoorstel met betrekking tot
een visie en uitnodigingskader voor de realisatie van een energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Binnen deze
visie is het mogelijk om in de polder Rijnenburg en Reijerscop 227,5 ha zonneveld (+/163 MW) en tot 2030 11 windturbines (+/- 44
MW) te realiseren. In de door Utrecht voorgestelde scenario’s voor een energielandschap is ruimte voor de ontwikkeling van
landschap en groen, de ontwikkeling van
watergebonden natuur en de ontwikkeling

van nieuwe OV- en recreatieve routes. De
VSP hecht grote waarde aan deze ontwikkelingen, zeker waar ze aansluiten op het regionale netwerk.
De polder is ruim 1.000 ha groot en een gebied dat met de juiste ontsluiting uitermate
geschikt is om een groot deel van deze woningbouwopgave te realiseren en daarnaast
ook zo veel mogelijk duurzame energie opgewekt kan worden. ‘Wonen en energie mogen en hoeven elkaar niet in de weg zitten’
zegt de Mol.
De Mol: ‘Het plaatsen van windturbines in de
zoekgebieden bij onze gemeentegrens of
dichtbij de woningen (800 meter) levert o.a.
landschapsvervuiling, bewezen gezondheidsrisico’s en waardedaling van de woningen voor onze inwoners op. De nadelen voor
het leefmilieu en de negatieve milieudruk zijn
groot. En is daarom voor de VSP onbespreekbaar!’
De VSP vindt dat woningbouw, zonnevelden, zonnepanelen op daken en andere
energiebronnen vroegtijdig bij de ontwikkelingen betrokken moet worden. Zonnevelden
vormen geen belemmeringen voor de ontwikkeling van woningbouw, en zonnepanelen op daken leveren een duurzame bijdrage
aan het energieakkoord. Mits goed in het

landschap ingepast is verder de zichtbaarheid, overlast en hinder van zonnevelden
voor de omgeving hooguit beperkt aanwezig.
‘De VSP vindt dan ook dat Utrecht zijn doelstellingen voor hernieuwbare energie beter
kan bereiken door te kiezen voor zonneenergie en andere energiebronnen’ aldus de
VSP in een reactie.
De Verenigde Senioren Partij heeft daarom
samen met de Groep Verdam, Lokale Vernieuwing en de VVD de motie ‘Zon Voorop’.
De VSP vindt dan ook dat de gemeente
Utrecht bij het ontwikkelen van het duurzaamheidslandschap Rijnenburg en Reijerscop rekening moet houden met de daadwerkelijke bouw van woningen in Rijnenburg
vanaf 2030.
De Mol: ‘Met

dit raadsbesluit en
het informeren van de gemeente
Utrecht daarover, worden de
belangen en de gezondheid van
onze inwoners beschermd en
meegewogen in de uiteindelijke
besluitvorming eind dit jaar door
de gemeenteraad van Utrecht om
te komen tot een gecombineerde
woon- en duurzaamheidslandschap in de polders Rijnenburg
en Reijerscop.’

_________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwbouw
Hema-distributiecentrum
van start
De eerste paal van het nieuwe
distributiecentrum voor Hema op
bedrijvenpark Het Klooster is geslagen. Tijdens een feestelijke
eerste paal ceremonie werd de
officiële start van de bouw gevierd. De oplevering van het
pand is medio maart 2020 gepland. Het onderstreept opnieuw
de aantrekkelijkheid van Nieuwegein als belangrijke nationale
distributiehotspot.
Duurzaam pand
Het nieuwe Hema-distributiecentrum heeft een omvang van
34.000 m2 en krijgt het

BREAAM-certificaat ‘zeer goed’
mee voor de duurzaamheidsprestatie. Zo wordt onder meer
het dak van het pand voorzien
van zonnepanelen en wordt het
pand uitgevoerd met LED-verlichting.
Cheques voor goede doelen
Vastgoedontwikkelaar Prologis
reikte tijdens het feestelijke moment met de CEO van Hema en
wethouder Ellie Eggengoor van
Economische Zaken een cheque
uit aan twee bijzondere initiatieven in Nieuwegein.
Stichting BEN (Basketbal Experience NL) die zich inzet voor rolstoelbasketbal en de Stichting
Speel-goedbank Nieuwegein namen de cheques in ontvangst.

_______________________________________________________________________

Ruim 70 deelnemers
deden mee aan
‘Somertijd Reanimatiedag’
Afgelopen zaterdag 25 mei hebben ruim 70 mensen de basis
van het reanimeren geleerd bij
EHBO BHV Midden Nederland in
Nieuwegein. Tijdens workshops
van 1 uur konden de deelnemers
zelf op een reanimatiepop oefenen. De workshops werden die
dag in Nieuwegein meerdere
keren gegeven. Het initiatief voor
deze dag kwam van Radio 10 DJ
Rob van Someren die de landelijke ‘Somertijd Reanimatiedag’
heeft bedacht.
Deelnemers reageerden enthousiast op de workshops bij EHBO
BHV Midden Nederland in Nieuwegein. Voor veel van de deelnemers was het de eerste keer
dat ze konden oefenen met reanimeren en de AED. Anne, de
jongste deelneemster, was 12
jaar en heeft een hele mooie reden om mee te doen aan de
‘Somertijd Reanimatiedag’: 'Omdat mijn oma ook gereanimeerd
moest worden en daardoor nog
vier jaar bij ons mocht zijn.'

Hans Agterberg, mede eigenaar
van EHBO BHV Midden Nederland over deze dag: 'Het was
een zeer geslaagde dag! We
hebben ruim 70 deelnemers mogen begroeten op onze opleidingslocatie om ze de basis van
reanimatie bij te brengen. Uiteraard hopen wij dat elke deelnemer ook gebruik zal maken van
de aanbieding en daarna de
praktijkles bij ons komt volgen.'
Reanimatie instructeur Charlene
Huisman over haar aandeel tijdens deze dag: 'Het is de tweede
keer dat de Somertijd Reanimatiedag van Radio 10 werd georganiseerd. Op 20 locaties in het
hele land was iedereen welkom
om gratis de basis van reanimatie te leren. Dit onder het motto:
‘Door een uur te geven red je
een leven.' '
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Afgelopen zaterdag ontving de
heer H.M.H. (Henk) Satijn de
Anna van Rijnpenning uit handen
van burgemeester Frans Backhuijs. De heer Satijn kreeg deze
onderscheiding omdat hij gedurende langere tijd diverse vrijwilligersfuncties heeft verricht
waar hij samen met anderen tal
van positieve ontwikkelingen in
gang heeft gezet.

Tentoonstelling
‘Van woeste grond tot bouwgrond’
Een nieuwe tentoonstelling van
de Historische Kring Nieuwegein,
die van 2 juni t/m 15 september
in Museum Warsenhoeck te zien
zal zijn. In deze expositie wordt
ingegaan op de achtergronden
en ontwikkeling van het landschap in Nieuwegein.
Het oorspronkelijke natuurlijke
landschap kende al in de prehistorie bewoning op de hoger gelegen gronden. Deze hoger gelegen gronden (stroomruggen genoemd) zijn restanten van oude
rivieren. Daarnaast bevonden
zich de drassige, lagere gronden. In de middeleeuwen wordt
het gehele gebied van het latere
Nieuwegein op initiatief van de
bisschop van Utrecht in cultuur
gebracht (de zogenaamde ontginningen). In de periode na de
Tweede Wereldoorlog raakt het
grondgebied van Nieuwegein in
een hoog tempo verder bebouwd
en ontstaat het huidige stedelijk
landschap. Het middeleeuwse
cultuurlandschap is echter nog
op meerdere plaatsen goed
herkenbaar.

Er is een aantal gebieden geselecteerd met enkele kenmerkende zaken en achtergronden
om de verschillen en overeenkomsten te laten zien tussen
deze gebieden. Er wordt ingegaan op het agrarisch leven in
Jutphaas en Vreeswijk tot de
Tweede Wereldoorlog, op de
wederopbouw en de verstedelijking van Jutphaas en Vreeswijk
tot Nieuwegein. Ook wordt ingegaan op de naamgeving van gebieden en percelen. (Voormalige) bewoners van de verschillende gebieden vertellen over
het landschap in hun jeugd en de
veranderingen die ze hebben
gezien.
De openingstijden zijn elke
woensdag, zaterdag en zondag
van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Het adres is Geinoord 11 in het
Natuurkwartier in Nieuwegein.

Hij was bestuurslid/voorzitter van
de Unie van Vrijwilligers, van
Maritiem Nieuwegein, van de
Telefonische Hulpdienst en van
het Kunstenaarscentrum. Bij die
laatste twee is hij nog steeds actief.

De heer Satijn is een voorzitter
met veel kennis van zaken. Hij is
kundig en enthousiast. Bij de
Unie van Vrijwilligers heeft hij
zich ingezet voor een kwaliteitskeurmerk. Bij Maritiem Nieuwegein was hij een grote steun voor
de vrijwilligers en was het iedere
keer een prestatie om de verschillende evenementen te laten
slagen zonder het budget te
overschrijden. Bij de Telefonische Hulpdienst heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd in de
overgang naar een zelfstandige
lokale organisatie en bij het Kunstenaarscentrum heeft hij zich

enorm ingezet om de expositie
bij de Stichting Rijnland te laten
slagen. Met succes.
Maar zijn rol hield niet op bij die
van het voorzitterschap. Hij was
ook fotograaf, hield zich bezig
met automatiseringsvraagstukken en was nauw betrokken bij
tal van activiteiten. Bovendien
was en is hij als bestuurder en
als mens toegankelijk, geïnteresseerd, zorgvuldig en aardig voor
iedereen met wie hij te maken
heeft. De Anna van Rijnpenning
komt het kortom meer dan toe.
De Anna van Rijnpenning kan
door het college van B&W worden toegekend aan personen die
zich belangeloos op buitengewone wijze, geruime tijd hebben ingezet voor stad en samenleving
Nieuwegein, op algemeen, kerkelijk-, cultureel-, sociaal-, maatschappelijk of sportief gebied.
__________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Anna van Rijnpenning voor Henk Satijn

Zomeravonddrives
Bridgeclub
Nieuwegein

Bridgeclub Nieuwegein organiseert ook dit jaar weer op de
maandagavonden de Zomeravonddrives. Van maandag 24
juni tot en met maandag 12 augustus worden de drives gehouden in het clubgebouw van
ATVERNI op Sportpark Galecop
6 in Nieuwegein. Het inschrijfgeld bedraagt € 5– per paar.
Deelnemers dienen uiterlijk
19.30 uur aanwezig te zijn, aanvang drive om 19.45 uur. Het
maximum aantal deelnemers per
avond is 48 paren. Tijdig aanwezig zijn is dus aangeraden.

Per avond wordt in 2 lijnen gespeeld en per lijn 6 ronden van
4 spellen.
Prijzen in iedere lijn.

6
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Maandag 19 augustus is de
finaleavond: toegankelijk voor
paren die ten minste op vijf avonden samen hebben gespeeld of
op 3 avonden samen hebben
gespeeld en daarbij bij de top
drie zijn geëindigd. Meer informatie kunt u verkrijgen bij
Anneke Hamersma.
Haar telefoonnummer is:
0653374398.

Muziekliefhebbers kunnen
zondag 2 juni om 15.00 uur weer
genieten van ‘Stormy Sunday’,
een gratis jamsessie in het theatercafé van DE KOM. Iedereen
die een instrument speelt, zingt
of gewoonweg van muziek houdt
is van harte welkom om te komen spelen, improviseren of luisteren. Deze keer leidt de Utrechter Rob Van Bijnen de sessie.
Rob van Bijnen
Een saxofonist van de nieuwe
tijd. Met vele jaren als jazz/funksaxofonist op zak is hij vooral actief in het nieuwe dance-genre
en treedt hij veelal op met DJ’s.
Van Hed Kandi’s Mark Doyle tot
La Fuente en Bougenvilla. Naast
saxofoondocent is hij leider van
de Indigo Bigband en gastsolist
in verschillende funk-formaties.
De sessie staat in teken van
Funk! Funk á la Maceo Parker James Brown - Tower of Power
brengt ons letterlijk in beweging.
It’s all about the groove! Alle instrumentalisten, zangers zijn
welkom. De middag is gratis toegankelijk. Stormy Sunday is een
samenwerking tussen de KunstKOMbinatie en De Kom.
__________________________

Sportief dagboek
Hans van Echtelt schrijft iedere
week zijn ‘Sportief Dagboek’ op,
op De Digitale Stad Nieuwegein.
__________________________

Wisselstoringen
trambaan Nieuwegein
City opgelost

Max Bouwmeesters met Laura Dekker

Solarboat jaar Max Bouwmeesters bijna ten einde

Met de doop vandaag van de TU Delft Solarboat
door zeilster Laura Dekker in Rotterdam is het
tussenjaar van de Nieuwegeinse Max Bouwmeesters bijna ten einde. Vanaf augustus 2018 heeft hij
zijn studie Lucht- en Ruimtevaart Techniek aan de
TU Delft een jaar in de wacht gezet om met 25 andere TU Delft studenten te werken aan een zeewaardige boot op zonne-energie. Met deze boot wil
het TU Delft Solar Boat Team in juli het wereldkampioenschap voor zonneboten in Monaco winnen.
Daarna wil het team, bestaande uit 26 studenten
van de TU Delft, als snelste zonneboot ter wereld
Het Kanaal oversteken.

door de waterweerstand drastisch wordt verlaagd.
Hierdoor behaalt de zonneboot een hoge snelheid
op energie die enkel uit het zonlicht wordt verkregen. Verder kunnen er dit jaar niet één, maar drie
passagiers in de boot varen, waarmee we laten
zien dat varen op zonne-energie ook voor de passagiersvaart een serieuze optie is.’
Zeer leerzaam jaar
‘Door een jaar niet te studeren, bouw ik wel een
hogere studieschuld op, maar ik kan iedereen zo’n
tussenjaar aanraden. Ons team functioneert gewoon als een bedrijf en je leert echt hele andere
dingen dan in de collegebanken. We zijn in augustus van nul begonnen en het is prachtig om dan
uiteindelijk zo’n boot te zien met de wedstrijden in
Monaco en de oversteek van het kanaal als hoogtepunt ’, aldus een trotse Max.

Test- en meetfase
‘Nu de boot officieel gedoopt is, kunnen we aan de
slag met het echte testen, meten en eventueel aanpassen’, aldus Max. ‘We zijn vanaf augustus 2018
aan het bedenken, ontwerpen en produceren, maar
nu gaan we weer een stap verder. Om straks de
Laura Dekker
hoge golven en hevige windvlagen op open zee
Laura Dekker is de jongste zeiler ooit die solo de
aan te kunnen, heeft de boot de vorm van een triwereld rond zeilde. Als 14-jarige vertrok ze vanuit
maran, oftewel 3 rompen. Dit betekent ook 28m2
Gibraltar om haar grote droom te verwezenlijken.
aan zonnepanelen, wat even groot is als negen
Na een reis van 50.000 kilometer kwam ze in 2012
tweepersoonsbedden bij elkaar. Dankzij het geaan in Sint Maarten en had ze haar wereldreis sucbruik van draagvleugels kan de trimaran op hoge
cesvol voltooid. Juist haar doorzettingsvermogen
snelheid ook vliegen boven het water. Deze draagen vastberadenheid vormen de inspiratiebron voor
vleugels tillen de drie rompen uit het water, waarhet TU Delft Solarboat team.
____________________________________________________________________________________

Reden voor het trambedrijf van
de provincie Utrecht om dit wissel goed in de gaten te houden.
Omdat het wissel als gevolg van
technische storingen aan het
aansturingssysteem vaak niet
goed omliep bij passage van
trams plaatsten we hier medewerkers: wisselwachters die als
dat nodig was het wissel handmatig omzetten in de juiste richting.
Maar nu is dit niet meer nodig.

___________________________

Een bekend gezicht sinds eind
vorig jaar: regelmatig reparaties
aan het wissel op de trambaan
bij Nieuwegein City. Een belangrijke plek voor het openbaar vervoer omdat hier de trams vanuit
Utrecht afbuigen naar Nieuwegein-Zuid of IJsselstein. Storingen aan dit wissel kunnen dan
zorgen voor uitval van ritten of
vertraging op de lijn.

___________________________________________________________________________________________________________________

Stormy Sunday
met Rob van Bijnen

Ouderkindochtend in de bieb

Vallen en opstaan

Met kleine stapjes, moed en
doorzettingsvermogen kom je er
wel! Dat geldt zowel voor jou als
voor jouw kleintje (0 tot 4 jaar).
Hoe ga je om met stemmingswisselingen van je kindje? Wat
doe je in geval van nood en hoe
blijf je positief? Krijg EHBO-tips
en leer het hoofd koel te houden!
Op woensdag 12 juni (10.00 uur

tot 11.00 uur) kunnen deelnemers aan de ouder-kindochtend
tips uitwisselen met andere ouders en professionals in bibliotheek De tweede verdieping over
hoe te handelen in tijden dat het
even tegenzit. De ouder-kindochtend, een gezellige bijeenkomst voor (groot)ouders en hun
kinderen en kleinkinderen, is er
elke woensdagochtend. Hier kan
je samen lekker spelen, lezen en
ontspannen.
(verder lezen)
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Nieuws van De Tweede Verdieping
Politiek Café Energietransitie
Op woensdag 5 juni van 20.00 21.30 staat het Politiek Café in
Bibliotheek 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 vooren 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@detweedeverdieping.nu o.v.v. Politiek Café
5 juni.

Op maandag 17 juni van 14.30 16.00 uur hoort u welke interesses andere bezoekers hebben.
Wellicht komt u op ideeën en
heeft u, voor u het weet, een
nieuwe hobby.

Trots dat we zijn op onze nieuwe jeugdafdeling! Na twee dagen
hard klussen en sjouwen hebben we een prachtig resultaat
bereikt. De boeken voor 0 t/m 13 jaar staan nu lekker open en
overzichtelijk, en er is veel speelruimte ontstaan. De strips en de
Engelstalige boeken hebben een prominente plaats gekregen.
Kom je gauw eens kijken hoe het eruit ziet?

Workshop Positieve gezondheid: Mentale veerkracht
Wat draagt bij aan mentale veerkracht? Je kunt hier zelf van alles aan doen. Praat met experts
over de kracht van positieve gedachten, het effect van mindfulness en het belang van een
gezonde leefstijl. Ontdek wat
voor u werkt om de uitdagingen
van het leven aan te gaan.
Hoe zorg je goed voor jezelf?

Ontdek samen met inwoners en
professionals wat je zelf kunt
doen om je fijner en vitaler te
voelen tijdens de lezingen en
bijvoorbeeld piano met bananen
PLUS-café
workshops over positieve geHet belang van een hobby
of maak een geluidskaart. Wil je
zondheid op het gezondheidjouw geluidskaart mee naar huis
Wat doen anderen in hun vrije
nemen? Dan betaal je € 5.
tijd? Een hobby is iets waar je je
splein in de bibliotheek.
Het Open Lab is van 14.00 helemaal in kunt verliezen. Het
Meedoen? Stuur dan een mail
naar actie@detweedeOpen Lab Make some noise
16.00 uur en gratis toegankelijk
voegt meer toe dan je wellicht
In het Open Lab op zaterdag 8
(6 t/m 12 jaar). Aanmelden: acdenkt. Vertel over jouw hobby en verdieping.nu o.v.v. Workshop
juni gaan we proberen zoveel
tie@detweedeverdieping.nu
maak kennis met de hobby's van
Positieve gezondheid en de damogelijk geluid te maken. Speel
o.v.v Open Lab 8 juni.
andere PLUS-café bezoekers.
tum.
_________________________________________________________________________________________________________________

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

Udo: Bijen zijn over het algemeen kleine insecten: de grootste van Nieuwegein halen amper
de 2½ cm en de kleinste hebben
de grootte van een wegmier, dat
is het miertje dat bijna overal in
Nieuwegein voorkomt.
Die heel kleine bijtjes zijn zó
klein, dat je ze ziet als zwarte
streepjes op een bloempje van
2½ cm (bijv. reukeloze kamille).
Door de knieën blijkt het dan de
'GEWONE' FRANJEGROEFBIJ
te zijn.

De meeste insecten om ons heen zie je nooit. Dat heeft verschillende oorzaken. Als ze in of op bomen leven zie je ze niet. Verborgen in de lagere plantengroei: ook niet. Alleen 's nachts actief: noppes. Goed gecamoufleerd: Vrijwel niet. Zo klein dat je ze
alleen ziet als ze sterk afsteken tegen de plek waarop ze zitten:
als ze bewegen kun je er een beestje in zien. Zoals een GEWONE
FRANJEGROEFBIJ, nog net te zien als je oog er op valt.
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Zaterdag 1 juni repareren vrijwilligers scheuren in tenten, lekke luchtbedden en andere
kapotte vakantiespullen.
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 1 juni zal de Stichting Imagine Multi Culti
een Iftar organiseren
Op zaterdag 1 en zondag 2 juni kan je genieten van de Smaak van City.
Zondag 2 juni om 15.00 uur 'Stormy Sunday’
Een nieuwe tentoonstelling van de Historische Kring Nieuwegein van 2 juni t/m 15
september.
Op 4 juni 2019 organiseert Samen Veerkrachtig in samenwerking met de Algemene
Hulpdienst Nieuwegein een Koffie-tafel in La
CaZa.
Politiek Café Energietransitie 5 juni.
5 Juni: inschrijven Kindervakantieweek.
Op 7 juni lezing met als onderwerp: ‘Wat
gebeurt er in je brein bij dementie?’
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 woensdag 12 juni: ouder-kindochtend.
Op 15 juni worden de jonge ooievaars in
Galecop geringd.
Van 15 juni t/m 23 juni 2019 wordt bij Tennisvereniging Rijnhuysehet QuoVadis Rijnhuyse Open Toernooi gehouden.
Een hobby is iets waar je je helemaal in kunt
verliezen. Op 8 juni.
Op 22 juni vindt voor de vierde keer de Dag
van de Kampvuurmuzikant plaats.
Van 24 juni tot en met maandag 12 augustus
bridgedrives bij Bridgeclub Nieuwegein.
Op 28 juni gaat de nieuwe editie van de
‘Vrolijke Vrijdag’ van start.
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Finale breedtesport voor
schoonspringers Aquarijn

Zaterdag 25 mei jl. werd in Amsterdam de finaledag van de breedtesport gehouden bij
het schoonspringen. Zwemvereniging Aquarijn uit Nieuwegein had maar liefst 9 springers
die mee mochten doen aan deze finaledag.
Alle springers lieten vier sprongen op de 1
meter plank en 4 sprongen op de 3 meter
plank zien.

In de E-groep (9 jaar en jonger) sprongen
Roos de Boer en Joy Daalhuizen een goede
wedstrijd. Na acht sprongen was er zilver
voor Roos en brons voor Joy.
In de D-groep (10/11-jarigen) wist Lorine van
Leeuwen de zilveren medaille te behalen.
Voor Jinte was er brons.
In de C/B-groep (12 t/m 15 jaar) wist Samuel
Quist met goede sprongen de zilveren
medaille te halen. Richello Salm werd knap
vijfde.

In de A+groep (16 jaar en ouder) sprong
Oona Abbema een zeer goede wedstrijd en
werd eerste. Ze scoorde de hoogste punten
van de dag. Susanne Klooster werd derde
en Metin Ardic eindigde als vijfde.

Maar liefst zeven medailles haalde het team
van Aquarijn uit Nieuwegein naar binnen.
Zondag 26 mei werd ook de beker voor de
beste club uitgereikt. Zwemvereniging
Aquarijn uit Nieuwegein is de trotste winnaar
van de breedtesport van dit seizoen. En dat
werd natuurlijk gevierd.
___________________________________

Weer laagste opkomst van
de provincie in Nieuwegein

De PvdA is in de helft van de Nederlandse
gemeenten de grootste geworden bij de Europese verkiezingen, meldt persbureau ANP.
De sociaaldemocraten kregen in 180 van de
335 gemeenten de meeste stemmen. Ook in
Nieuwegein kreeg de PvdA de meeste stemmen. Met maar liefst 20,1% werd zij de
grootste. Dat is 10,2% meer dan de verkiezingen in 2015. De VVD werd in Nieuwegein
de nummer twee (14,9%) en Forum voor
Democratie werd derde met 13,2%.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expositie 'Kleurrijk' t/m 6 juli in KunstGein
Podium.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aangemelde activiteiten

De opkomst was in de provincie Utrecht
48,5%. Dit was de hoogste opkomst van alle
Nederlandse provincies. Nieuwegein scoorde met een opkomst van 38,4 procent het
laagst.

Pro-Europa
De pro-Europese partijen hebben ook in de
provincie Utrecht de meeste stemmen
gehaald. In zeven gemeenten kwam de PvdA als grootste uit de bus, net als de ChristenUnie/SGP in zeven andere Utrechtse
gemeenten. De VVD is in zes gemeenten in
onze provincie de grootste.
___________________________________
Lezing dementie:

‘Wat gebeurt er in je brein
bij dementie?’

Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein van
Vitras organiseert op vrijdag 7 juni van 14.00
tot 15.30 uur op de Nedereindseweg 1 in
Nieuwegein een lezing met als onderwerp:
‘Wat gebeurt er in je brein bij dementie?’

Gezonde hersenen bestaan uit miljoenen
onderling verbonden zenuwcellen, de neuronen. Neuronen communiceren voortdurend
met elkaar, door het uitwisselen van signalen via tentakelachtige verbindingen. Bij iemand met dementie worden deze functies
aangetast met als gevolg geheugenverlies,
verwarde gedachten, verlies van oriëntatie,
stemmingswisseling en een slecht beoordelingsvermogen. Neurologie verpleegkundige
Judith van Schaik zal in begrijpelijke taal uitleggen hoe het allemaal zit in de hersenen
en wat je kunt verwachten bij dementie.
Deze bijeenkomst is niet alleen voor mantelzorgers maar ook voor iedereen interessant
en waardevol die beroepsmatig met ouderen
met dementie werkt. De bijeenkomst is gratis
en aanmelden voor de lezing is niet nodig.

Cityplaza laat zien dat groener zijn helemaal niet zo moeilijk is!
Winkelcentrum Cityplaza heeft
haar groene make-over op een
ludieke wijze bekend gemaakt,
namelijk door flowerboys &
girls naar concurrerende winkelcentra te sturen. Hier gaven
zij bloemen weg aan het winkelende publiek en werden zij uitgenodigd om naar de groene
make-over van Cityplaza te komen kijken. Concurrerende winkelcentra, waaronder in Houten
en Utrecht Leidsche Rijn, hebben helemaal geen ruimte voor
leuke groene tuinen. Dus heeft
Cityplaza hier ook een handje bij
geholpen! Hier werden de ‘Cityplaza winkelkarretjes’ naartoe
gestuurd. Deze karretjes stonden
vol met mooie groene mini tuinen
die de boel wat hebben opgevrolijkt. Met deze actie hoopt Cityplaza meer publiek naar het vergroende winkelcentrum te trekken.

maken! De laatste opnames vinden plaats tijdens de Smaak van
City op 1 & 2 juni aanstaande
waar het complete team van De
Grote Tuinverbouwing aanwezig
is. Het programma van ‘De
Smaak van City’ bestaat uit: De
groenshow met Ivo Putman,
BBQ tips & tricks van tv kok
Jeremy, dansgroepen, muziek
en eetkraampjes. De tv-opnames
vormen een uitzending die compleet in het teken staat van ‘De
groene verbouwing van Cityplaza’ in Nieuwegein. Deze
aflevering wordt uitgezonden op
zaterdag 8 juni om 17.00 uur
(SBS6) en de herhaling is te zien
op zondagochtend 9 juni om
09.45 uur (SBS6).
FOTO: AREND BLOEMINK

Onze videograaf Bart van
Ivo Putman, klimaat tuinman
Rooijen en reporter Frans
bouwing. Hét bekende tv-proEvers trokken vandaag naar
gramma, dat elke zaterdag wordt Lodewijk Hoekstra, interieurstyuitgezonden op SBS6. Samen
liste Suzanne van der Hoeven en Cityplaza om alvast een kijkje
hebben ze aan het project: ‘De
bbq-kok Jeremy Vermolen aante nemen en spraken met
groene verbouwing van Citywezig om de vergroening van de
Arjanne de Vries van WereldDe vergroening doet Cityplaza
plaza’ gewerkt. Tijdens ‘De
binnenstad in stijl af te sluiten.
have en Ivo Putman van de
niet alleen, dit hebben ze gereSmaak van City’ is het complete
Grote Tuinverbouwing van
aliseerd in een grootse samenteam bestaande uit tuinexpert
De vergroening is nog mee te
SBS6.
werking met De Grote Tuinver_________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdagavond 24 mei jl.
was de laatste Droomstart van dit eerste seizoen. Deze keer stond
het creatieve beroep van
reclamemaker centraal en
als klap op de vuurpijl
was er ook een workshop
monsters maken.
Sigfrid van Driel, van het
Nieuwegeinse grafische
ontwerpbureau Senzie,
startte de avond door te
vertellen hoe hij reclamemaker is geworden en
beantwoordde veel vragen van de jongeren over
het vak. Hierna was het
tijd voor de workshop
monsters tekenen.

Elke deelnemer kreeg
een Monster School potlood en een werkblad. In
drie stappen leerden de
jongeren hoe je een monster maakt. Ze begonnen
met de ogen, een mond
en allerlei vormen. Ten
slotte tekenden de deelnemers ieder een uniek
monster. Bijzonder om te
zien dat degenen die in
het begin aangaven helemaal niet te kunnen tekenen zo trots als een pauw
naar huis gingen met hun
tekening.

Door het succes van de
vijf DroomStartbijeenkomsten start in september dit
jaar een nieuwe ronde
waarin andere beroepen
centraal zullen staan.
Houd dus de website van
het dorpshuis goed in de
gaten. Je kunt je al opgeven via dorpshuisvreeswijk@gmail.com. Monster
School is een initiatief van
Sigfrid van Driel. Doel is
om kinderen bewust te
maken van hun creatieve
talenten.

_____________________________________________________________________

DroomStart
sluit succesvol
eerste seizoen
feestelijk af
met workshop
monsters
tekenen

Koninklijk
predicaat
voor bedrijf uit
Nieuwegein

Staalfederatie Nederland
uit Nieuwegein heeft afgelopen week het predicaat Koninklijk mogen
ontvangen. De commissaris van de Koning van
de provincie Utrecht, de
heer J. H. Oosters (rechts
op de foto), overhandigde
een bij het predicaat horende oorkonde aan voorzitter Hans Hilbrands
(links op de foto). Dat

gebeurde onlangs tijdens
de viering van het honderdjarig bestaan van de
federatie.
De Staalfederatie is een
platform voor handelaren
in staal en metaal en hun
klanten met als doel het
onderhouden van relaties
en het uitwisselen van
kennis. De organisatie
staat voorop bij het terugdringen van de CO2 uitstoot bij het maken van
staal- en metaalproducten. De federatie speelt
een essentiële rol in de
Nederlandse maakindustrie en de bouw.
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De afgelopen weken zette Carin
de eerste hulplijnen op de muur
aan de zijkant van de Albert

Heijn. Nu is het de beurt aan de
30 vrijwilligers uit de buurt die
Carin tijdens haar buurtcampings
heeft verzameld. Zij gaan alle
vakjes kleur geven zodat het
echte ‘community art’ wordt.
Tijdens de start van de Community Art in Fokkesteeg was ook
de ambassadeur van de kidsclub
van het wijknetwerk aanwezig.
Fay was vrij van school om te
helpen met de muurschildering.
Zij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om flyers uit delen
voor de bingo die vrijdagavond
plaatsvind en Carin geholpen
met opruimen.

Studenten met
herbestemmingsproject
'Kamers met
Kansen'
in finale
SLIMcirculair
In de nationale ontwerpwedstrijd SLIMcirculair strijden multidisciplinaire studententeams om het meest CO2-vriendelijke,
spraakmakende, vernieuwende, duurzaam en circulair ontwerp. Ruim twintig teams van MBO instellingen uit heel Nederland gingen in oktober de challenge aan om hun stad slimmer te
maken. Zij werkten een schooljaar aan opdrachten die variëren
van nieuwbouw tot herbestemming/renovatie. Op 14 juni vindt de
finale plaats op de Campus van ROC Midden Nederland in Amersfoort.
Studententeams maken hun stad slimmer en cooler
In totaal laten 16 teams in de finale zien wat ze kunnen. Gastheer
ROCMN levert een van de deelnemende teams. Studenten Bouwkunde van het Bouw & Interieur College Nieuwegein doen mee
met de volgende inzending: Circulaire renovatie kantoorpand voor
maatschappelijk opdrachtgever ‘Kamers met Kansen’. De eerste
groep studenten maakte het ontwerp en stemde dit in december af
met opdrachtgevers Stichting Vluchtelingenwerk en de Gemeente
Nieuwegein.
(verder lezen)
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‘Raad accepteert
vernietigen
ecologisch groen
op Amperebaan’

Tijdens de laatste raadsvergadering diende de SP in Nieuwegein
een motie in om het vernietigen
van een groenstrook op de Amperebaan terug te draaien. ‘Na
een lang debat haalde de motie
het niet waarmee ten onrechte
de groenstrook geannexeerd
blijft. Het college verdedigde
haar keuze door te stellen dat zij
dit buiten de raad om gewoon
kan doen. Wat de SP betreft is
de raad eerst meermalen genegeerd en nu in slaap gesust in dit
dossier’ aldus SP raadslid Frank
van den Heuvel.

Van den Heuvel licht toe: ‘Het
college van B&W heeft de gemeenteraad steeds op achterstand gezet. De SP heeft de gemeenteraad aangesproken op
haar verantwoordelijkheid voor
een zorgvuldig en transparant
bestuur. Het college, ondersteund door VVD, PvdA, CDA,
GL en Lokale Vernieuwing had
daar echter geen trek in. Het college wilde uiteindelijk een toezegging doen dat de huidige
ongewenste situatie maximaal
tot begin volgend jaar zou voortbestaan. Omdat dat veel te lang
duurt, bracht de SP de motie
toch in stemming. De volledige
oppositie minus D66 stemde
voor de motie. De collegepartijen
echter hadden de geledingen gesloten en negeren de protesten
van de bewoners van Plettenburg.’
De SP in Nieuwegein laat weten
dat zij bezorgd is dat van dit dossier een precedentwerking uitgaat. ‘Bedrijven weten nu dat ze
gewoon hun gang kunnen gaan
en groenstroken in gebruik kunnen nemen. Ondanks dat de
raad in bestemmingsplannen
ecologisch groen aanwijst’ aldus
van den Heuvel van de SP in
Nieuwegein.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na alle voorbereidingen van kunstenares Carin Sleurink uit Nieuwegein is vanmorgen aan de
Rapenburgerschans een begin
gemaakt van de Community Art
in Fokkesteeg! Samen met de
leerlingen van basisschool De
Schouw werden de eerste vlakken van de polygoontekening
van ‘Annabel’ ingevuld. Onze
videograaf Jos van Vogelpoel
was aanwezig en maakte een
videoverslag.

SP Nieuwegein

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Community Art
in Fokkesteeg woensdag gestart

‘Vrolijke Vrijdag’
met PEN, het Kleur- Geur- en
Smaakcentrum 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 vrijdagmiddag
borrel van Nieuwegein die elke
laatste vrijdag van de maand
plaats vindt. Deze ‘Vrolijke Vrijdag’ zal gehouden worden in
Smaak & Stijl aan de Galecopperzoom 5 in Nieuwegein 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 uur 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 melden
voor de ‘Vrolijke Vrijdag.’ Dit kan
door een e-mail te sturen met
naam en aantal personen naar:
info@smaakenstijl.com.
De kosten zijn € 15,- p.p. en 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.
__________________________

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

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!
_________________________________________________________________________________________________________________

'Kleurrijk' is de titel van een uitgebreide exposite van kleurrijke
kunstwerken van vier Nieuwegeinse kunstenaars: Karen
Noordenbos, Gemma Ultee, Enid
Felix-van Dijl en Martin Kolkman.
Deze expositie is te zien t/m 6
juli in KunstGein Podium.
Gedurende de exposite werkt
Martin Kolkman aan een nieuw
kunstwerk en hij nodigt u als
toeschouwer uit ook het penseel

ter hand te nemen en mee te
schilderen op het doek. Wees
welkom en kom kijken en/of
schilderen!
Karen Noordenbos schildert al
30 jaar, eerst met aquarelverf,
later kiest zij toch voor de felle
kleuren van het acryl. De expressionisten als Jan Sluyters, Van
Gogh en Breitner, met name hun
kleurgebruik, zijn een inspiratie-

Lekker met je handen in de klei
en al doende ontstaat er van alles in 3D. Hoe meer je je er in
verdiept, hoe meer mogelijkheden je ontdekt.

Schilderen is voor Gemma
Ultee, zelfs meer nog dan haar
andere hobby fotografie de manier om uiting te geven aan wat
haar raakt in de natuur, mens en
dier. Met haar kleurgebruik en
het schilderen van details wil zij
haar persoonlijke betrokkenheid
bij het onderwerp ondersteunen.

KunstGein Podium is open
woensdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag van 13.00 tot 17.00
uur. Eén van de kunstenaars is
altijd aanwezig. U vindt KunstGein Podium in het Atrium (begane grond) van het Stadshuis in
de binnenstad Nieuwegein.
__________________________

Voor Martin Kolkman is schilderen een hobby. Hij vindt het
fijn zijn fantasieën op het schilderdoek weer te geven. Op dit
ogenblik heeft hij geen 'eigen
stijl' en schildert hij op de manier
die op dat moment boven komt.
Waar hij voorheen schilderde
met acryl heeft olieverf tegenwoordig zijn voorkeur.
Enid Felix-van Dijl. In de loop
der jaren heeft zij verschillende
teken-, schilder en keramiek cursussen gevolgd. Uiteindelijk kiest
zij voor het werken met klei.

____________________________________

Expositie ‘Kleurrijk’ in het Atrium

bron voor haar schilderwerk.
Naast het schilderen is zij ook
creatief met het maken van sieraden, deze zijn tijdens de expositie te bewonderen zijn.

GroenLinks

‘Verstandig omgaan
met (nieuwe)
parkeerruimte is van
groot belang voor
een groene en
leefbare binnenstad’

(lees verder)
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Donderdag 23 mei jl. vond het
eerste 50+DUS-festival plaats in
het Buurtplein Zuid aan de Ratelaar. Met doorlopende activiteiten
zoals Potten, Pannen, Poëzie,
Muzikaal schilderen, Tango je
mee, Kunstzinnig koken en nog
veel meer kunst-, cultuur- en beweegworkshops voor 50-plussers. Een gratis mini festival voor

de oudere inwoners van Nieuwegein. Het festival 50+DUS is een
samenwerkingsverband tussen
bibliotheek De tweede verdieping, theater De KOM en Sport
ID. Wij waren benieuwd wat er te
doen was en stuurden onze
videograaf Jos van Vogelpoel en
reporter Frans Evers erop af. Zij
maakten een impressie.

Gemeenteraad keurt
bestemmingsplan Cimbaalsingel goed

Laatste Repair Café
Nieuwegein voor dit
seizoen in teken van de
vakantie

De zomervakantie is in zicht.
Ben je er klaar voor? Repair
Café Nieuwegein helpt je een
handje. Zaterdag 1 juni repareren de vrijwilligers scheuren in
tenten, lekke luchtbedden en andere kapotte vakantiespullen.
Daarnaast repareren zij kapotte
apparaten, kleding en fietsen. En
de klokkenmaker is weer aanwezig. Dit is het laatste café vóór de
zomer! Op 7 september zijn de
vrijwilligers er weer om u van
dienst te zijn om uw kapotte
spullen te repareren.
Repair Café Nieuwegein is van
11.00 tot 14.00 uur. Je vindt het
Repair Café in het Milieu Educatie Centrum aan de Geinoord 9,
tegenover de Wipwatermolen in
park Oudegein. Reparaties zijn
gratis; een donatie wordt op prijs
gesteld.
__________________________
College HDSR

‘Verder bouwen
aan toekomstbestendig
waterbeheer’

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft het bestemmingsplan voor
de nieuwbouw van Reinaerde aan de Cimbaalsingel in de wijk
Zuilenstein goedgekeurd. Het besluit was vrijwel unaniem.
De nieuwbouw bestaat uit 40 studio’s met gemeenschappelijke
woonkamers, dagbesteding, werkruimte voor medewerkers van
Reinaerde en een ruime tuin. Het plan is dit voorjaar besproken met
de welstandscommissie. Deze was enthousiast over het concept
van het gebouw.
In opdracht van Reinaerde ontwikkelt Zenzo Maatschappelijk vastgoed samen met Lithos bouw & ontwikkeling het nieuwe gebouw.
De nadruk ligt op een prettige omgeving voor bewoners en deelnemers aan de dagbesteding. Het is ook een duurzaam gebouw. Volgens duurzaamheidsmeetlat GRP (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn)
ligt het gebouw 25% boven de landelijke norm.
De sloop van het oude pand is in volle gang. De verwachting is dat
de bouw in het najaar van 2019 start.
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Op 28 mei werd tijdens een
openbare algemeen bestuursvergadering het nieuwe college van
het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden, waar
Nieuwegein onder valt, benoemd. Het college gaat bestaan
uit: Els Otterman (Water Natuurlijk), Bert de Groot (fractie LNE),
Bernard de Jong (CDA) en
Constantijn Jansen op de Haar
(PvdA). Het college bestaat
daarnaast uit secretaris-directeur
Joke Goedhart en dijkgraaf
Patrick Poelmann.
Bovenste rij vlnr: Bernard de
Jong, Joke Goedhart, Patrick
Poelmann en Bert de Groot.
Onderste rij vlnr: Els Otterman
en Constantijn Jansen op de
Haar.

Geslaagd Holland Cup
2019 voor Taekwon-Do
Nieuwegein

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FOTO: AREND BLOEMINK

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eerste 50+DUS Festival voor herhaling

Afgelopen weekend werd in Pijnacker voor de 10e keer de Holland Cup 2019 Teakwon-Do
gehouden. Dit is een toernooi
over twee dagen. Aan het toernooi deden maar liefst 17 landen, 54 clubs en 421 deelnemers mee om te strijden om de
prijzen.

Zaterdag 25 mei kwam het
Taekwon-Do team uit Nieuwegein voor het eerst in actie. Het
was de beurt aan de A-klasse,
waar onder andere de zwarte
banders in vallen. Coach Wouter
Meijer nam deel met Roche
Woen Tjoen Soen en Floyd
Stijger. Tijdens het WK in Inzell
(Oostenrijk) vorige maand waren
deze jongens ook al actief voor
nationale selectie en vielen helaas uit in de 1/4 en 1/8 finale op
onderdeel tuls.
Zondag 26 mei jl. kwamen
Roche en Floyd samen met drie
jongens van andere verenigingen uit op het onderdeel team tul
en behaalden de eerste plaats.

Bij de individuele tuls senioren
eerste Dan veroverde Roche de
eerste plaats. Floyd viel bij de junioren buiten de prijzen met een
vierde plaats.
Bij het onderdeel sparren viel
Roche Woen Tjoen Soen niet in
de prijzen. Floyd vocht zich in
zijn klasse junior -75kg door
naar de finale en haalde na verlenging een mooie tweede
plaats.

__________________________

Nieuwegeinse VVD
stelt vragen
over communicatie
rondom meldingen
openbare ruimte
(lees verder)

__________________________

‘Wanneer ik de woonkamer
binnenkom, is daar in eerste
instantie Edo, de hond des
huizes. Me besnuffelend
vanaf het kleed op de bank
laat hij zich kroelen en wordt
met name mijn camera even
gecontroleerd. Wanneer ik
dan verder de kamer inloop,
is daar echtgenoot Piet, als
fotograaf lid van een van de
Nieuwegeinse fotoclubs en
benieuwd naar hoe ik een en
ander aan pak.’

Portret van de Week
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 Amerikaans tintje uit de jaren 50. Een
fantastische rock-‘n’-roll band zal
iedereen laten swingen en voor
de oude vetkuiven is er stampende dixielandmuziek. Het zal
dan toch echt moeilijk zijn om stil
te blijven staan! Een linedancegroep gaat dansen op country &
western muziek waarbij iedereen
kan meedoen. Wie niet wil dansen kan meegenieten. Tussen
de glimmende Cadillacs en andere Amerikaanse sleeën zal
Marilyn Monroe in hoogsteigen

persoon in een wapperende witte
jurk flaneren. Kortom, waan je
even in de jaren 50 en droom
weg naar oude sfeervolle tijden.
Deelnemen met een oldtimer?
Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Kosten voor het inschrijven 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. Iedereen krijgt na
afloop een unieke herinnering.

_________________________________________________________________________

inschrijving geopend voor deelname
aan de Authentiek Dag in Vreeswijk

Enfin, maak, naar aanleiding
van de antwoorden die zij
geeft op de vijf altijd dezelfde vragen en de foto’s, nader kennis met Lida Graver,
het Portret van deze Week!

Een genot om naar te luisteren en te kijken!
Zangkoor Eigenwijsze uit Nieuwegein trad zondagmiddag 26 mei
bij soep&cultuur in Dorpshuis Vreeswijk op voor een volle zaal met
enthousiast publiek. Onder leiding van dirigente Daniela Zlatkin en
kundig begeleid door hun eigen band zongen ze Nederlands en
Engels repertoire. Mooie arrangementen van bekende songs
zoals van Abba en Beatles tot Borsato en Claudia de Breij.

Grote wijzigingen in
het openbaar vervoer
op komst

Als het aan de provincie Utrecht
ligt dan gaat het openbaar vervoer in de regio flink op de
schop. Dit blijkt uit het concept
Vervoerplan 2010 die de provincie Utrecht onlangs presenteerde. In Nieuwegein zijn een aantal
grote wijzigingen te verwachten.

Voordat de provincie een besluit
neemt, en dat is in september dit
jaar, kan iedereen een enquête
invullen en zijn of haar mening
geven over de voorgestelde wijzigingen. Meedoen aan de enquête kan tot 1 juli dit jaar.
Hier vindt u de wijzigingen.
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