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KINDERAMBASSADEURS ZOEKEN HULP

TE BELEVEN
Gelet op de corona maatregelen bestaat de kans dat een
evenement niet door kan gaan. Neem bij twijfel contact op met
de desbetreffende organisatie.
SuperJam, 19 februari • Zie je zondag, 21 februari • Flagfoot-
ball / Rugby*, 22 februari • Vossenjacht*, 22 februari • Voetbal*,
23 februari • Rolstoelbasketbal / Hockey*, 24 februari • Dansen /
Bootcamp*, 24 februari, Vossenjacht*, 24 februari • Vossen-
jacht*, 25 februari • Buitenspelen (buskruit/levend stratego)*, 25
februari • Disc Golf*, 25 februari • De Verleiders, 25 februari •
KOM na de Markt, 27 februari, • De Nachtegaal en de Keizer, 27
en 28 februari • Mindgym On Tour, 4 maart • Remy. X Aro,
6maart • Candy, Rock 'n Roll, 17 maart • NL-Doet, 28 en 29 mei
• ‘SamenLoop voor Hoop, 21 en 22 mei 2022

* Voorjaarsvakantie activiteit
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Ilja Jansen genomineerd

Maak ook deel uit van een fijn, gezellig team

Mega knuffelbeer voor Krishan Ellie Eggengoor en Team KiKa

DEZE WEEK
Kinderambassadeurs zoeken hulp • Cel en TBS • SamenLoop
voor Hoop • Internationale Vrouwendag • Samen Veilig Nieuwe-
gein • Stemmen in coronatijd • Stuur een kunstwerk in • Politie
zoekt getuigen • Wethouder in dienst Team KiKa • Mega knuffel-
beer vor Krishan • Bewoners Fultonbaan rijden gratis op zon •
Anderhalve-meter-bankjes • Erfgoed Deal zegt 556.000 euro toe •
Grof vuil ophalen betalen • Enthousiaste wethouder • Buurttuin
Hoog Zandveld • Nieuwegein werkt chemievrij • Zondag test tram
naar IJsselstein • Wandelen met Smaak & Stijl • TBS Martin C.
verlengd? • Ilja Jansen genomineerd • Drugslocatie opgerold
En nog veel meer...
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Een heerlijk bamigerecht
Een goed bamigerecht begint met de
juiste bami, en die haalt onze ‘kookgek’
Eric Dekker het graag bij een toko,
liefst niet te fijn en met garnalen
smaak. Dan de juiste boemboe, die
maakt hij zelf! Eric: ‘Dit is gezonder
want minder zout en suiker.’
Naar het recept.

Straat van de Week
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.
Deze week het Lotusplantsoen in de
wijk Hoog Zandveld.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Vanaf deze week betalen
voor ophalen grofvuil

Heb je grofvuil dat je op afspraak wilt
laten ophalen door RMN? Vanaf deze
week betaal je met je pinpas hiervoor
10 euro per afspraak. Het betaalsys-
teem is nu geactiveerd. Vorig jaar de-
cember heeft de gemeenteraad in-
gestemd met het bedrag van 10 euro
per afspraak voor het aan huis laten
ophalen van het grofvuil. Daarnaast is
nog een aantal spelregels voor het
aanbieden van uw grofvuil. Zo is het
volume beperkt, moeten matrassen en
bruin- en witgoed apart worden opge-
geven en mag er geen grond, puin of
chemisch afval bij zitten.

Een goedkoper alternatief is het afval
zelf weg te brengen naar het Recy-
clingstation van de gemeente. Sinds
1 januari zijn alle afvalsoorten gratis.
En als extra service kun je (eveneens
gratis maar wel met een borgbedrag)
vooraf een aanhanger reserveren en
gebruiken voor de grote spullen die
niet in je auto passen.

Nieuwegeinse genomineerd
voor de Big Improvement Day
Positivity Award 2021

Een mond vol, maar Ilja Jansen van
de Ruilfabriek is deze week genomi-
neerd voor de Big Improvement Day
Positivity Award 2021. De BID Posi-
tivity Awards maken onderdeel uit
van de Big Improvement Day (BID).
BID is in 2008 opgezet vanuit de be-
hoefte om positieve ontwikkelingen
in Nederland te belichten en verder
te brengen. Sindsdien komt de top
van de Nederlandse overheid en het
bedrijfsleven elk jaar op de derde
dinsdag van januari samen voor de
meest positieve dag van het jaar.
Met deze awards wordt aandacht
gegeven aan de kracht van posi-
tiviteit en improvement.

De Nieuwegeinse Ilja Jansen is geno-
mineerd voor de ‘Meest Positieve On-
bekende Nederlander.’ Jansen over
haar nominatie: 'Ik was compleet ver-
rast en overrompeld, maar daarna

(verder lezen)
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Wethouder Jan Kuiper
is enthousiast over het besluit
van de Rijksdienst voor Cultureel Erf-
goed RCE: 'De subsidie geeft ons de
mogelijkheid om de cultuurhistorische
waarde van schoolgebouwen mee te
nemen in het onderzoek naar de
noodzakelijke vernieuwing van onze
scholen. We kijken naar de geschie-
denis van de school en de wijk, aan
de hand van uiteenlopend historisch
materiaal, van ontwerptekeningen en
gemeentelijke archiefstukken tot
knipsels en verhalen van bewoners
en gebruikers. Zo krijgen we een
goed beeld van de betekenis van de

school voor de buurt. Met dit onder-
zoek kunnen we een extra stap doen
om het unieke erfgoed die plek te ge-
ven die het voor onze inwoners ver-
dient.'

FOTO: ILJA JANSEN
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Wethouder Ellie Eggengoor
even in dienst
van Team KiKa Nieuwegein

Op Valentijnsdag heeft Ellie Eggen-
goor, wethouder Economie en Werk,
geholpen tijdens de Valentijnsactie
van The Good Food en Stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa). Samen
hebben ze 200 (!) rozen door heel
Nieuwegein langsgebracht. Team
KiKa Nieuwegein nam de bezorg-
dienst van The Good Food over en
kreeg hiervoor de bezorgkosten
gesponsord.

Ellie Eggengoor: 'Mooi om te zien hoe
de inwoners van Nieuwegein de hore-
ca en goede doelen blijven steunen;
juist in deze tijd.' Tijdens Valentijnsdag
bracht de wethouder, samen met
Team KiKa Nieuwegein de lekkerste
Streetfood gerechten naar geliefden in
Nieuwegein.

‘Net zoals alle andere goede doelen is

het moeilijk in deze tijd voor KiKa. Heel
veel acties kunnen niet doorgaan. Dat
betekent dat de inkomsten voor Stich-
ting KiKa ook gering zijn. Dus is team
KiKa Nieuwegein blij met zulke samen-
werkingsverbanden. Immers, het doel
van KiKa is nog steeds de genezings-
kans voor kinderen met kanker te ver-
groten van 75% naar 95%’ aldus Eric
Martherus van Team KiKa Nieuwegein.

Onder de bestellingen werden ook nog
leuke prijzen verloot en Valentijns
rozen verkocht. Iedere roos had een
nummer dat geluk en liefde bracht. Zo
konden de klanten een romantisch
bootreisje over de Lek winnen (wan-
neer het weer mag), een Sushi pakket,
dinerbon voor twee personen, Senza
plaid, tapas schaaltjes gevuld met
lekkers en nog veel meer.

Alle prijzen werden gesponsord door
ondernemers uit Nieuwegein. De op-
brengsten, die nog niet bekend zijn,
zijn volledig voor KiKa.
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Nieuwegein heeft € 556.000
toegekend gekregen
van Erfgoed Deal

Zeven nieuwe projecten zijn toege-
voegd in de derde ronde van de Erf-
goed Deal, die nu halverwege is en
een totaal van twintig projecten om-
vat. De Erfgoed Deal ondersteunt
aansprekende voorbeelden van
plekken in Nederland die gaan ver-
anderen en waar erfgoed een rol van
betekenis gaat spelen. Het besef dat
bij transitieopgaven een integrale
aanpak met erfgoed als uitgangs-
punt succesvol kan zijn, groeit.
Nieuwegein heeft dinsdag te horen
gekregen dat zij voor het project
‘Toekomst Schoolgebouwen Nieu-
wegein’ een bedrag toegekend heeft
gekregen van € 556.000.

De nieuwe projecten
In totaal hebben voor de huidige ronde
12 projecten een aanvraag ingediend,
waarvan er zeven zijn toegekend:
Nieuwe Waterwerken Zoutkamp,
Beken en Bleken van Losser, Nieuw
Drassig Land (thema klimaatadapta-
tie), Scholen Nieuwegein, Stinspark
Zwolle (thema groei & krimp), Buiten-
gewone Leerstoel en Erfgoed Sterren
(thema kennis & dialoog). Het gaat in
totaal om financiële bijdragen van het
Rijk van bijna 3,7 miljoen euro. Alle
toegekende projecten zijn goede voor-
beelden voor de Erfgoed Deal en die-
nen ter inspiratie voor de plannen van
toekomstige initiatiefnemers.

Halverwege: terug- en vooruitkijken
Halverwege het programma is nu 18,5
miljoen euro besteed aan erfgoed in
veranderend Nederland en kan gecon-
cludeerd worden dat de Erfgoed Deal
inspeelt op een behoefte als het gaat
om een integrale aanpak van erfgoed
en transitieopgaven in Nederland. In
2021 en 2022 wordt nog driemaal de
mogelijkheid geboden om projecten in
te dienen.

Thema’s en trends
Het overgrote deel van de projecten
richt zich op klimaatadaptatie. Denk
aan klimaatadaptieve polders en een
innovatieve aanpak van beekdalen.
Ook waterschappen kiezen steeds
vaker voor een erfgoedinclusieve aan-
pak voor waterprojecten en dijkver-
sterking. Het thema duurzaamheid
heeft ook volop de aandacht van het
programma. Er is ruimte voor projecten
die zich daarop richten.

Michiel Scheffer, voorzitter van de
Stuurgroep Erfgoed Deal: ‘We kregen
als Stuurgroep een indrukwekkende
selectie van projecten voorgelegd, en
dat in coronatijd. Dat is verheugend
voor bestuurders die erfgoed een
warm hart toedragen. En niet alleen
dat, we zien ook nut en noodzaak van
het erfgoedinclusief ontwikkelen van
onze ruimte in Nederland. En dat erf-
goed en transities op het gebied van
klimaat en duurzaamheid dus ook heel
goed samen kunnen gaan. Voor de
komende anderhalf jaar richten we ons
op impulsen in de stedelijke context en

duurzaamheid in het landschap. Ook
grootschalige herbestemmingen of pro-
jecten met krimp als hoofdopgave kun-
nen nog een welkome aanvulling zijn
op het programma van de Erfgoed
Deal’.

Over het toegekende project
in Nieuwegein
In het project ‘Toekomst Schoolge-
bouwen Nieuwegein’ wordt het erfgoed
uit de periode Post 65, waarvoor waar-
dering nog niet vanzelfsprekend is,
positief onder de aandacht gebracht.
Voor voormalige groeikernen is dit een
kans om met jong erfgoed de eigen
identiteit verder uit te bouwen. Scholen
zijn ankerpunten binnen een gemeen-
schap en zijn bij uitstek objecten waar
die identiteit mee vormgegeven wordt.
Dit zal bijdragen aan de maatschap-
pelijke opgave om de betrokkenheid
van de bewoners bij hun eigen
leefomgeving verder te vergroten.

Het project sluit hiermee goed aan op
de erfgoedvisie van de gemeente
Nieuwegein, en heeft tegelijk een
bredere impact. Erfgoed schuift name-
lijk aan tafel bij het onderwijs en kan zo
invloed uitoefenen op huisvestingplan-
nen en -visies, wat tot op heden bijna
nooit het geval is.

(verder lezen)
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Nieuwegein heeft € 556.000
toegekend gekregen
van Erfgoed Deal

(vervolg van pagina 4)

De gebouwen worden toekomstbesten-
dig gemaakt, hoeven niet gesloopt te
worden en er wordt zelfs aangetoond
dat deze aanpak goedkoper is dan
sloop/nieuwbouw. Het project is daar-
mee erfgoedinclusief: het laat zien dat
erfgoed bijdraagt aan de transitieop-
gaven van de gemeente.

Het project maakt de gemeente ook
bewust van de keuzes die ze kan ma-

ken in het slopen of transformeren van
de schoolgebouwen. Veel groeikernen
hebben met deze opgave te maken.
Dit maakt het project opschaalbaar.
Het project draagt verder bij aan een
aantrekkelijke stad en een sociale wijk,
aan behoud van het erfgoed. Tegelijk
is het een duurzaam project vanwege
het beoogde behoud van de schoolge-
bouwen.

De leeromgeving is goed doordacht.
Er wordt slim gebruik gemaakt van be-
staande netwerken en de ambtelijke

werkgroep onder leiding van de ge-
meente Nieuwegein kan een grote
verbindende factor zijn als het gaat om
kennisdeling. Met die kennisdeling
draagt het project bij aan een duur-
zame visieontwikkeling op erfgoed en
gebiedsontwikkeling op een grote
groep scholen, met name in groeiker-
nen. Aan de aanbevelingen vanuit de
vorige ronde is voldaan en de ge-
sprekken geven vertrouwen voor een
samenwerking in de toekomst.
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In deze rubriek kijken we terug naar
wat 'toen' in Nieuwegein speelde. Of
hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Februari 2019
Valentijnsactie in de showroom van
Auto Damsté, mede georganiseerd
door Arie (Fiets)Liefhebber, waar de
winkeliers van het Muntplein in een
bijzondere en feestelijke entourage
hun prducten konden promoten. Ton
de Gruijter, onze huidige stadsdichter,
voorzag elke bezoeker desgewenst
van een passend valentijnsgedicht.



Bouwen
aan nabije ontmoetingen,
de 1,5M bankjes in
Nieuwegein

’Een echte ontmoetingsplek is het
goud in de wijk’, zegt een van de
ambassadeurs van de 1,5M bankjes
in Nieuwegein waar bewoners elkaar
weer veilig kunnen ontmoeten in het
openbaar. Buurtmaaksters Irma
Vroegop en Cecile Custers vertellen
hoe dit tot stand is gekomen.

Kop koffie drinken of samen een wan-
deling maken met de hond. Zulke con-
tacten blijken nog belangrijker gewor-
den door de Coronamaatregelen. Op
initiatief van de gemeente Nieuwegein
werd het project KOEK, Klimmen Op
Eigen Kracht, gestart om de buurt te
versterken. In dat kader trekken Irma
en Cecile met een Pipowagen als blik-
vanger door de wijk. Ze leggen con-
tacten en informeren hoe het met de
bewoners gaat, maar ook of zij iets
willen betekenen in hun buurt.

Toen de Coronamaatregelen werden
geïntroduceerd, schaften Irma en Ce-
cile ook 1,5M bankjes aan. Het bleek
dé oplossing om mensen uit te nodigen
om op een veilige afstand van elkaar
toch contact te hebben en in gesprek
te gaan. De bankjes brengen een glim-
lach en positieve reacties teweeg, no-
digden uit tot een gesprek, roepen

nieuwe ideeën op en dragen zo bij aan
ontmoeting en verbinding.

Verbinding en kunst
‘We zagen direct mogelijkheden,’
vertelt Irma Vroegop, community
builder. ‘We hadden de bankjes als
bouwpakket besteld zodat bewoners
ze zelf in elkaar konden zetten, even-
tueel met onze hulp. Onder één bankje
zaten wielen en daarmee gingen we
naar verschillende plekken toe waar-
van we wisten dat er ‘energie’ zat. We
kenden de bewoners en wisten dat die
het leuk zouden vinden als er meer
reuring in hun buurtje zou komen.’

Verspreid over meerdere wijken staan
er nu 12 banken in Nieuwegein, ge-
sponsord door gemeente en woning-
bouwvereniging Jutphaas Wonen.
‘Soms gaven bewoners zelf aan zo’n
bankje bij hen in de buurt te willen. Op
andere plekken opperden wij dit, wat
tot enthousiaste reacties bij de bewo-
ners leidde. Zodra iemand een bankje
wilde, vroegen we meteen of ze het
bankje wilden adopteren. Beetje in de
gaten houden en de plantjes verzor-
gen. De mensen bleken dat graag te
doen’, aldus Cecile.

Inmiddels zijn de banken door buurtbe-
woners geadopteerd. Twee van hen,
Jasmijn en Nancy, zijn vorig jaar door
KOEK benaderd met de vraag of ze

een bank onder hun hoede wilden ne-
men. Dat wilden ze wel. ‘Nancy zag er
behalve de sociale functie ook meteen
de artistieke waarde van in,’ licht Irma
toe. ’Het bankje als kunst in het open-
baar domein. Ze heeft de bank, ge-
maakt van steigerhout, meteen in vro-
lijke kleuren beschilderd. Jasmijn heeft
in de plantenbak – die de anderhalve
meter creëert – citroenmelisse en munt
geplant. Kruiden die de bankzitters
kunnen gebruiken om thee van te trek-
ken. Het enige dat ze van thuis moeten
meenemen, is heet water.’

Bank van iedereen
De bankjes bleken veel teweeg te
brengen. ‘Om al het enthousiasme, de
ideeën en wensen voor nieuwe bank-
jes bijeen te brengen, organiseerden
we een 1,5M-bankjes-bijeenkomst,’
zegt Cecile. ‘Daar kwamen nog nieuwe
mensen op af die ook zo’n bankje wil-
den in hun buurtje. Dus maakten we
van de levering van deze (kant-en-
klare) bankjes ook weer een feestje.’

In het begin waren Jasmjjn en Nancy
er huiverig voor dat ‘hun’ bank ten
prooi zou vallen aan vandalisme of
vernieling. ‘De eerste paar weken was
er bij hen steeds de angst dat ze de
bank vol gekladderd zouden aantreffen
of dat ie in de sloot zou liggen. Geluk-
kig is dat nooit bewaarheid, nu hebben

(verder lezen)
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Jasmijn en Nancy:
‘Bank van iedereen’
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Bewoners Fultonbaan rijden
gratis op zon

Je woont op een prachtige plek in
Nieuwegein en alsof dat nog niet ge-
noeg is, krijg je van Woningcorpora-
tie Mitros een uniek cadeau aange-
boden. Voor de deur van de wonin-
gen op de Fultonbaan staan elektri-
sche auto’s van We Drive Solar waar
de bewoners vanaf de oplevering in
maart 2021 gratis in mogen rijden.
Ook komen er elektrische fietsen.

Eindeloze mobiliteit, het aanbod
Al in een vroeg stadium heeft ‘We
Drive Solar’ met Mitros afgesproken
dat alle bewoners van de apparte-
menten gebruik mogen maken van de
mogelijkheden van het bedrijf. Dat
betekent dat je als bewoner van een
appartement aan de Fultonbaan voor
een periode van 3 jaar gratis mag rij-
den in een van de elektrische deelau-
to’s. Daarnaast worden ook nog elek-
trische fietsen geplaatst. Per woning

kan er elke maand een gratis reserve-
ring gemaakt worden in de auto van
4 uur en/of een gratis rit op de e-bike!

Meer rijden
Per gereden kilometer betalen de be-
woners aan de Fultonbaan slechts
€ 0,18 (inclusief energie) voor een Re-
nault ZOE of € 0,26 voor een Tesla
Model 3. Als je vaker gebruik wil ma-
ken van de auto, dan kun je een aan-
vullend abonnement afsluiten vanaf
€ 49,- per maand. ‘Wij zorgen dat hoe
meer abonnementen er afgesloten
worden, hoe meer auto’s er worden
geplaatst in de buurt. Bovendien kun je
met een abonnement gebruik maken
van alle We Drive Solar auto’s die in
Nederland te vinden zijn. Je hebt dus
een heel wagenpark tot je beschikking.
Handig voor als je er een keer mee op
vakantie wil’ aldus het bedrijf.

APP
Het rijden met de elektrische auto gaat
gemakkelijk. Je maakt een reservering
op de computer of met de app op je
smartphone. Reserveren en openen
van de auto’s gaat via de app. De
e-bikes reserveer en open je ook met
de app.
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Bouwen
aan nabije ontmoetingen,
de 1,5M bankjes in Nieuwegein

(vervolg van pagina 6)

ze allebei het idee dat de hele buurt erop
let. De bank is van iedereen geworden.’

Ouwehoeren in positieve zin
Ook mensen die er niet direct wonen
merken het verschil. Zoals een huisarts
die in de buurt zijn praktijk heeft. ‘Vanuit
zijn spreekkamer ziet huisarts Asbreuk
regelmatig mensen – die gedwongen
buiten wachten omdat de apotheek van-
wege corona maar drie klanten tegelijk
binnen laat – een praatje maken bij de
bank voor de deur van het gezondheids-
centrum Jutphaas/Wijkersloot,’ zegt Irma.

Erik Asbreuk is niet alleen gecharmeerd
van de 1,5M bankjes, maar van de hele
KOEK-aanpak. ‘Vooral de laagdrempe-
ligheid van KOEK vindt hij een sterk
punt,’ vervolgt Irma. ‘Onze aanpak begint
met een praatje over het weer, over wie
iemand is, waar hij woont en gaat vaak

heel natuurlijk over in wat iemand graag
zou willen en waar hij over droomt. Het is
ouwehoeren in positieve zin, noemt huis-
arts Asbreuk dat. Geen gesprek volgens
een checklist of aan de keukentafel, maar
gewoon een praatje op straat met en
tussen buurtbewoners.’

‘Maar bij deze gesprekken gaat het niet
alleen over het weer, hoor,’ vult Cecile
aan. ‘Het gaat ook om zaken die er toe
doen, bijvoorbeeld hoe het echt met ie-
mand gaat. Bovendien ontstaan er spon-
taan ideeën voor meer saamhorigheid en
verbinding in de buurt, zoals de aanschaf
van een AED, een Halloweenfeest of een
buurtpicknick.’

Droom groot en doe klein
De 1,5M bankjes zijn een zeer laagdrem-
pelige manier voor mensen om met elka-
ar in contact te komen. Zij hebben een
positieve uitstraling van ‘het kan wel’ en
zijn heel uitnodigend om even bij stil te
staan en je aan te sluiten. Als je vervol-
gens daar mensen aan weet te verbinden
die passie en talent voor verbinding

hebben en moed hebben om buiten de
gebaande paden naar mogelijkheden en
oplossingen te zoeken, dan heb je een
gouden formule in handen. Met deze for-
mule lukt het om mensen – ook in deze
tijd – op elkaars spoor te zetten en sa-
men te werken aan veerkrachtige buur-
ten.

Cecile: ’Onze rol nu is om het gezamen-
lijke warm te houden en hier en daar wat
aan te zwengelen. Daarvoor organiseren
we ook weer een (online) 1,5M-bankjes-
bijeenkomst voor alle bankjesambassa-
deurs. Om ervaringen te delen en elkaar
te inspireren. En plannen te maken voor
als we weer met meer mensen buiten
samen kunnen komen, voor een nieuw
mooi bankjes-seizoen!’

Met dank aan Irma Vroegop en Cecile Custers.

https://www.irmavroegop.nl/
https://www.gall.nl


Buurttuin Hoog Zandveld
krijgt langzaam vorm

Het idee om van een verwilderd stuk
gras een buurttuin te maken in Hoog
Zandveld krijgt vorm. Bewoners in
de wijk willen van een stuk verwil-
derd grond (230 m2) aan de Dotter-
bloemstraat en het aangrenzende
parkeerterrein hun idee verwezenlij-
ken. Middels een crowdfundingsac-
tie is al 650,- euro opgehaald.

Eerder, tijdens de Burendag in 2020
werd geopperd om dit stuk grond in de
wijk te verfraaien en er een functionele
gemeentetuin van te maken voor jong
en oud. Een tuin met langs de geluids-
wal diverse fruitbomen, bessenstruiken
en bloeiende planten, aangevuld met
vierkante meter tuintjes, waar jong en
oud kennis kunnen maken met het ver-
bouwen van groente en fruit en/of
mooie bloemen kunnen laten groeien.

Omdat er tijdens de Burendag in 2020
veel animo was voor het idee, zijn de
eerste stappen afgelopen jaar gezet
om dit te realiseren. Zo is er contact
gelegd met de gemeente en is het pro-
ject genomineerd voor de ‘Kern met
Pit.’ ‘Kern met Pit’ steunt projecten in
het realiseren van plannen die bijdra-
gen aan de verbetering van de leefom-
geving.

Financiering
De gemeente Nieuwegein heeft het
stuk grond aan de Dotterbloemstraat
inmiddels ter beschikking gesteld en
voor verdere financiering en voor pro-
fessionele begeleiding is een beroep

gedaan op het Wijkplatform Hoog
Zandveld. Naast de gemeente heeft
ook het Wijkplatform Hoog Zandveld
enthousiast gereageerd.
De gemeente heeft het project aange-
merkt voor het ‘Social Return on In-
vestment’ plan. Dit betekent, dat bedrij-
ven die door de gemeente een aanbe-
steding ontvangen, hiervoor ook iets
maatschappelijks terug moeten doen.
Hierdoor kunnen de zware werkzaam-
heden, als het grondwerk en het plan-
ten van de bomen, kosteloos verricht
worden door een groenaannemer. In
het voorjaar kunnen deze werkzaam-
heden al uitgevoerd worden zodat dit
voorjaar de buurttuin al kan worden ge-
bruikt!

Tijdens de Burendag in september dit
jaar, als alles goed verloopt vanwege
het Coronavirus, kunnen de bewoners
dan een gezamenlijke oogst- en onder-
houdsdag organiseren. Binnenkort is
het voor kinderen mogelijk om via het
Milieu Educatie Centrum gratis zaai-
pakketten aan te vragen, met daarin
o.a. groente en fruit zaadpakketjes. Zo
kan de tuin zonder al te veel kosten al
in het voorjaar vorm krijgen.

Een van de initiatiefnemers: ‘Om extra
financiën bijeen te krijgen is het plan
ontstaan van het ‘Adopteren van een
fruitboom of struik’. De bedoeling is om
11 lei fruitbomen te plaatsen in het ver-
lengde van de reeks leibomen, die er
al staat, en daarnaast een ruime hoe-
veelheid bessenstruiken. De prijs per
leiboom is € 70.- en € 7.50 voor een
bessenstruik. Voor dit bedrag (of een
deel) kan een leiboom of bessenstruik
worden geadopteerd, als tegenpres-
tatie komt er dan een bordje bij te
staan wie de boom of struik geadop-
teerd heeft. De oogst van de bomen en
struiken blijft wel voor gezamenlijk ge-
bruik bedoeld. Leuk om de tuin finan-
cieel te ondersteunen, maar ook om
een persoonlijk tintje aan de tuin te ge-
ven. Bijvoorbeeld ter ere van je (klein)
kind.’

Ideeën en/of bezwaren
Mocht je je bij de organisatie willen
aansluiten om dit leuke initiatief te rea-
liseren, heb je aanvullende ideeën of
wil je graag wat meer informatie ont-
vangen over dit initiatief, dan kun je dit
melden per e-mail aan pluktuindot-
terbloem@gmail.com.
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FOTO VAN DE WEEK

Wonderlijk... net voor de sneeuw
viel, net voor de vorst zijn intrede
deed, net voordat we in een
meteorologische code rood
belandden staken de eerste
krokussen hun kopjes al voorzichtig
boven het gras. 'Als dat maar goed
gaat', dachten we. En het gáát goed!
En ze groeien vriendelijk verder. En
wij kunnen er weer van genieten.

Heb je ook een foto waarvan je vindt
dat die best in deze rubriek past?
Stuur hem dan aan ons met een kort
tekstje en wie weet...

https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/initiatives/details/230/pluktuin-dotterbloemereprijs
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/initiatives/details/230/pluktuin-dotterbloemereprijs
mailto:pluktuindotterbloem@gmail.com
mailto:pluktuindotterbloem@gmail.com
mailto:redactie@pen.nl
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/initiatives/details/230/pluktuin-dotterbloemereprijs
https://crowdfundingvoornatuur.nl/nl/initiatives/details/230/pluktuin-dotterbloemereprijs


Trunkrs en YourSurprise
verspreiden liefde en warmte
door Nederland

Op Valentijnsdag, zondag 14 febru-
ari, bezorgde Trunkrs uit Nieuwe-
gein samen met YourSurprise uit
Zierikzee meer dan 5600 hartverwar-
mende valentijnscadeaus. Hoewel
zondag geen reguliere bezorgdag is
bij bezorgdiensten, besloot Trunkrs
dit jaar een uitzondering te maken
voor de gepersonaliseerde valen-
tijnscadeaus van YourSurprise.
Gezamenlijk bezorgden zij zo liefde
en vrollijkheid door heel Nederland.

'Juist in de tijd van lockdown en avond-
klok, is het extra belangrijk dat je jouw
geliefde op Valentijnsdag kunt laten
merken dat je aan hem of haar denkt',
aldus Jan Wijn, CEO van Trunkrs.
'Daarom was het besluit om voor één
keer op zondag te werken, snel geno-
men. Vol enthousiasme verzorgde ons
team de logistiek van deze liefdevolle
actie. Het is mooi dat we samen met
YourSurprise op deze manier consu-
menten de kans kunnen bieden om

hun geliefden een hart onder de riem
te steken.'

Geliefden extra in het zonnetje
YourSurprise en Trunkrs hadden op
Valentijnsdag nog een extra verrassing
voor tien winnaars van de Valentijnsac-
tie. Zij werden namens hun geliefden
verrast met een mega knuffelbeer.
Gerbrand Verton van YourSurprise:
'Omdat iedereen dit jaar wel wat extra
liefde kan gebruiken, wilden we zelf
ook actief liefde verspreiden door mid-
del van de winactie. We vroegen con-
sumenten om iemand die hun lief is
aan te melden om op Valentijnsdag in
het zonnetje te zetten. Dit leverde hon-
derden ontroerende verhalen op.'

Afgelopen zondag bezorgde Trunkrs
een mega knuffelbeer bij de tien gelief-
den met de meest speciale verhalen.
'Dit is een hartverwarmende verras-
sing! Heel erg mooi dat onze trouwfoto
op de trui van de beer staat. Dat maakt
dit Valentijnscadeau extra speciaal!',
aldus Krishan, één van de winnaars
van de Valentijnsactie die verrast werd
door zijn vrouw Nalinie.
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GroenLinks Nieuwegein:
‘Een duurzame gemeente
werkt chemievrij’

Ondanks het opheffen van het lan-
delijk verbod op het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen bij
onkruidbestrijding blijft de gemeen-
te Nieuwegein chemievrij onkruid
bestrijden.

Eind november 2020 werd tot onze
grote verbijstering het landelijk verbod
op het gebruik van chemische bestrij-
dingsmiddelen bij onkruidbestrijding
opgeheven. Dat betekent dat Neder-
landse gemeenten onkruid op wegen
en stoepen en in parken en plantsoe-
nen toch weer met landbouwgif mogen
bestrijden. Met alle risico’s voor mens,
dier en milieu van dien.

'Daarom zijn we verheugd dat de ge-
meente Nieuwegein vasthoudt aan het
landelijk verbod, ondanks de gerech-
telijke uitspraak', aldus fractielid
Monique de Beer. Aan de hand van
een artikel 42 procedure hebben we
vragen gesteld aan het College of zij
hun gemeentelijk beleid hierop kan
toelichten. In de beantwoording zegt de
gemeente dat zij het chemievrij werken
in de openbare ruimte blijven omar-
men. Dat is zeer positief nieuws voor
de stappen die we zetten op het gebied
van vergroening en biodiversiteit.

Chemische bestrijding van het onkruid
in de openbare ruimte staat de voort-
gang die we willen boeken, op het ge-
bied vergroening, in de weg. Vergroe-
ning van onze leefomgeving is essen-
tieel voor biodiversiteit, klimaatadap-
tatie, leefbaarheid en gezondheid.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.dekom.nl/


Komende editie
‘SamenLoop voor Hoop
Nieuwegein’
bekend

De organisatie van ‘SamenLoop
voor Hoop’ heeft de nieuwe datum
bekend gemaakt voor de tweede
editie in Nieuwegein. ‘Na weken van
zwijgen en een goed gesprek gehad
te hebben met de gemeente, mogen
en kunnen we eindelijk bekend ma-
ken dat op zaterdag 21 en zondag
22 mei 2022 de tweede editie zal
plaatsvinden in Nieuwegein.’ Eigen-
lijk stond de tweede editie in juni dit
jaar gepland, maar vanwege Corona
is die datum weer verschoven.

Alhoewel de datum nog ver weg lijkt
zal voor de komende editie veel gere-
geld moeten worden zoals vergunnin-
gen, veiligheid en andere aspecten. De
locatie is deze keer Park de Kokkebo-
gaard in de wijk Zuilenstein: ‘Een
mooie groene omgeving omringd door
bomen, water en alles wat het park te
bieden heeft. Gezelligheid en festivi-
teiten op het grote grasveld. De wan-
delpaden zijn gevuld met de lopers,
eregasten en andere genodigden.’

De SamenLoop Voor Hoop is een
evenement waarbij 24 uur lang wordt
gewandeld met teams, om geld in te
zamelen voor het KWF. Er wordt tij-
dens deze 24 uur met verschillende
prachtige ceremonies stilgestaan bij de
verschrikkelijke ziekte kanker. Het mot-
to van de SamenLoop is meeleven,
beleven, doorleven.

Burgemeester Frans Backhuijs
maakt het opgehaalde bedrag be-
kend van de eerste editie

De eerste editie vond plaats bij atle-
tiekvereniging Atverni in Nieuwegein.
Toen werd maar liefst 52.619,07 euro
opgehaald voor KWF Kankerbestrijding
door alle lopers in Nieuwegein.

Tijdens de tweede editie zal midden in
het park een podium met muziek en
entertainment komen. Ook vinden op
het podium diverse ceremonies plaats.
De wandelpaden zullen in de avond
aan beide kanten worden voorzien van
kaarsenzakken met daarop mooie en
dierbare opschriften.

SamenLoop voor Hoop vindt haar oor-
sprong in de Verenigde Staten. Relay
for Life, zoals het evenement daar
heet, wordt al sinds 1985 georgani-
seerd. Door de jaren heen is het uitge-
groeid tot het grootste fondsenwer-
vende evenement ten bate van kan-
kerbestrijding. Inmiddels vinden er
jaarlijks meer dan 6.000 wandel-
estafettes plaats verspreid over tien-
tallen landen, nu ook dus voor de
tweede keer in Nieuwegein.

Zodra de verdere aanvraag door KWF
is afgerond zal de organisatie meer
bekend maken over de editie in Nieu-
wegein.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digi-
tale Stad Nieuwegein ook veel infor-
matie over het heden en het verleden
van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk.
Kijk eens naar de rubriek: Toen & Nu
of De Oude PEN en de Prentbriefkaart
van de week.
De kaart in het archief van deze week
komt uit 1925. De peilschaal diende
om de waterstand van de Lek te kun-
nen aflezen. Deze heeft gefunction-
eerd van 1874 tot april 1956. De stei-
ger recht is van het scheepvaartbedrijf
Concordia, dat een bootdienst onder-
hield op Arnhem. Ook de steiger van
de lijndienst van Rederij op de Lek is
te zien. De uitgever van de kaart was
G.E. Kleijn uit Vreeswijk. De drukker is
onbekend.

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/utrecht/nieuwegein-2022/
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/utrecht/nieuwegein-2022/
https://www.pen.nl/artikel/samenloop-voor-hoop-in-nieuwegein-haalt-enorm-bedrag-op-voor-kwf-kankerbestrijding
https://www.pen.nl/artikel/samenloop-voor-hoop-in-nieuwegein-haalt-enorm-bedrag-op-voor-kwf-kankerbestrijding
http://www.pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuwegein-toen-nu
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/de-oude-pen
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://www.pen.nl/artikel/category/werken-wonen/prentbriefkaarten
https://dzcn.nl/zonnepanelen/


Kinderambassadeurs
Nieuwegein zoeken hulp

De kinderambassadeurs in Nieuwe-
gein zijn op zoek naar enthousiaste
(volwassen) vrijwilligers die willen
helpen bij de campagne tegen pes-
ten. Zij willen met de campagne
‘Pesten is niet Cool’ zoveel mogelijk
kinderen van Nieuwegein bereiken.

De groep kinderambassadeurs is te
klein om iedereen persoonlijk te be-
naderen. Daarom verzinnen ze ver-
schillende activiteiten door het hele

jaar heen. Met de campagne ‘Pesten is
niet Cool’ willen de kinderen het onder-
werp pesten bespreekbaar maken en
zich inzetten om dit thema bij de jon-
geren onder de aandacht te brengen
en laten zien wat gepest worden met je
kan doen.

Wil jij samen met het team een bijdra-
ge leveren aan de voorbereiding, uit-
voering en evaluatie van de campag-
ne. Meld je dan aan voor een (digitale)
afspraak. De kinderambassadeurs
zoeken vrijwilligers die met kinderen

van basisschool leeftijd kunnen werken
en makkelijk contact kunnen leggen
met organisaties. Daarnaast dien je
uiteraard betrouwbaar te zijn en een
groot inlevingsvermogen te hebben.
Organiseren zit in je genen.

Wil jij deel uit maken van een fijn en
gezellig team van vrijwilligers en en
een mooie bijdrage leveren aan het
welzijn van Nieuwegeinse kinderen?
Meld je dan aan. Dat kan via dit
e-mailadres of kijk op de website van
de kinderambassadeurs.
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Wandelen met Smaak & Stijl
in Galecop en omgeving

Smaak & Stijl aan de Galecopperzoom
in de wijk Galecop heeft tien wandelin-
gen uitgezet voor mensen die graag
een frisse neus halen en sportief bezig
willen zijn. De wandelingen komen
langs de leukste plekjes in de wijk.
Met de wandelingen willen de eigena-
ren van Smaak & Stijl hun wijk op de
kaart zetten.

’De wijk biedt talloze mogelijkheden om
lekker te wandelen en buiten te spelen en
recreëren’ aldus Niels van der Meulen,
een van de organisatoren. Het begin en
eindpunt is bij Smaak & Stijl aan de Gale-
copperzoom 5. Ook hier liggen de wan-
delkaarten gratis klaar.

De wandelroutes zijn ook te volgen via
een gratis app op de telefoon en het
scannen van de QR code van de betref-
fende wandeling is te vinden op deze
website. Aan de Galecopperzoom is
ruime mogelijkheid om gratis te parkeren

en in het naastgelegen park van de oude
wielerbaan mag de hond vrij rennen. ‘Er
zijn verschillende wandelingen geschikt
voor kids en ook de meer ervaren lopers
kunnen uit de voeten’ aldus van der
Meulen.

mailto:info@kinderambassadeursNieuwegein.nl
http://www.kinderambassadeursnieuwegein.nl/
https://www.pen.nl/adverteren
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/galecop
https://www.smaakenstijl.com/wandelen
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https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/een-vrolijke-noot-op-internationale-vrouwendag-in-nieuwegein


Nieuwegeiner
de cel in met TBS
voor verkrachting
minderjarig meisje
en kinderporno

De rechtbank Oost-Brabant heeft
donderdag 11 februari een 27-jarige
man uit Nieuwegein veroordeeld tot
een gevangenisstraf van 10 maan-
den en terbeschikkingstelling (tbs)
met voorwaarden. Hij verkrachtte
een minderjarig meisje en verwierf
seksueel getinte foto’s en filmpjes
van andere meisjes. De verdachte
dwong de slachtoffers in sommige
gevallen langere tijd hieraan mee te
werken.

De verdachte leerde in 2012 een min-
derjarig meisje kennen via internet. In
eerste instantie stuurde het meisje vrij-
willig seksueel getinte foto’s en filmpjes
naar de verdachte en na enig aandrin-
gen kreeg de verdachte ook afbeeldin-
gen waarop het meisje seksuele han-
delingen bij zichzelf verrichtte. Daar-
naast maakte hij stiekem opnamen van
handelingen die het meisje voor een
webcam verrichtte. Vervolgens dreigde
de verdachte die intieme foto’s en film-
pjes op internet te zetten of naar haar
school of anderen te versturen. Dit
alles om het meisje tot een afspraak te
dwingen. In augustus 2012 kwam het
tot een ontmoeting in Dieren. Tijdens
die afspraak heeft de verdachte het
meisje verkracht. Dit blijkt onder meer
uit de verklaring van het meisje en de
WhatsApp-berichten tussen de ver-
dachte en het meisje.

Deze berichten vormen, naast de be-

lastende verklaring van het meisje, het
zogeheten steunbewijs. Dit is voor de
rechtbank nodig om tot een bewezen-
verklaring van het delict te kunnen
komen. In twee andere gevallen ont-
brak dit steunbewijs. Volgens de offi-
cier van justitie zou de verdachte nog
twee meisjes hebben verkracht en
aangerand. Omdat er in die gevallen
alleen verklaringen zijn van de meisjes
zelf, wordt de verdachte vrijgesproken
van die delicten.

Kinderporno
Na zijn aanhouding in juli 2017 trof de
politie een grote hoeveelheid kinder-
porno aan op de computer van de ver-
dachte. Het ging om seksueel getinte
foto’s en filmpjes die hij zelf had ge-
maakt of gekregen. Hij vroeg minder-
jarige meisjes afbeeldingen te sturen.
Als een meisje niet snel genoeg aan
zijn vraag voldeed of aangaf dat zij niet
wilde, werd zijn toon onvriendelijk en
dwingend. Daarbij dreigde hij vaak het
contact te verbreken of de afbeeldin-
gen op sociale media te zetten. Daar-
mee dwong hij zijn slachtoffers foto’s of
filmpjes te blijven sturen.

In zijn greep
De rechtbank houdt er bij het bepalen
van de straf rekening mee dat de ver-
dachte een uiterst bedreigende situatie
creëerde voor het meisje dat hij ver-
krachtte. Hij maakte op berekenende
wijze misbruik van haar vertrouwen.
Het hele gebeuren had grote impact op
het meisje en heeft dat nog steeds.
Daarnaast dwong hij minderjarige
meisjes seksueel getinte foto’s en film-
pjes naar hem te sturen. Dit was zeer
bedreigend en kwetsend voor deze

meisjes, want hij hield hen geruime tijd
in zijn greep. Dit rekent de rechtbank
hem zwaar aan.

Volgens een psychiater en een psy-
choloog is er bij de verdachte sprake
van een autistische stoornis, een aan-
dachtstekortstoornis en van een per-
soonlijkheidsstoornis met borderline,
antisociale en narcistische trekken. De
rechtbank beschouwt hem daarom als
verminderd toerekeningsvatbaar.
Verder weegt mee dat de redelijke ter-
mijn waarbinnen de verdachte voor de
rechter had moeten verschijnen, sinds
zijn aanhouding in juli 2017, is over-
schreden. Dit moet de rechtbank com-
penseren. Daarom krijgt de man geen
celstraf van 12 maanden, maar van
10 maanden.

Omdat er een kans op herhaling be-
staat, moet de verdachte worden be-
handeld voor zijn problematiek.
Daarom legt de rechtbank, naast een
celstraf, tbs met voorwaarden op, zo-
dat de verdachte langere tijd kan wor-
den behandeld. Hij moet zich onder
meer laten opnemen in een zorgin-
stelling en meewerken aan een behan-
deling. Daarnaast mag de verdachte
geen contact zoeken met minderjari-
gen en moet de Nieuwegeiner een
bedrag van 2.500,- euro betalen aan
het slachtoffer wegens immateriële
schade.
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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 je ergens kunt
tegenkomen. Ook heeft hij een eigen website.

Udo: 'Herfstspinnen zijn van de familie strekspinnen, met ten
miste vier extra lange, doorschijnende poten die ze vaak
volkomen gestrekt etaleren. In Nieuwegein vindt je ze vooral in
de rand van bos of bosjes, zittend in hun web. In de herfst.'

Herfstspinnen doen aan yoga? Dat zou je denken als ze,
op hun rug of buik en met gestrekte lange poten in hun
web hangen. Zoals deze.

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


Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
Het was een heerlijke week. Heel
Nederland was schaatsgek, buitengek,
of anderszins hyper door de vorst, de
zon en de sneeuw. Mensen lieten zich
door niemand weerhouden om zich
desnoods met een dubbel geparkeerde
auto een weg te banen naar die ver-
rukkelijke ijsvloer.

Onder het motto: ‘natuurijs breekt wet’
leken de coronaregels ineens heel ver
weg en onder het motto: ‘het kabinet
zakt met het coronabeleid ook
geregeld door het ijs’ zochten over-
moedige schaatsers de meest on-
veilige schaatsplek van Nederland op:
de Hofvijver. Ze hadden het kunnen
weten. Alles kalft af in de buurt van het
torentje, zelfs het ijs. Enfin. We waren
44.000 botbreuken verder, toen de
dooi genadeloos toesloeg. Dat kon er
nog wel bij op de Spoedeisende Hulp.

Ik ben trouwens een beetje pissig op
de vogels. Heb ik me een week belan-
geloos uitgesloofd met heerlijke och-

tend- en middag buffetten, bestaande
uit pindazakjes, vetbollen, brood, zaad-
jes, halve appels, en stukjes banaan,
ze talen er niet meer naar nu de
sneeuw weg is. De laatste buffetresten
mag ik zelf opruimen. Ik dacht dat hon-
den opportunisten waren.

Niemand had erop gerekend, maar het
werd toch nog carnaval: het Carnaval
de Justice. In een tijdsbestek van 11
uur hadden we een uitspraak van de
voorzieningen rechter (weg met de
avondklok), de aankondiging van het
Hoger beroep van de Staat tegen
Viruswaarheid, een spoedappèl van de
landsadvocaat ter schorsing van de uit-
spraak van de voorzieningenrechter,
een wraking van de rechter van het
spoedappèl door Engel en consorten,
het bijeenkomen van de wrakings-
kamer, het verwerpen van de wraking,
en -net voor negenen- de verlossende
uitspraak in het spoedappèl. De avond-
klok blijft in stand tot de rechter vrijdag
(vandaag) vonnis wijst in het Hoger
beroep. Ik wist niet dat er zoveel recht-
ers in de coulissen klaar staan om het
kabinet weer op het paard te hijsen.

Rutte wiens kapsel inmiddels symbool
staat voor zijn juridische geklungel,
blufte zich door diverse persconferen-
ties heen, en schaalde de vernietigen-
de uitspraak van de voorzieningen-
echter af met de term ‘tegenvaller’.

Het kabinet gaat overigens keihard
terugslaan met een spoedwet, die als
het kan nog voor het Hoger beroep
door de Tweede en de Eerste kamer
geloodst moet worden. Een waar-
schijnlijk ietwat doorgesnoven ambte-
naar heeft de hele nacht zitten broeden
op een naam die het belang van de
wet onderstreept.

Mag ik u voorstellen aan de Wet pub-
lieke gezondheid in verband met een
tijdelijke bevoegdheid om het vertoe-
ven in de openlucht te beperken ten-
einde de verspreiding van het SARS-
CoV-2 virus zoveel mogelijk te belem-
meren.

Radio 1 viel over het woord ‘vertoe-
ven.’ Nelleke Noordervliet (ambassa-
deur van de geadopteerde Vergeten
Woorden) verklaarde het woord ‘ver-
toeven’ nader. Vertoeven heeft iets
poëtisch, iets romantisch, iets dat lijkt
op een vakantiegevoel, het is een soort
van ‘onthaast buiten zijn’, aldus Noor-
dervliet. Ik ga ervanuit aan dat ieder-
een, die van zins is om te gaan ver-
toeven in de open lucht, daar voortaan
rekening mee zal houden.
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Aflevering 38

Alle afleveringen vind je hier.

Nieuwegeiner
in hoofd en borst gestoken
door maaltijdbezorger

De politie is op zoek naar getuigen die
hebben gezien dat een 17-jarige maal-
tijdbezorger, een inwoner uit Nieuwe-
gein (35) in borst en hoofd heeft ge-
stoken. De Nieuwegeiner kreeg het
aan de stok met de maaltijdbezorger
op 11 februari na een conflict in het
verkeer op de Wilhelminalaan in
Utrecht. Het gebeurde rond 20.30 uur
ter hoogte van de Benschoplaan.

Beide personen waren op de fiets toen
de twee ruzie met elkaar kregen. Het
slachtoffer is met letsel naar het zieken-
huis gebracht en deed daar aangifte. De
verdachte, een 17-jarige jongen uit
Utrecht, is aangehouden.
De politie vraagt getuigen en mensen die
meer weten over dit incident om contact
op te nemen via: 09008844 of anoniem
via telefoonnummer: 08007000.

https://www.pen.nl/page/2?s=Willeke+Stadtman
https://www.pen.nl/?s=stadtman+corona
09008844
08007000
https://fifanieuwegein.nl/
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Een ‘vrolijke noot’
op
Internationale Vrouwendag

Op maandag 8 maart is het weer In-
ternationale Vrouwendag. Een dag
die staat voor het gevoel van soli-
dariteit en strijdbaarheid van vrou-
wen overal ter wereld. Ook in Nieu-
wegein wordt deze dag gevierd. In
deze rare tijd kunnen we wel iets
positiefs gebruiken. Daarom is
MOvactor de campagne ’n geinige
noot’ gestart en zoekt zij vrouwen
die een ‘vrolijke noot’ verdienen.

Ken jij een vrouw uit Nieuwegein die
een zware tijd achter de rug heeft en
wel een vrolijke noot kan gebruiken?
Of heb jij een lieve buurvrouw die altijd
je kliko buiten zet omdat je daar zelf
niet meer toe in staat bent of ken jij
een actieve vrouwelijke Nieuwegeiner
die allerlei hand- en spandiensten ver-
richt voor de sportvereniging of in het
buurtplein? Laat het MOvactor weten.

Veel vrouwen in Nieuwegein zetten
zich in voor anderen. Wie verdient er
volgens jou een ‘vrolijke noot’? Stuur
dan vóór maandag 1 maart aanstaan-
de een e-mail naar:
buurtverbinders@movactor.nl
Op maandag 8 maart gaat MOvactor
deze vrouwen verrassen met een
‘vrolijke noot’.

Over Internationale Vrouwendag
In 1921 stelde het Internationale Vrou-
wensecretariaat voor om een vaste da-
tum te kiezen voor de vrouwendag. De
keuze viel op 8 maart. Op 8 maart
1917 waren in St. Petersburg namelijk

vrouwen massaal in opstand gekomen
tegen het voedseltekort en de ver-
schrikkingen van de oorlog. Hun sta-
kingen en demonstraties liepen uit op
een algemene werkstaking. Naast In-
ternationale Vrouwendag werd 8 maart
door deze ontwikkeling ook een offi-
ciële communistische feestdag, waar-
op de algemene werkstaking als eerste
begin van de revolutie herdacht werd.

De scheuring door de Russische Revo-
lutie van 1917 tussen communisten en
socialisten heeft tot gevolg gehad dat
in de Verenigde Staten en in West-
Europa 8 maart lange tijd voornamelijk
in communistische kring werd gevierd.
In Nederland werd in maart 1912 voor
het eerst de Internationale Vrouwen-
dag gevierd, georganiseerd door de
Sociaal-Democratische Vrouwenclubs.
Hun blad De Proletarische Vrouw
kwam uit met een speciaal feestnum-
mer.

FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein
Fietst en Clarion Wegerif van
Fietsersbond Nieuwegein vertellen
elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen
bezighoudt of treft.

Clarion: 'De sneeuw is gesmolten en
het water gezakt. Wat hebben we
genoten van het uitzicht! Autoluwe
routes en fietspaden langs het water,
zoals de Lekboulevard: ze smaken
naar meer. Daarom stuurden we
wethouder Ellie Eggengoor een brief
met suggesties voor het Nationaal
Toekomstbeeld Fiets. Want als het Rijk
vraagt wat nodig is om de fietsinfra-
structuur in 2040 op orde te hebben,
zetten wij als Fietsersbond een tandje
bij!'

Stuur een kunstwerk in
over ’50 jaar Nieuwegein’

In 2021 bestaat Nieuwegein 50 jaar.
In Museum Warsenhoeck zijn dan
exposities te zien die met een his-
torische blik naar dit jubileum kij-
ken. Maar hoe ziet een kunstenaar
Nieuwegein? Ook aan die artistieke
invalshoek wil de organisatie met
een expositie op de Kunstzolder
aandacht besteden. De leden van de
kunstafdeling van Museum Waren-
hoeck nodigen kunstenaars, die in
Nieuwegein wonen of sterke banden
met Nieuwegein hebben, deel te ne-
men aan de expositie.

Deelnemen kan met een schilderij,
beeld, foto, grafiek, kortom alle tech-
nieken zijn welkom, zolang er maar
een relatie met Nieuwegein is. Wilt u
deelnemen? Stuur dan uiterlijk 20 april
2021 een foto van het werkstuk met
een korte omschrijving naar kunstex-
positie@museumwarsenhoeck.nl. Ver-
meld in de omschrijving o.a. het mate-
riaal en de maten van het werkstuk.

Een jury kiest de werken uit die van
medio juli tot eind augustus 2021 in het
museum geëxposeerd worden. Boven-
dien zijn er prijzen te winnen in de
vorm een solo-expositie en duo-ex-
positie in 2022 in het museum.

mailto:buurtverbinders@movactor.nl
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.pen.nl/artikel/een-vrolijke-noot-op-internationale-vrouwendag-in-nieuwegein
mailto:kunstexpositie@museumwarsenhoeck.nl
mailto:kunstexpositie@museumwarsenhoeck.nl


‘Nauwelijks
nog klachten
over Samen Veilig
in Nieuwegein’

Bij de gemeente Nieuwegein komen
nog nauwelijks klachten binnen
over Samen Veilig Midden Neder-
land. Dat liet wethouder Jan Kuiper
(CDA) van Jeugd en Onderwijs vori-
ge week donderdagavond weten tij-
dens de raadsvergadering. Kuiper
reageerde daarmee op vragen van
de PvdA.

Raadslid Emiel Holtermann uitte met
die vragen zijn zorgen over het func-
tioneren van het bedrijf dat onder an-
dere jeugdbescherming aanbiedt en
het meldpunt Veilig Thuis exploiteert.
Holtermann baseerde zich op een in-
woner van de gemeente die de moeite
nam zijn ervaringen met Samen Veilig
te delen met de raad: 'Hij schetste een
somber beeld over de uitvoering van
werkzaamheden door Samen Veilig
Midden-Nederland. Zo wees hij er bi-
jvoorbeeld op dat bij beslissingen
steeds teruggegrepen wordt op oude
rapporten van derden in het dossier die
niet geactualiseerd zijn.'

Veranderagenda
Het raadslid maakt zich grote zorgen.
Volgens de sociaaldemocraten is dat
dezelfde kritiek die twee jaar geleden
ook te horen was in diverse gemeentes
in de provincie. Naar aanleiding van
die kritiek voerde Samen Veilig een
zogenoemde veranderagenda in.
Holtermann wilde van de wethouder
weten of de veranderingen wel de
goede kant op gaan. Hij vreest dat er
niet veel is veranderd bij Samen Veilig.

Wethouder Kuiper gaf vervolgens een
antwoord dat veel lijkt op het antwoord
dat andere wethouders hebben gege-
ven zodra het over Samen Veilig gaat.
'Samen Veilig doet zijn werk bijna altijd
naar eer en geweten. Dat doen ze bij-
na altijd in overleg met gedrags-
deskundigen.' De wethouder benadrukt
dat het bijna altijd gaat om complexe
gevallen. Kuiper zegt geschrokken te
zijn van het verhaal van de inspreker:
'Het raakt me.'

Klachten
De wethouder ging verder in op de ver-
anderingen die Samen Veilig doorge-
voerd zegt te hebben, zoals een app
waarmee cliënten direct kunnen aan-
geven of ze tevreden zijn over het werk
van het bedrijf. ‘Ook zijn er inmiddels
cliënt-ambassadeurs en heeft het be-
drijf een transparantere houding’, aldus
Kuiper.

Kuiper erkende dat er twee jaar gele-
den veel klachten binnenkwamen bij
de gemeente. 'We hebben een periode
gehad hier in Nieuwegein dat er veel
klachten waren. Die hebben we in de
klanten-arena met onder andere cliën-
ten en Samen Veilig besproken. En
daarna is het om ons heen wel enigs-
zins rustig geworden.'

Tenslotte nodigde Kuiper het PvdA-
raadslid uit voor een werkbezoek bij
Samen Veilig.
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Iedere week tekent Kim Houtzager (www.keep-in-mind.nl) de Pen-i strip. Ze neemt u mee in haar leven, een wereld vol
verrassingen met zo nu en dan een snufje magie. De strip gaat altijd over Nieuwegeinse gebeurtenissen of over het
dagelijks leven van Kim. Het meisje Pen-i en haar kleine broertje E-than spelen de hoofdrol in de strip, soms bijgestaan
door Kim, mensen uit haar leven en andere Nieuwegeiners.

Kim: 'Vorige week sneeuwpret en deze week de 'dooipret'. Maandagochtend was het nog ontzettend glad op vele stukken.
Ik had een afspraak buitenshuis en besloot wat eerder te vertrekken. Maar goed ook, want ik had het dubbele van de tijd
nodig. Rustig aan, dan glijd je vanzelf wel binnen.'

Stemmen in Coronatijd

Op woensdag 17 maart 2021 vindt de
Tweede Kamerverkiezing plaats. Vanwege
het Coronavirus nemen de gemeenten
maatregelen om ervoor te zorgen dat deze
Tweede Kamerverkiezing zo goed mogelijk
verloopt. Dit jaar zijn er verschillende mo-
gelijkheden om te stemmen. Wist je bij-
voorbeeld dat op maandag 15 en dinsdag
16 maart 2021 al een aantal stemlokalen
openen zijn? Kiezers, die als gevolg van
het Coronavirus tot de risicogroepen be-
horen, kunnen dan vervroegd hun stem
uitbrengen. Wil je weten wie tot de Corona-
risicogroepen behoren, kijk dan op de
website van het RIVM.

Veilig stemmen
In verband met het Coronavirus doet de
gemeente er alles aan om ervoor te zorgen
dat u veilig kunt stemmen. Zo gelden er op
alle stembureaus strikte hygiëneregels en zijn
er maatregelen getroffen. Denk daarbij onder
andere aan looproutes, kuchschermen, hand-
gel en 1,5 meter stickers. Stembureauvrijwil-
ligers zien erop toe dat iedereen 1,5 meter af-
stand houdt.

Je ontvangt voor deze verkiezing een gezond-
heidscheck van het RIVM. Die valt samen met
de stempassen bij u op de deurmat. Lees de-
ze goed door voordat je op een stembureau
gaat stemmen. Alle stembureaus zijn zorgvul-
dig geselecteerd en bezocht door het verkie-
zingsteam. Deze voldoen allemaal aan de
eisen van het ministerie.

Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en
ouder
Bij deze verkiezing is het mogelijk om per
brief te stemmen. Dit geldt alleen voor kiezers
van 70 jaar of ouder. Zij ontvangen een zoge-
naamde stempluspas in de bus.

https://www.pen.nl/artikel/pvda-blijft-bezorgd-over-samen-veilig
https://www.pen.nl/artikel/pvda-blijft-bezorgd-over-samen-veilig
http://www.keep-in-mind.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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Nieuwe trams rijden test
op 21 februari
tussen Utrecht en IJsselstein

Op zondag 21 februari hervatten de
nieuwe trams testritten op lijn 61
tussen Utrecht, Nieuwegein en IJs-
selstein. Deze speciale ritten moes-
ten op 7 februari worden stilgelegd
vanwege het winterse weer. De
trams komen zondag a.s. terug om
over de gehele lijn tussen de haltes
Utrecht Centraal en IJsselstein-Zuid
testritten uit te voeren.

Het trambedrijf van de provincie
Utrecht voert komende zondag samen
met vervoerder U-OV met meerdere
trams testritten uit over het gehele tra-
ject van de vernieuwde tramlijn 61.
Omdat de komende periode overdag
op deze lijn vaker test wordt gereden
en er overdag aanzienlijk meer verkeer
op de weg is, zijn bij alle kruisingen
van de trambaan tijdelijk waarschu-
wingsborden geplaatst die het verkeer
attenderen dat er een tram kan aanko-
men.

Komende zondag wordt overdag
tussen 08.00 - 16.00 uur gereden. Om-
dat het hier gaat om testritten zijn rei-
zigers nog niet toegestaan aan boord
van de trams op lijn 61.De trams op lijn
60 tussen Utrecht en Nieuwegein-Zuid
rijden dan wel een normale zondags-
dienstregeling met reizigers.

Opmaat nieuwe serie testritten
De testritten van zondag a.s. staan
vooral in het teken van de eerste
testen op de klok van de dien-
stregeling. Net als op een normale

zondag, wanneer de trams rijden met
reizigers, wordt daarvoor gereden op
een vast tijdschema van een kwartier-
dienst. Dit betekent dat op het spoor
tussen Nieuwegein-Centrum en IJssel-
stein-Zuid vier keer per uur per richting
een tram langskomt. Tijdens deze
testritten wordt gecontroleerd hoe alle
technische systemen functioneren
wanneer de trams op deze frequentie
rijden. Daarbij wordt ook de dagelijkse
operatie van vervoerder U-OV op de
proef gesteld. Zo wordt getest hoe het
openbaar vervoer verloopt wanneer de
trams richting Nieuwegein-Zuid en IJs-
selstein rijden over het splitsingswissel
in Nieuwegein. De uitkomsten van
deze testritten op zondag 21 februari
zijn de opmaat voor een nieuwe serie
uitgebreide testen op de dienstregeling
van tramlijn 61, die binnenkort volgt.

Zolang tramlijn 61 nog niet de deuren
heeft geopend voor reizigers kan ge-
bruik worden gemaakt van vervangend
busvervoer. Voor meer informatie:
www.u-ov.info/tram.

Let op bij oversteken!
Let voor uw eigen veiligheid op bij het
oversteken van de trambaan: de trams
komen regelmatig langs. De kruisingen
van de trambaan worden tijdens deze
testritten niet meer beveiligd door ver-
keersregelaars, maar met de bestaan-
de verkeerslichten en slagbomen bij de
overwegen.

Moordenaar Martin C.
uit Nieuwegein
nog niet klaar met TBS

De tbs-behandeling van de nu
59-jarige Martin C., moordenaar van
Sybine Jansons uit Maarn, moet twee
jaar verlengd worden. Dat vinden zijn
behandelaars. C. zou niet verder ko-
men in het behandeltraject. In februari
2019 werd ook al besloten dat de tbs
behandeling met twee jaar moest wor-
den verlengd.

'Hij werkt wel mee, maar toont geen in-
zicht', laat een woordvoerder van het
Openbaar Ministerie weten. C. zou daar-
om naar een longstay-afdeling moeten.

Sybine (13) verdween op 19 januari 1999
toen ze van het Revius Lyceum in Doorn
naar huis fietste. Ruim een maand later
werd haar lichaam gevonden in de Grote
Heycop, een vaart vlakbij de Portengense
Brug nabij Kockengen (Breukelen). Een
half jaar later werd zedendelinquent Mar-
tin C. uit Nieuwegein opgepakt: weefsel
met zijn dna zat onder de nagels van het
meisje. C. woonde in de wijk Galecop.

C. werd in 2001 in hoger beroep veroor-
deeld tot 18 jaar celstraf en tbs met
dwangverpleging voor de moord op
Sybine en twee verkrachtingen die hij
daarna pleegde. Zijn tbs-behandeling is
sindsdien telkens met het maximum van
twee jaar verlengd, met name omdat de
behandeling niet aansloeg. Martin C.
wordt beschouwd als één van de gevaar-
lijkste criminelen van ons land en werd in
de kliniek ook betrapt met porno.

De laatste keer dat zijn behandeling werd
verlengd was begin 2019. Volgens zijn be-
handelaars werkte C. toen wel goed mee
aan de therapie, maar waren er ‘nog jaren
van behandeling nodig.’ In de tussentijd is
hij wel een paar keer op begeleid verlof
geweest, maar dat beperkte zich tot korte
wandelingen in de directe omgevingen
van de kliniek in Almere.

Bij C. werd eerder een ernstige persoon-
lijkheidsstoornis geconstateerd, gecombi-
neerd met seksuele agressie. In 1993
werd hij al eens veroordeeld voor een
reeks brute verkrachtingen. C. is al die tij-
den blijven zwijgen over wat hij Sybine
heeft aangedaan. De familie Jansons
hoopt dat de moordenaar ooit eerlijk zal
vertellen wat er met Sybine is gebeurd,
maar wat hen betreft komt hij nooit meer
vrij.

Over twee weken doet de rechtbank uit-
spraak over de verlenging van de tbs voor
de Nieuwegeiner.

http://www.u-ov.info/tram
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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Nieuwegeinse genomineerd
voor de Big Improvement Day
Positivity Award 2021

(vervolg van pagina 2)

De Nieuwegeinse Ilja Jansen is geno-
mineerd voor de ‘Meest Positieve On-
bekende Nederlander.’ Jansen over
haar nominatie: 'Ik was compleet ver-
rast en overrompeld, maar daarna re-
aliseerde ik me dat ik deze award wel
heel graag wil winnen. Niet voor me-
zelf, maar juist om alle mooie mensen
die betrokken zijn bij De Ruilfabriek in
het zonnetje te zetten.'

De Ruilfabriek is een shop-in-shop
conceptstore, gevestigd in het hart van
winkelcentrum Cityplaza in Nieuwe-
gein. De winkel wordt volledig gerund
door vrijwilligers, zonder en met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Door on-
dernemers met hun producten een
prominente plek te bieden, is het een
win-win situatie voor velen. Dat geldt
ook voor het aanbieden van de locatie
voor het organiseren van (creatieve)
workshops.

Ondernemen tijdens de lockdown, een
behoorlijke uitdaging. Ilja: 'Met onder
andere online shopping events en
bingoavonden blijven de ondernemers
enthousiast en kunnen de vrijwilligers
de gekochte producten inpakken en
bezorgen. Het is mijn passie mensen
met elkaar te verbinden en daar iets
positiefs mee te doen. Door op deze
manier te ondernemen maak ik dit mo-
gelijk en de mensen om mij heen zor-
gen voor het succes. Het winnen van
deze award zou dan ook een mooie
bekroning zijn.'

Vanaf 22 februari tot en met 31 maart
kan iedereen zijn of haar stem uitbren-
gen. De publieksstemmen bepalen de
provinciewinnaars. Daarna kiest de
vakjury de landelijke winnaar. Het
bekendmaken van de winnaar vindt
plaats op 22 april 2021. In totaal zijn er
vier prijzen weg te geven: de meest
Positieve Bekende Nederlander, de
meest Positieve Onbekende Nederlan-
der, het meest Positieve Bedrijf of Non-
Profit Organisatie en de meest Posi-
tieve Overheidsorganisatie.

Daarnaast worden er op 19 mei 2021
twee Phoenix Awards uitgereikt. De
Phoenix Awards zijn voor een bedrijf of
ondernemer die na een faillissement
succesvol uit de as herrezen is. Met
deze award wordt beoogd het taboe op
failliet gaan in ons land te doorbreken.
De winnaars van de Phoenix Awards
worden door de vakjury bepaald.

Over De Ruilfabriek
De Ruilfabriek Conceptstore is geves-
tigd in het winkelcentrum Cityplaza in
Nieuwegein. Momenteel hebben ruim
70 ondernemers een ruimte om te on-
dernemen. Een bijzondere twist van de
winkel is dat er wordt gewerkt met vrij-
willigers (zonder en met een afstand
tot de arbeidsmarkt). Een bijzondere
locatie met een groot sociaal aspect,
daar ligt de focus.

Naast De Ruilfabriek is er een tweede
locatie, CityMeets, gevestigd in het-
zelfde winkel-centrum. Hier kan men
vergaderruimtes of een flexwerkplek
huren. Een aantal van de medewerk-
ers van De Ruilfabriek zijn onderdeel
van CityMeets en worden middels een
begeleidingstraject verder geholpen
naar de reguliere arbeidsmarkt.
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Drugslocatie in Nieuwegein
opgerold

Op 17 februari heeft de politie vier
verdachten aangehouden voor
drugs gerelateerde delicten. Twee
van hen worden er van verdacht tot
de top van de Utrechtse drugshan-
del te behoren. Op vier locaties in
Utrecht, een in Nieuwegein en een
in Soesterberg werden zoekingen
gedaan. Hierbij werden o.a. kilo’s
harddrugs met een straatwaarde
van meer dan 150.000 euro, een
grote hoeveelheid aan contant geld
en een vuurwapen aangetroffen en
in beslag genomen. Een auto en
twee mogelijk dure horloges werden
ook in beslag genomen. Deze aan-
houdingen volgen op de aanhou-
ding van 16 straatdealers eind 2020.

Politie, gemeente en OM werken sa-
men om op verschillende manieren en
op verschillende niveaus de Utrechtse
drughandel aan te pakken. Zo werden
in november en december 2020 16
straatdealers opgepakt die uit politie-
onderzoeken naar boven waren geko-
men. De 500 contacten (klanten) in
hun dealertelefoons kregen een sms
met een link naar hulpverlening voor
verslaving, schulden en om uit het
drugscircuit te stappen.

In de tussentijd liep ook dit onderzoek
naar een netwerk dat zich vermoedelijk
bezighoudt met omvangrijke handel in
cocaïne en heroïne in en om Utrecht.
In dit onderzoek zijn nu vier mannen
aangehouden. Twee hoofdverdachten
worden verdacht van grootschalige
handel in cocaïne en heroïne in
Utrecht en transport hiervan naar het
buitenland. De twee andere aange-
houden verdachten worden ervan ver-
dacht een beperktere, faciliterende rol
te hebben gehad. Na de aanhoudingen
loopt het onderzoek nog door.

Samen met politie en Openbaar Mini-
sterie treedt de overheid op tegen
drugshandel. Veel daarvan gebeurt op
de achtergrond. De acties van deze
week zijn een zichtbaar resultaat van
die inspanningen.

Meld bij signalen
Meld verdachte situaties via 09008844,
bij uw wijkagent of anoniem via
08007000:
• Jongeren die rondhangen en snel wat
uitwisselen met voorbijgangers
• Een auto waar mensen steeds iets
‘afhalen’
• Veel aanloop bij een (dichtgeplakte)
woning, ook op gekke tijden.

https://www.pen.nl/artikel/portret-van-de-week-wie-organiseert-daar-een-heus-ruil-event-in-nieuwegein
https://www.bidawards.nl/?elected@vote=421633
https://www.bidawards.nl/?elected@vote=421633
http://www.dekom.nl
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IJspret
op Nieuwegeins natuurijs

Schaatsen op natuurijs is in Corona-
tijd een welkome afleiding gebleken.
Nu is er overduidelijk een eind aan de
vorstperiode. Veel Nieuwegeiners
zochten vijvers, grachten of sloten in
de eigen woonplaats op. Dat blijkt uit
de vele foto’s die onze redactie mocht
ontvangen. Hierbij een selectie.

Onze videograaf Jos van Vogelpoel
maakte bovenstaande video van schaat-
splezier op de vijver in de wijk Galecop.
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https://www.pen.nl/artikel/dit-weekend-laatste-dag-schaatsen-op-natuurijs
https://www.pen.nl/artikel/dit-weekend-laatste-dag-schaatsen-op-natuurijs
https://www.pen.nl/artikel/wie-maakt-daar-videos-in-nieuwegein
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OP DE WIJS VAN
'WAAR IN 'T BRONSGROEN EIKENHOUT'

Vreeswijk is
al eeuwen lang
bekend om zijn
scheepvaart.
Bijna elke
binnenvaartschipper
zal Vreeswijk
en zijn sluizen
vrijwel blindelings
aanwijzen op de kaart,
ook al is het oude plaatsje
opgeslokt door
Nieuwegein.
De oude sluis in het dorp
is in 1375
in gebruik genomen.
De Koninginnensluis
is officieel geopend i
n 1892 door
Koningin regentes Emma
en Koningin Wilhelmina.

De Prinses Beatrixsluis
is in 1938
in gebruik genomen.
In dat zelfde jaar
is de Oude Sluis
voor de scheepvaart
gesloten.

Dat de Vreeswijkers
trots zijn op hun stekkie
blijkt wel uit het feit
dat er ooit
een heus
Vreeswijks Volkslied
geschreven is.


