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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.
• Kids Hockey-clinic, 19 mei • Bootjes maken, 19 mei • Online
Alzheimer café, 20 mei • AHN buitenactiviteit, 22 mei • NL-Doet,
28 en 29 mei • Voetballen als Oranje, 6 juni • Geinbeat, 10 juli •
NOC*NSF Nationale Sportweek, 17 t/m 26 september • Soropti-
misten, 19 september • ‘SamenLoop voor Hoop, 21 en 22 mei
2022 •

F O
T O
: A
R
E
N
D
B
L O
E
M
IN
K

Jan Naezer exposeert in Rusland De happy stones van De Vleugel

DEZE WEEK

• Nieuwe tramhalte voor City • Koffie voor Voedselbank • Twee
musea onderzoeken integratie • Eerste regenboogzebrapad • Ex-
tra aandacht voor vermiste personen • Zwemlessen online volgen
• Kunstenaars gezocht • Verpleegkundigen en ambulancemede-
werkers ruilen • Veroordeling wegens mishandeling • NL Doet •
Bouwen aan stadskraan gaat verder • Tinimini viert dag van de
Minibieb • Avond van de Raad • Digitale conferentie Rijnenburg •
20.000 Euro subsidie voor coronavrij Geinbeat • Willeke Stadtman
• Hoe snel is je internetverbinding? • AHN buitenactiviteit •
BOA's blijven bodycam gebruiken • De Veldrakker en 50 Dagen
Muziek • Weer meer bomen verdwijnen • Pas op met QR-codes •

KOM MAAR OP MET JE IDEEËN VOOR DE NOORDSTEDETUNNEL

CREATIEVE NIEUWEGEINERS GEZOCHT

ISOLDE

Nieuwe rubriek: SchrijversPen

https://www.pen.nl/artikel/maak-kennis-met-hockey-vier-gratis-kidsclinics
https://www.pen.nl/artikel/ahn-buitenactiviteit-voor-20-tot-en-met-40-jarigen
https://www.pen.nl/artikel/roc-ers-helpen-met-nldoet
https://www.pen.nl/artikel/jsv-nieuwegein-organiseert-op-zondag-6-juni-een-uniek-oranjefestival
https://geinbeat.nl/nieuws-1/voorbereidingen-geinbeat-2021-gestart.html
https://nocnsf.nl/nieuws/2021/04/dit-zijn-de-vijf-host-cities-van-de-nocstarnsf-nationale-sportweek-2021?utm_source=social&utm_medium=linkedin
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-soroptimistenclub-utrecht-nedersticht-verplaatst
https://www.pen.nl/artikel/activiteiten-soroptimistenclub-utrecht-nedersticht-verplaatst
https://www.pen.nl/artikel/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
https://www.pen.nl/artikel/kijk-nu-live-mee-bij-hijswerkzaamheden-sluisdeuren-bij-de-emmabrug-in-vreeswijk


Asperges met
een bieslooksaus

De hoofdredacteur van De Digitale
Stad Nieuwegein: ‘Afgelopen zondag
een bezoekje gebracht aan Limburg en
daar uiteraard asperges meegenomen.
Zo vers en fijn heb ik ze nog nooit
gegeten.’
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 de Malapertweg in de wijk
Plettenburg.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Ouders
volgen zwemlessen digitaal

Nu de ouders van de kinderen die in
Merwestein zwemlessen krijgen niet
met de kinderen mee naar binnen mo-
gen, heeft het zwembad een live
stream waardoor de ouders toch elke
(zwem)actie van hun kind kunnen vol-
gen.
Zo maken Merwestein het mogelijk!

Doe mee met NLdoet
op 28 en 29 mei!

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei
wordt de landelijke vrijwilligersactie
NLdoet gehouden. In Nieuwegein
kan je meehelpen bij vele verschil-
lende organisaties. Veel activiteiten
zijn buiten, zodat iedereen zich goed
aan de Coronaregels kan houden.

Deelnemers kunnen zich bijvoorbeeld
inzetten bij de bouwspeeltuinen Jeugd-
land en Bouwgein. Er is veel kluswerk
te doen, zodat de kinderen er daarna
weer volop kunnen spelen. Ook kan
worden geholpen bij het aanleggen
van een moestuin bij locatie Vreeswijk
van Zorgspectrum, meubels opknap-
pen bij korfbalvereniging Koveni en
een tuinhuisje bouwen bij amateurtuin-
dersvereniging Ons Belang. Op de
website van NLdoet staan nog meer
Nieuwegeinse organisaties vermeld

De vorige keer werd ook volop ge-
klust bij bouwspeeltuin Jeugdland

waar mensen aan de slag kunnen.
Iedereen die dus even wat tijd over
heeft op vrijdag 28 of zaterdag 29 mei
is van harte welkom om de handen uit
de mouwen te steken. Aanmelden voor
een klus kan via de website van NL-
doet!.

Politie waarschuwt voor
phishing met QR-codes

De politie waarschuwt voor oplicht-
ers die gebruikmaken van valse
QR-codes. De QR-codes staan in
e-mails en brieven die afkomstig
lijken van een bank of andere orga-
nisatie. In werkelijkheid leiden de
codes naar een phishingwebsite.
Daarmee kunnen cybercriminelen
toegang krijgen tot je bankrekening.

In veel gevallen ontvang je deze nep-
berichten uit naam van je eigen bank
of een andere organisatie die je kent of
waar je klant bent. Soms wordt in het
bericht niet alleen je naam, maar ook
de correcte IBAN (bankrekeningnum-
mer) genoemd.

In de nepberichten staat bijvoorbeeld
dat je een nieuwe bankpas moet aan-
vragen of een nieuwe app moet veri-
fiëren. (alles lezen)
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https://www.pen.nl/artikel/asperges-met-een-bieslook-saus
https://www.pen.nl/destraat/index516.html
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.nldoet.nl/zoeken
https://www.nldoet.nl/zoeken
https://www.cityplaza.nl
https://www.pen.nl/artikel/politie-zoekt-vliegensvlugge-scooterdief
https://www.facebook.com/penpuntnl/
https://www.youtube.com/user/dedigitalestadnieuwe
https://twitter.com/nieuwegein123
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-heeft-e-556-000-toegekend-gekregen-van-erfgoed-deal
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/politie-zoekt-vliegensvlugge-scooterdief
https://www.pen.nl/artikel/politie-zoekt-vliegensvlugge-scooterdief


Geinbeat
krijgt € 20.000,- subsidie
voor organiseren
Coronaproof festival

Het college van B&W heeft aan de
stichting Geinbeat € 20.000 subsidie
toegekend voor het organiseren van
het festival op 10 juli 2021. De kos-
ten zijn voor 70% te dekken uit het
budget Popmuziek en voor 30% uit
eerder ontvangen provinciale subsi-
dies voor Popmuziek. Gelet op het
Coronavirus zal het evenement wel
Coronaproof moeten worden geor-
ganiseerd. In 2020 kon het festival
niet doorgaan vanwege het virus.

Geinbeat is al ruim 25 jaar een begrip
in Nieuwegein. De afgelopen maanden
is het stil geweest rondom Geinbeat.
De reden hiervoor laat zich raden,
maar de organisatoren hebben de af-
gelopen maanden niet stil gezeten en
zijn daarom al druk bezig hoe zij weer
een ontzettend toffe editie kunnen ma-
ken volgens de richtlijnen van het
RIVM.

De organisatie: ‘Het zal anders worden
dan normaal en helaas bestaat er altijd
de kans dat Geinbeat ook in 2021 niet
door kan gaan. Wij blijven de ontwikke-
lingen rondom de maatregelen in de
gaten houden!’

Geen festival zonder vrijwilligers
Geinbeat wordt gerund door de inzet
van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers
geen Geinbeat. Ze zijn er verantwoor-
delijk voor dat alles voor en achter de
schermen op rolletjes loopt. En zij
doen dat niet voor niets. Los van het
feit dat ze tijdens hun dienst niets te
kort komen, houden ze er ook nog
eens een onvergetelijke dag aan over.
Daarnaast is dit natuurlijk een ideale
gelegenheid om werkervaring op te

doen vanuit je opleiding of je interesse
in muziek of evenementenorganisatie.

De meeste vrijwilligers zijn actief op de
dag van Geinbeat zelf. Zij zijn daardoor
het gezicht van het festival voor de be-
zoekers. Tijdens de opbouw, afbouw
en natuurlijk de festivaldag zelf heerst
er een gezellige en enthousiaste sfeer
onder de vrijwilligers.

‘Omdat we een groeiend festival zijn,
zijn we altijd op zoek naar nieuwe
gezichten. Als je specifieke wensen of
vaardigheden hebt, kunnen we natuur-
lijk altijd kijken in hoeverre die in te
passen zijn binnen onze organisatie.
We zijn op zoek naar enthousiaste
mensen die het leuk lijkt om zich 4 uur
of meer in te zetten voor een gezellig
gratis festival met een brede program-
mering voor jong en oud.’

Aanmelden als vrijwilliger? Kijk dan
eens hier.
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https://www.geinbeat.nl/
https://geinbeat.nl/vrijwilligers-1.html
https://geinbeat.nl/vrijwilligers-1.html
https://moenmakelaars.nl
https://www.pen.nl/artikel/het-nbc-congrescentrum-bouwt-aan-nieuwe-ruimte-recht-voor-de-entree
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/toespraak-burgemeester-frans-backhuijs-dodenherdenking-en-bevrijding-2021
https://www.slagerijwimkastelein.nl


 Winkelen!
Reserveer nu direct jouw 
winkelafspraak in Cityplaza via 
cityplaza.nl/winkelen

https://www.pen.nl/artikel/lintje-voor-zeven-bijzondere-nieuwegeiners-2
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OMKIJKEN

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

Mei 2011
Bouwwerkzaamheden aan de
Raadstede. Wat opvalt is dat de rand van
de trappen, die naar de parkeergarage
en (bijvoorbeeld) naar de Jumbo leiden,
boven het maaiveld uitsteekt. Daar is dus
later een aardige hoeveelheid zand
aangebracht om op de juiste hoogte te
komen. Iets wat nú absoluut niet opvalt.

Museum Warsenhoeck
en het Vreeswijks Museum
onderzoeken
integreren van collecties

De Historische Kring Nieuwegein
(HKN) (beheerder van museum
Warsenhoeck) en het Vreeswijks
Museum werken plannen uit om de
collecties van beide musea te inte-
greren. De continuïteit van het
Vreeswijks Museum staat al enige
tijd ter discussie, vooral als gevolg
van de steeds kleiner geworden
groep vrijwilligers.

Onlangs is door het bestuur van het
Vreeswijks Museum het besluit geno-
men om de deuren van het Vreeswijks
Museum per 1 juni 2021 definitief te
sluiten. De bijzondere collectie is met
name door Harry Koppelrath met zijn
team bijeen gebracht. Deze collectie
verdient een nieuwe plek in Nieuwe-
gein, zodat de geschiedenis van
Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein
zichtbaar blijft.

De samenwerking tussen de drie
Nieuwegeinse musea (Het Vreeswijks
Museum, de Museumwerf Vreeswijk
en Museum Warsenhoeck) verloopt al
jaren goed. Het is daarom logisch om
gezamenlijk naar een oplossing te kij-
ken. Het voorstel is om de collectie in-
tegraal over te dragen aan Museum
Warsenhoeck dat net als het Vreeswi-
jks Museum een officieel geregistreerd
museum is.

Tentoonstellen
De volledige collectie zal niet fysiek
naar Museum Warsenhoeck worden

overgebracht. Veel zaken die typisch
bij Vreeswijk horen en relatie hebben
met de binnenvaart (kenmerkend voor
Vreeswijk), zullen op de Museumwerf
terug te vinden zijn. De expositieruimte
van de Museumwerf wordt daarvoor
heringericht. Ook op andere plekken in
de stad worden waarschijnlijk delen uit
de collectie tentoongesteld.

Museum Warsenhoeck heeft meer
ruimte nodig om de collectie te kunnen
onderbrengen. Daarvoor is het bestuur
van de Historische Kring Nieuwegein in
gesprek met de gemeente. Bekeken
wordt of het leegstaande deel van de
monumentale museumboerderij op het
Natuurkwartier bij Museum Warsen-
hoeck getrokken kan worden.
De eerste resultaten van dit project zijn
over een jaar zichtbaar. Het is een am-
bitieus plan waarvoor extra (tijdelijke)
vrijwilligers meer dan welkom zijn.

De locatie van het Vreeswijks Museum op Fort Vreeswijk

https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-Losse-Tanden-p352802776


Spoedeisende hulp
verpleegkundigen
en ambulancemedewerkers
wisselen van baan

De regionale ambulancedienst
RAVU en het St. Antonius Zieken-
huis in Utrecht en Nieuwegein gaan
een samenwerking aan om ver-
pleegkundigen in een combibaan
van functie te laten wisselen. Beide
instellingen willen daarmee het werk
afwisselender en aantrekkelijker
maken voor hun eigen medewer-
kers, maar in de toekomst ook voor
nieuwe verpleegkundigen. Het gaat
om een proef van twee jaar.

De samenwerking is een voorbeeld
van streven naar intensievere samen-
werking in de zogeheten acute zorg.
Daarin zijn ambulancedienst en de
afdelingen spoedeisende hulp van de
ziekenhuizen belangrijke spelers. Zo
sluit de zorgverlening beter aan, als
verpleegkundigen beter op de hoogte
zijn van procedures en werkwijzen bij
de ander. Bovendien draagt het bij aan
meer werkplezier en behoud van zorg-
medewerkers voor zowel het zieken-
huis als de RAVU.

Zowel het St. Antonius Ziekenhuis als
ambulancedienst RAVU streven naar
duurzame inzetbaarheid van ver-
pleegkundigen. Beide partners hebben
te maken met verpleegkundigen die
vertrekken. In het ziekenhuis hebben
sommigen behoefte aan meer afwis-
seling terwijl de ambulanceverpleeg-
kundigen soms het teamwork van het
ziekenhuis missen. De pilot beoogt
verpleegkundigen meer mogelijkheden
te bieden hun kennis en ervaring te
verbreden, hun werkomgeving aan-
trekkelijker te maken en zo langer voor
de instellingen te behouden.

Ambulanceverpleegkundige Robin
Heijgen (links) en bachelor medis-
che hulpverlening Melvin Nietveld
met hun geruilde tenue

Bestuursvoorzitter van het St. Antonius
Ziekenhuis Luc Demoulin: 'De over-
eenkomst is vooral belangrijk voor
onze medewerkers. Ze hebben vaak
ambitie en willen een volgende stap
maken. Dit is een mooie manier om
daarin te voorzien.' RAVU-directeur
Jack Versluis: 'Het is belangrijk te be-
grijpen wat het werk van de ander is en
het gaat om regionale samenwerking.
Als de proef een succes is, willen we
die zeker uitbreiden naar andere
ziekenhuizen.'

De ambulanceverpleegkundigen en
verpleegkundigen van de spoed-
eisende hulp van het St. Antonius
Ziekenhuis kunnen zelf aangeven of zij
interesse hebben om aan de proef
mee te doen. Na selectie volgt een
opleidingstraject van maximaal acht
maanden. Na een selectieprocedure
beginnen de eerste kandidaten hier na
de zomer aan en kunnen de deelne-
mers komend voorjaar aan de slag bij
de andere zorgpartner. Ze worden dan
telkens afwisselend acht weken bij de
ene, dan weer bij de andere dienst in-
gezet.
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Verdachte
van dodelijke crash op A2
bij Nieuwegein veroordeeld
in mishandelingszaak

De 22-jarige Utrechter die op de
vlucht sloeg na het veroorzaken van
de dodelijke crash eind vorig jaar op
A2 bij Nieuwegein, is ook verdachte
in een mishandelingszaak. De recht-
bank veroordeelde hem daarvoor
vandaag tot een taakstraf van 50
uur. Daarnaast moet hij het slachtof-
fer 1185 euro schadevergoeding be-
talen.

De man die aangifte van de mishandel-
ing deed, zat februari vorig jaar met
een vriendin op de bus te wachten in
de Utrechtse wijk Zuilen, toen hij vanuit
het niets meerdere keren door iemand
hard in zijn gezicht werd gestompt.
'Ken je mij nog? Jij hebt mij verkracht!',
zou de dader daarbij hebben geroe-
pen. Het duurde even voor hij wist wie
het was, in het ziekenhuis begon hem
te dagen dat het Marco van D. moest
zijn geweest.

Seksueel misbruik
Zestien jaar geleden zou Van D. door
de geslagen man seksueel zijn mis-
bruikt. Zijn moeder deed daarvan toen
ook aangifte. Het slachtoffer en zijn
vriendin herkenden de verdachte op
een foto op zijn instagram-account. Hij
voldoet volgens de officier van justitie
ook aan de beschrijving die een omwo-
nende van de dader gaf. Die zag de
mishandeling bij de bushalte gebeuren
en ging achter de dader aan. Die zou
tegen hem hebben gezegd dat hij door
de man die hij had geslagen was mis-
bruikt en dat er geen politie moest bij-
komen.

Van D. gaf in de rechtbank toe dat hij
het slachtoffer van zestien jaar geleden
kende en dat hij er pijnlijke herinnerin-
gen aan heeft. Hij ontkende echter dat
hij de man had geslagen. 'Ik wist niet
eens meer hoe hij eruit ziet', zei hij
tegen de rechter. 'Ik ben het niet. Dan
heeft ‘ie misschien nog iemand mis-
bruikt, ik weet het niet.' De rechter
vond echter dat er voldoende bewijs
was om hem te veroordelen.

Hoger beroep
Het Openbaar Ministerie eiste een
taakstraf van 100 uur voor Van D. die
het slachtoffer ook nog eens bijna 1900
euro schadevergoeding zou moeten
betalen. Het slachtoffer moest in het
ziekenhuis aan een gebroken neus

(verder lezen)

https://www.pen.nl/artikel/plus-van-loon-verkoopt-als-eerste-supermarkt-de-culinaire-bitterbal-en-kroket-van-vocking-leverworst
https://filmscanning.nl
https://www.pen.nl/artikel/vrouw-overleden-bij-ongeluk-op-de-a2-bij-nieuwegein
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein


7

De Digitale Nieuwegeiner

2265 pakken koffie
voor Voedselbank
Nieuwegein-IJsselstein
door actie Lions

Voor de tweede keer deed Lions Club
Nieuwegein mee aan de nationale
DE-waardepuntenactie. Zowel landelijk
als in Nieuwegein is deze actie afge-
sloten met een record aantal pakken
koffie. Voedselbank Nederland krijgt
204.000 pakken koffie, waarvan er
2265 afgeleverd zijn bij Voedselbank
Nieuwegein-IJsselstein.

In de maand december hebben de Nieu-
wegeiners maar liefst 1.100.000 DE-
waardepunten ingeleverd bij de inzamel-
boxen die stonden bij AH, Jumbo, Plus en
Dirk van den Broek. De Lions hebben al
deze waardepunten geteld en ingeleverd
bij Douwe Egberts. Landelijk zijn er bijna
100 miljoen waardepunten ingeleverd voor
de Voedselbank. Namens de Lions en de
Voedselbank dank Nieuwegein voor de
massale steun.

Namens Voedselbank Nieuwegein-IJssel-
stein stond voorzitter Cor van Dalen klaar
om de grote hoeveelheid koffie in ont-
vangst te nemen en in het magazijn van
de Voedselbank op te slaan. Van Dalen:
'Vorig jaar waren we al heel blij dat Lions
Nieuwegein deze actie voor ons opzette.
Toen werden er 1 miljoen waardepunten
ingezameld en dan denk je dat de keuken-
laatjes wel leeg zijn. Maar nu 1,1 miljoen
waardepunten dat is echt geweldig. Wat
een geweldige actie van onze Lionsclub.'

Gezien het succes, maar ook vanwege de
noodzaak heeft Lions Nieuwegein beslo-
ten om de inzamelactie in december weer
te herhalen. Dat wordt dan de 3e editie
voor Nieuwegein. Daarom wordt eenieder
nu al opgeroepen om DE-waardepunten
niet weg te gooien, maar te bewaren voor
de komende actie. 'Iedere waardepunt
helpt en wij helpen iedere cliënt', aldus
Van Dalen.

FOTO VAN DE WEEK

Regelmatig komen Olivier (links)
en Cato (rechts) en dagje bij opa
Martin en oma Marianne 'logeren'.
En wat doe je dan als grootouder(s):
je neemt de kleintjes mee naar
buiten. Daar waar altijd wat te ont-
dekken valt. Cato onderzoekt hurk-
end (dus niet knielend á la Jan
Siebelink) een bed violen terwijl
Olivier het allemaal heel interessant
lijkt te vinden.
Een foto met een groot 'Aaaahh'-
gehalte en daarmee een èchte foto
van de week.

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...

Opa en oma maakten uiteraard
meer foto's van deze twee, die
neefje en en nichtje zijn. Daarom
hieronder nog een tweetal 'Aaaahh'-
foto's.

mailto:redactie@pen.nl
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Creatieve
kunstenaars gezocht
voor bijzondere verhalen
op wand Noordstedetunnel

Op 1 juli 2021 bestaat Nieuwegein
50 jaar. En dat gaat gevierd worden.
Hoe? Dat is afhankelijk wat voor im-
pact het Coronavirus dan nog heeft
op ons leven. Nieuwegein wordt in
ieder geval één groot buitenmu-
seum waar de inwoners uit Nieuwe-
gein van kunnen genieten.

Het buitenmuseum is één van de vele
activiteiten die zullen plaatsvinden rond
dit heugelijke feit. Initiatiefneemster

Gonneke Prak zorgt er voor dat ieder-
een uit de stad mee kan doen met dit
museum. Omdat water en Nieuwegein
onlosmakelijk met elkaar zijn verbon-
den is er voor het thema ‘Feestelijke
boten’ gekozen.

Wand Noordstedetunnel
Eén van de kunstwerken wordt ge-
creëerd in de Noordstedetunnel. De
grauwe grijze wand van deze tunnel in
de binnenstad van Nieuwegein wordt
omgetoverd tot een kleurrijk kunstwerk
boordevol bijzondere verhalen. Ver-
halen van de inwoners die nog niet zo
bekend zijn. Het mogen grappige, gek-
ke of droevige verhalen zijn. Dus heeft

u een verhaal? Laat het de organisatie
weten. Stuur het op naar: 50-
jaar@nieuwegein.nl.

Omdat de wand van de Noordstede-
tunnel erg lang is, worden ook crea-
tieve kunstenaars uitgenodigd om aan
dit project mee te werken. Ben jij crea-
tief en wil je mee werken aan dit bij-
zondere kunstwerk? Meld je dan ook
aan om een van de bijzondere ver-
halen uit te beelden op deze lange,
lange wand in de binnenstad van
Nieuwegein.
Aanmelden kan ook weer door een
e-mail te sturen naar 50-
jaar@nieuwegein.nl.

Avond van de Raad, 20 mei

Op donderdag 20 mei is er weer een
digitale Avond van de Raad. Je bent
daarbij online van harte welkom om
20:00 uur. De volgende onderwerpen
staan onder andere op de agenda:

Raadzaal
• RUD zienswijze programmabegroting
2022 (20:15 uur)
Het college vraagt de gemeenteraad
geen zienswijze in te dienen bij de RUD
Utrecht op de ontwerp Programmabe-
groting 2022 RUD Utrecht, maar een
brief te sturen met de strekking dat de
gemeente zo spoedig mogelijk wil wor-
den geïnformeerd over de financiële con-
sequenties van diverse trajecten. De

RUD Utrecht is een gemeenschappelijke
regeling van 11 gemeenten en de provin-
cie Utrecht en de gemeente Nieuwegein
maakt sinds 2014 deel ervan uit.

Raadsvoorbereidend
Integraal ruimtelijk perspectief IRP van
de U16 (inclusief regionaal program-
meren)
Het college vraagt de gemeenteraad via
een zienswijze over het concept besluit

van de U16-gemeenteraden in te stem-
men met het Integraal Ruimtelijk Per-
spectief voor de regio. Te bekijken via
www.nieuwegeinseraad.live/stream1

Tot slot
Je kunt de volledige agenda vinden via
https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op
de hoogte van het laatste nieuws van
onze gemeenteraad via de Facebook-
pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter
(@raadngein) en website van de ge-
meente Nieuwegein.
Voor meer informatie kun je contact op-
nemen met de grifie via telefoonnummer
14030 of via het e-mailadres
grifie@nieuwegein.nl.

https://www.nieuwegein50jaar.nl/
https://www.nieuwegein50jaar.nl/
mailto:50jaar@nieuwegein.nl
mailto:50jaar@nieuwegein.nl
mailto:50jaar@nieuwegein.nl
mailto:50jaar@nieuwegein.nl
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.merwestein.nl/zwemles/
https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.nieuwegeinseraad.live/stream1
https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein
14030
mailto:grifie@nieuwegein.nl
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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In mei
vraagt de politie
extra aandacht
voor vermiste personen
tijdens de jaarlijkse
‘Mis je mei?’-maand

Aandacht voor vermisten, hoelang
ze ook weg zijn, blijft belangrijk! De
politie vraagt daarom aandacht en
hulp voor de zaak van de vermiste
Riet Smit-De Vries. Op 20 mei 1982
rond 14.00 uur vertrok de toen
43-jarige Riet Smit-De Vries vanuit
haar woning aan de Plutostraat 9 in
Geleen, te voet naar station Lutte-
rade. Tegen haar man en kinderen
vertelde ze dat ze er even uit moest
en voor een lang weekend naar haar
zus Greet in Nieuwegein zou gaan.
Daar is ze echter nooit aangekomen.
Later bleek haar zus niets van haar
komst te weten. Toen Riet op 24 mei
1982 nog steeds niet terug thuis in
Geleen was, begon de familie zich
zorgen te maken en werd er aangifte
van vermissing gedaan, bij de poli-
tie in Geleen.

Tot op heden is er nooit meer iets van
Riet, of de omstandigheden waaronder

Riet Smit-De Vries
ten tijde van de vermissing in 1982

ze is verdwenen, vernomen. Riet Smit-
De Vries is geboren op 28 maart 1939
te Soerabaja in Indonesië. Ze was
ongeveer 1m67 meter lang en had een
mager/tenger postuur. Ze had blond
lang haar, dat ze opgestoken droeg.
Verder had ze een lichte huid met
sproeten. Riet woonde samen met
haar man en 2 zoons. Haar dochter
was al de deur uit. Riet werkte soms in
de bediening en de keuken van een
horecagelegenheid in het centrum van
Geleen.

Weet jij wat er met Riet Smit-De Vries
gebeurd is of waar zij op 20 mei 1982
naar toe is vertrokken, meld je dan bij
de politie. Informatie delen kan via tele-
foonnummer 09008844 (politie),
08006070 (Opsporingstiplijn),
08007000 (anoniem). Je kunt ook een
e-mail sturen naar vermiste-person-
en.limburg@politie.nl of een
privébericht via Instagram.

Verdachte
van dodelijke crash op A2
bij Nieuwegein veroordeeld
in mishandelingszaak

(vervolg van pagina 6)

geopereerd worden en zou nog altijd
last hebben van psychische en licha-
melijke klachten door de aanval.

De advocaat van de verdachte zei dat
de oude misbruikzaak nog altijd een
open wond is bij haar cliënt, maar be-
toogde dat er onvoldoende bewijs was
voor een veroordeling. Als zij het niet
eens zijn met het vonnis, hebben OM
en verdachte twee weken de tijd om
hoger beroep aan te tekenen.

Plofkraakonderzoek
Tijdens de zitting werd inhoudelijk niet
ingegaan op de verwoestende crash
op de A2, waarvoor Van D. sinds vorig
jaar in voorarrest zit. Bij het ongeluk
kwam een jonge vrouw uit Nieuwegein
om het leven. De strafzaak over de
crash gaat op 2 juni verder met een
tussenzitting en zal waarschijnlijk pas
na de zomer worden afgehandeld. Het
onderzoek naar de toedracht kost nog
veel tijd.

Volgens zijn advocaat werden haar
cliënt en mensen uit zijn omgeving al
voor de aanrijding door de politie in de
gaten gehouden in verband met een
groot plofkraakonderzoek. Hij zou in
dat onderzoek echter geen verdachte
zijn. Wel loopt hij nog in zijn proeftijd
voor een inbraak, waarvoor hij een
deels voorwaardelijke straf kreeg.

Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

https://www.pen.nl/artikel/lokale-schrijvers-openen-boekhandel-feestelijk-op-het-muntplein
https://www.politie.nl/gezocht-en-vermist/vermiste-volwassenen/1982/mei/riet-smit-de-vries.html
09008844
08006070
08007000
mailto:vermiste-personen.limburg@politie.nl
mailto:vermiste-personen.limburg@politie.nl
https://www.pen.nl/adverteren
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Nieuwegein
heeft zijn
eerste ‘regenboogzebrapad’

In de binnenstad van Nieuwegein is
het eerste ‘regenboogzebrapad’
aangelegd. Deze eerste felgekleurde
zebrapad ligt op de Schakelstede.
Later zullen er nog twee volgen, en
wel op de Voorstede en de Noordst-
edeweg. Het college van B&W heeft
medio juli 2019 besloten om deze
zogenaamde ‘regenboogzebra-
paden’ aan te leggen. Ook zal er een
‘regenboogtrap’ gecreëerd worden.

Raadslid Tom Verhoeve van de D66 in
Nieuwegein liet eerder aan onze re-
dactie weten: ‘Nieuwegein is een inclu-
sieve stad, ongeacht afkomst, sexuele
voorkeur, geaardheid of religie, ècht
iedereen, is welkom en vrij in onze
stad. Om daar uiting aan te geven,
heeft D66 tijdens de algemene be-
schouwingen gepleit voor de ‘regen-
boogzebrapaden’ en een ‘regenboog-
trap’ in onze stad te creëren.’Inmiddels
is de eerste aangelegd.’

Naast de ‘regenboogzebrapaden’ en
de aanstaande ‘regenboogtrap’ doet
Nieuwegein meer om aandacht te vra-
gen voor de LHBTI-gemeenschap.
Jaarlijks hijst de gemeente de ‘regen-
boogvlag’ op het Stadsplein in de bin-
nenstad en zegde ze de vriendschaps-

band eenzijdig op met de stad Pulawy
in Polen nadat bekend was geworden
dat het gemeentebestuur daar zoge-
naamde ‘homo-vrijezones’ had in-
gesteld. Nieuwegein had 21 jaar een
stedenband met deze stad.

Geschiedenis
Voor zover bekend werd het eerste re-
genboogzebrapad in 2012 aange-
bracht tijdens de Gay Pride-maand
in West Hollywood, gevolgd door pa-
den in Tel Aviv en Sydney, die aan-
dacht kregen in de (sociale) media. In
2013 werden uit protest tegen het Rus-
sische anti-homobeleid regenboog-
paden aangebracht bij de Russische
ambassades in Helsinki en Stockholm.

In België werd het eerste (tijdelijke) re-
genboogzebrapad aangebracht in Gent
in mei 2013. In Nederland volgde het
eerste pad in juni 2013 in Utrecht, ter
gelegenheid van de Roze Zaterdag die
daar toen samenviel met het jaarlijk-
se Midzomergracht festival.

Vormgeving
Regenboog(zebra)paden zijn er in ver-
schillende vormen, zoals met strepen
in de regenboogkleuren die in de leng-
te- of de breedterichting over de rij-
baan liggen. Omdat dit niet voldoet aan
de officiële vereisten voor een zebra-
pad, kan deze vorm verwarring bij
weggebruikers oproepen en tot ge-

vaarlijke situaties leiden. Om die te
voorkomen bevinden de strepen zich
bij andere regenboogpaden op een
trottoirgedeelte, of zijn de regenboog-
kleuren aangebracht rondom de witte
strepen van een gewoon zebrapad.
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https://www.pen.nl/artikel/wethouder-jan-kuiper-hijst-regenboogvlag-op-paarse-vrijdag
https://www.pen.nl/artikel/wethouder-jan-kuiper-hijst-regenboogvlag-op-paarse-vrijdag
https://www.pen.nl/artikel/nieuwegein-beeindigt-vriendschap-poolse-stad-pulawy-na-uitroepen-lhbti-vrije-zone
https://boeketten.nl
https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381


Nieuwegeinse kunstenaar
Jan Naezer
naar internationale triënnale
voor hedendaagse grafiek
in Rusland

De in Nieuwegein wonende kunste-
naar Jan Naezer maakt met een se-
rie etsen deel uit van de Neder-
landse vertegenwoordiging op de
derde internationale triënnale voor
hedendaagse grafiek in het Rijksmu-
seum voor moderne kunst te Novisi-
birsk in Rusland. De opening van de
Grafiektriënnale vindt plaats op 16
september in het Novosibirsk State
Art Museum.

Jan Naezer is, zowel in Nederland als
daarbuiten, een bekende naam in de
grafische wereld. Hij werkte in Neder-
land, Frankrijk (Parijs) en Duitsland
(Berlijn). Jan Naezer heeft naam ge-
maakt met zijn etsen die een eigen,
herkenbare beeldtaal laten zien. Die
beeldtaal is non-figuratief en bestaat
uit een aantal vlakken, doorgaans in
één kleur, die verbonden lijken door
een scharnierend of verbindend ele-
ment. Dit levert intrigerende beelden
op die de kijker aanzetten tot langdurig
observeren.

Zijn etsen zijn altijd een combinatie van
verschillende diepdruktechnieken met
hoogdruk en bij gelegenheid ook Chine
collé. Zijn kleurgebruik is gereserveerd.
Bruin, blauw, geel en rood zijn domi-
nant, maar steeds in isolement. Naezer
mengt zijn kleuren niet en past ze
evenmin naast elkaar toe in een ets.
Hoewel de verbindende vormen in zijn
werk soms aan (fragmenten van) let-
tertekens doen denken, blijft zijn beeld-

taal consequent non-figuratief. In over-
eenstemming hiermee geeft Naezer
zijn werken dan ook geen anekdoti-
sche titels. Ze worden voorzien van
een doorgaande nummering.

Jan Naezer werd benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau voor

zijn buitengewone verdiensten als
beeldend kunstenaar en daaraan gere-
lateerde activiteiten. In januari 2022
verschijnt een monografie over het
werk en leven van Jan Naezer. Het
eerste exemplaar wordt dan aangebo-
den aan Frans Backhuijs, burgemees-
ter van Nieuwegein.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale
Stad Nieuwegein ook veel informatie 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.

Deze week de omgeving rond de Oude
Sluis in Vreeswijk uit 1935.

De kaart komt uit ongeveer 1935 en is uit-
gegeven door A.V.A.. De drukker is onbek-
end. Links is de Dorpsstraat, rechts de
politiepost waar nu de kapsalon van Sjaak
Slokkers zit.

Heb jij oude foto’s van dit gebied? Mail die
naar onze redactie.

De Digitale Nieuwegeiner

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/wie-knipt-daar-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/wie-knipt-daar-in-nieuwegein
mailto:redactie@pen.nl
mailto:redactie@pen.nl
https://www.pen.nl/artikel/man-ernstig-gewond-na-botsing-met-tram-tram-ontspoord
https://dzcn.nl/zonnepanelen/


Dura Vermeer
bouwt nieuwe tramhalte
voor City Nieuwegein

Dura Vermeer Railinfra B.V. gaat in
opdracht van de provincie Utrecht
de definitieve tramhalte bouwen in
City Nieuwegein. Ook verlegt en
vernieuwt Dura Vermeer een deel
van de trambaan. De halte wordt on-
derdeel van een nieuw, modern en
duurzaam knooppunt voor tram en
bus, met nieuwe woningen en goede
loop- en fietsroutes. Een project
waarin provincie en gemeente
Nieuwegein samen investeren en
nauw samenwerken.

De provincie draagt met de ontwikke-
ling van dit nieuwe OV-knooppunt bij
aan verbetering van de bereikbaarheid
van City Nieuwegein. De gemeente wil
City levendiger, duurzamer, groener en
gezonder maken. Om dit mogelijk te
maken wordt het huidige tracé van de
trambaan verlegd. De tram krijgt in de
eindsituatie een nieuwe halte bij
Weverstede. Deze halte is geschikt
voor de nieuwe, langere CAF trams en
gemakkelijk toegankelijk voor reizigers
vanwege de lage instap. Deze tram-
halte is straks ook goed te bereiken
voor fietsers en voetgangers. Met een
capaciteit van bijna 500 reizigers per rit
bieden de nieuwe trams vanaf deze

halte veel groeimogelijkheden voor het
openbaar vervoer vanaf en naar City
Nieuwegein.

De gunning aan Dura Vermeer is de
uitkomst van een openbare aanbeste-
ding. Dura Vermeer kwam als beste
partij uit de bus op basis van een be-
oordeling van de aanbieding op zowel
prijs als kwaliteit. Het contract werd op
3 mei jl. getekend door de opdracht-
gever en de aannemer tijdens een
startbijeenkomst voor dit nieuwe pro-
ject.

Beperken van risico’s en hinder
Dura Vermeer besteedt in de plannen
veel aandacht aan beheersing van de
risico’s op de planning voor de uitvoe-
ring van dit werk. De aanpak is erop
gericht om de periode dat de tram niet
kan rijden door de bouwwerkzaamhe-
den zo kort mogelijk te houden. Dit
betekent ook dat de tijdelijke tramhalte
bij de Spoorstede zolang mogelijk in
gebruik blijft. Ongemak voor de reizi-
gers in het openbaar vervoer blijft
daarmee beperkt. Voor bewoners en
winkeliers vlakbij de trambaan worden
maatregelen voorbereid om bouwhin-
der te minimaliseren. Denk hierbij aan
het plaatsen van geluidsschermen. Het
bouwterrein wordt voor de veiligheid
afgezet. De nabijgelegen Zuidstede-

weg en de overgangen van de tram-
baan blijven zoveel mogelijk open tij-
dens het werk.

Dura Vermeer gaat nu als eerste met
de provincie en de gemeente aan de
slag om de planning en het ontwerp
voor dit project definitief te maken. De
uitvoerende werkzaamheden starten
begin 2022. Met de voorbereidende
werkzaamheden wordt dit jaar al een
begin gemaakt.
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https://www.pen.nl/adverteren
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
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De tweede verdieping
(online) activiteiten

PLUS-café
Bijzondere mensen in Nieuwegein
Elke maandag
van 14.30 - 15.30 uur

Ouder-kindochtend
Tweestrijd
Elke woensdag
van 10.00 - 11.00 uur

Lucky Life
Tweestrijd
Elke donderdag
van 16.00 - 17.00 uur

De Kledingbank voor Nieuwegein
is vrijdag 14 mei,

de dag na Hemelvaartsdag
gesloten.

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.movactor.nl
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.natuurkwartier.nl/groen-doet-goed
https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/


Tinimini
viert ‘Dag van de Minibieb’

Een boekenmarkt. Een kleine rom-
melmarkt met miniprijzen. De beste
koffie en thee van de straat. Tinie
Middelbos staat zaterdag 5 juni 2021
klaar om de landelijke dag van de
minibieb te vieren. Van 10.30 tot
15.30 uur is iedereen welkom bij
haar minibieb, Tinimini, aan de
Naarderveste 12 in Nieuwegein.

Middelbos opende haar minibieb vorig
jaar. Het idee van de bieb ontstond
omdat ze boeken op internet verkoopt
en de opbrengst doneert aan Stichting
Haarwensen. Deze organisatie laat
van gedoneerd haar pruiken maken
voor kinderen tot 18 jaar die kaal zijn
geworden, bijvoorbeeld door chemo-
therapie. Stichting Haarwensen staat
ook centraal bij de open dag van 5 juni.

Zo gaat de opbrengst van de rommel-
markt rechtstreeks naar dit goede doel.
De omloopsnelheid van boeken was
vanaf het begin hoog. En dat is zo ge-
bleven. Veel mensen uit de buurt,
maar inmiddels ook de wijdere omge-
ving, maken gebruik van het aanbod
aan romans, kookboeken, thrillers en
kinderboeken. ‘Een minibieb is een
plek waar iedereen welkom is. Deurtje
open, boek uitzoeken, deurtje dicht.
Boek meenemen en geniet van het
lezen. Boeken verdienen een tweede
leven!’

Over Minibieb
Minibieb werkt vanuit het idee dat je de
samenleving met elkaar leuker kunt
maken. Je kunt een eigen minibieb

ophangen aan jouw huis of plaatsen bij
jouw vereniging, school of bedrijf. Maar
je kunt ook een andere Minibieb blij
maken met jouw boeken. Leen niet
alleen boeken, maar ruil er ook af en
toe eentje. Als iedereen meedoet, kun-
nen veel mensen genieten van lezen
en verstoffen boeken niet achterin de
kast.

Wat is een Minibieb
Er zijn geen vaste regels voor wat een
Minibieb precies is. Een grote ruimte
met tien boekenkasten in een buurt-
huis is net zo goed een Minibieb als
een klein plankje bij iemand in de tuin.

Het gaat erom dat de Minibieb boeken
uitleent aan mensen in de buurt of be-
zoekers van die plaats. En of de
‘leners’ nu kunnen kiezen uit 100 of
5 boeken, dat maakt helemaal niet uit.
Het gaat om het idee dat je met elkaar
een plek beheert waar iedereen boe-
ken kan lenen, ruilen of achterlaten.
Met elkaar en voor elkaar dus.

Ontstaan
Steeds meer instellingen hebben last
van de crisis of er wordt om andere re-
denen bezuinigd. Zo verdwijnen er
steeds meer bibliotheken of moeten
boekwinkels hun deuren sluiten.
Tegelijkertijd zijn er steeds meer initia-
tieven van burgers voor elkaar. Samen
een auto delen, planten ruilen, tegen
een kleine vergoeding koken voor een
ander en noem maar op. Minibieb sluit
aan bij deze beweging. Wat is er mooi-
er dan met elkaar in een buurt, bij een
vereniging of bedrijf boeken te delen.
Vaak staan ze in de kast nadat je ze
gelezen hebt, maar met Minibieb kun
je er iemand anders blij mee maken.
En wie weet kom jij ook weer een
mooie verrassing tegen in een andere
Minibieb.
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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 Udo een eigen website.

Udo: 'Een paar dagen geleden heb ik een nieuwe lens gekregen, niet
voor mijn camera maar voor mijn rechteroog. En wat zie ik als ik een
dag later naar buiten stap: vlak naast de deur een spinselbladwesp op
een rozenblad. Je moet er wel oog voor hebben, blijkt wel.'

Spinselbladwespen zijn niet zeldzaam, maar je ziet ze niet zo vaak.
Misschien is dat persoonlijk, en is het voor u een oude bekende. Met
haar knalgele kleuren móet ze toch opvallen...

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/
https://www.iused.nl/14757-tweedehands-refurbished-ipad-mini-2-79-inch.html?utm_source=pen.nl-nieuwsbrief&utm_medium=banner&utm_campaign=pen.nl140521&utm_term=ipad-mini-2
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Nieuwegein 1 groot museum
Vanwege het 50-jarig bestaan van Nieuwegein zal de stad in juni van dit jaar 
1 groot museum zijn. Tot en met juni kan je iedere week inspiratie en infor-
matie over Nieuwegein 1 groot museum vinden in de Digitale Nieuwegeiner.

Kinderactiviteiten
Kinderen kunnen de komende twee weken meedoen met kinderactiviteiten. 
19 mei kunnen kinderen tussen 4 en 10 jaar bootjes maken bij Fort Vreeswijk. 
Aanmelden kan tot maandag 17 mei via vrijwilligerfortvreeswijk@gmail.com
26 mei wordt er bij bouwspeeltuin Jeugdland een boot gebouwd. Opgeven kan 
via info@JeugdlandNieuwegein.nl.

Plattegrond
Er wordt een online plattegrond gemaakt waarop te zien is waar de kunstwerken 
te bewonderen zijn. Wil je jouw kunstwerk ook op deze plattegrond?  
Je kan je adres doorgeven via de ‘Op stap in Nieuwegein’ facebookgroep of via 
KunstwerkNieuwegein@gmail.com. Via deze link kan je bekijken waar in juni de 
kunstwerken te zien zijn: bit.ly/Feestelijkeboten

Kwartetspel
Voor het lespakket dat we ontwikkeld hebben voor de basisscholen, hebben we 
onder andere een kwartetspel gemaakt. Dit kwartetspel is voor iedereen leuk om 
te spelen! Daarom delen we in de Digitale Nieuwegeiner iedere week een setje 
kaarten. Deze week de serie ‘Vaarten en Kanalen’. De foto’s ontvingen we van 
de Historische Kring Nieuwegein / Museum Warsenhoeck.

Ben je benieuwd naar het complete kwartetspel? Deze kan je vinden op de 
website van Nieuwegein 50 jaar.

Meer informatie en inspiratie
Facebook: Op stap in Nieuwegein
Instagram: Nieuwegein 1 groot museum
www.Nieuwegein50jaar.nl

https://vimeo.com/545493365
https://www.facebook.com/groups/465904447462841
https://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/activiteiten/nieuwegein-1-groot-museum/
https://www.instagram.com/nieuwegein_1_groot_museum/
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Digitale conferentie
over polder Rijnenburg

De polder Rijnenburg bij Nieuwegein
is veelvuldig in het nieuws, onder
meer als (tijdelijk) energielandschap
en als potentiële locatie voor woning-
bouw. Provinciale Staten (PS) van de
provincie Utrecht hebben hun zorg uit-
gesproken over onder meer de com-
municatie tussen stakeholders en
overheden tot nu toe. In de aangeno-
men motie ‘Rijnenburg, energie om te
wonen’ hebben zij Gedeputeerde Sta-
ten (GS) daarom gevraagd een brede
conferentie te organiseren waarbij
vertegenwoordigers van diverse partij-
en met elkaar in gesprek gaan. Die
conferentie vindt plaats op vrijdagmid-
dag 28 mei aanstaande.

De provincie Utrecht wil het groene, ge-
zonde en slimme middelpunt van Neder-
land blijven. De grootste opgave daarbij
is de vraag hoe we de verschillende func-
ties ruimtelijk goed met elkaar kunnen
combineren. Hiervoor zal het nodig zijn
om prioriteiten te stellen en keuzes te
maken. Niet alles kan altijd en overal. En
dat geldt ook voor de polder Rijnenburg.

Digitale conferentie
PS constateert dat 'de onderlinge com-
municatie van stakeholders en overhe-
den grotendeels via de media verloopt,
wat de onderlinge verhoudingen niet ten
goede komt; en dat er bij partijen soms
inzicht en kennis ontbreekt of veronder-
stellingen worden gedaan over de moti-
vaties en mogelijkheden van andere par-
tijen, bijvoorbeeld als het gaat om ruim-
telijke en financiële kaders en bereik-
baarheidsgevolgen'.
Daarom organiseert provincie Utrecht op
vrijdagmiddag 28 mei 2021 van 13.00 tot
16.30 uur ‘Conferentie Rijnenburg’: een

digitale bijeenkomst waarin verschillende
partijen informatie delen en in gesprek
gaan over het beleid, de waarden, de
maatschappelijke opgaven en de diverse
belangen in het gebied.

Programma
Het programma bestaat uit drie onderde-
len:
1. Waarden
Een presentatie over de rijkheid van het
landschap van Rijnenburg; wat is de his-
torie, en welke kwaliteiten en eigen-
schappen heeft het gebied?
2. Maatschappelijke opgaven
Hoe kan de ontwikkeling van Rijnenburg
bijdragen aan de maatschappelijke op-
gaven? Gemeente Utrecht, Het Rijk, het
waterschap HDSR en de provincie geven
een toelichting op het huidige beleid: de
Nationale Omgevingsvisie, de Omge-

vingsvisie provincie Utrecht en de
Ruimtelijke Strategie Utrecht. In een
bestuurlijk gesprek komen de kansen en
belemmeringen aan bod, evenals het
‘waarom’ achter gemaakte keuzes.
3. Perspectief op Rijnenburg
Partijen met een belang, een rol of een
functie in het gebied delen hun perspec-
tief op of plan voor mogelijke veranderin-
gen op het vlak van wonen, werken,
energie, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Gedurende het programma nemen ge-
nodigden via een chat deel aan de stu-
diogesprekken.

Aanmelden
Wilt u digitaal aanwezig zijn bij de confer-
entie, meld u dan nu aan via dit aanmeld-
ingsformulier.

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: 'Voorrang voor fietsers op de snelfiets-
route Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein, zoals hier bij
de Blauwe Brug? Daar lijken gemeente Nieuwe-
gein en provincie nog niet aan te willen. Terwijl de
gemeenteraad toch op 1 april geen grappen maak-
te toen ze fietsen en wandelen voorrang gaf op
auto’s. Het zou wat zijn als je op de snelweg bij
elke oprit moest stoppen! We leggen ons er als
Fietsersbondafdeling niet bij neer en maken er
werk van….

https://conferentierijnenburg.nl/aanmelden.php
https://conferentierijnenburg.nl/aanmelden.php
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.pen.nl/artikel/boekentips-voor-moederdag-en-de-boekpresentatie-het-tango-algoritme
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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: 'Nieuwegein is een moderne stad. Toch hebben wij eeuwenoude geheimen. Ben je wel eens op het Museumwerf in
Vreeswijk geweest? Daar wordt het verleden herschapen. Stiekem vind ik het jammer dat de stadskraan straks naar
Utrecht gaat, dus geniet ervan zo lang het nog kan!'

Dé lokale internetwinkel
van en voor Nieuwegein

Dé internetwinkel van Nieuwegein
is geopend. Lokale winkeliers met
echte Nieuwegeinse producten kun-
nen op ons nieuwsplatform hun pro-
ducten verkopen.

Ooit gehoord van het Nieuwegeins
Monopolyspel? Of de boeken ‘Twee
dorpen in oorlogstijd’ van de Nieuwe-
geinse auteur Renée Blom? In deze
boeken beschrijft zij de herinneringen
uit Jutphaas en Vreeswijk tijdens de
tweede wereld oorlog. En met het
Nieuwegeins Monopolyspel kun je dé
vastgoedmagnaat van Nieuwegein
worden.

Bestellen is eenvoudig en we houden
het lekker lokaal. Dus de winkel is
alleen geopend voor de inwoners uit
Nieuwegein en we bezorgen alleen in
Nieuwegein. Neem gerust een kijkje in
onze shop als je op zoek bent naar het
nieuws in Nieuwegein. Hier is de
winkel en die breidt zich steeds veder
uit!

Verkoop je leuke producten die te ma-
ken hebben met Nieuwegein? Stuur
ons eens een e-mailtje. Wij nemen dan
contact met je op over de mogelijkhe-
den. Trouwe lezeres Margot Bavinck-Rompa raakte zo geïnspireerd door de

laatste 'In tijden van Corona' van onze columnist Willeke Stadtman dat ze
tot deze creatieve iting kwam. Margot: 'Een potloodtekening van het profiel
van een vrouw met een 'haardos' van uitspraken die gingen over wat je
allemaal zou kunnen doen als corona voorbij is, als het weer mag... De
tekening komt in mijn bundel gedichten die ergens volgend jaar wordt
gepubliceerd'. Ook geïnspireerd geraakt? Laat het ons weten!

http://www.keep-in-mind.nl
https://www.pen.nl/winkel
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/winkel
https://www.pen.nl/winkel
mailto:winkelen@pen.nl
https://www.gall.nl
https://www.pen.nl/artikel/column-willeke-stadtman-in-tijden-van-corona-45
mailto:redactie@pen.nl
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Bouwen aan
eeuwenoude stadskraan
gaat door
op Museumwerf Vreeswijk

In september had-ie moeten prijken
aan de Utrechtse Weerdsingel,
naast de Monicabrug. De replica van
een eeuwenoude stadskraan, die
honderden jaren beeldbepalend was
in de Utrechtse binnenstad en on-
misbaar voor de handel. Maar het
feestje moet noodgedwongen wor-
den verplaatst. Corona en geldge-
brek gooien roet in het eten. Hoewel
het blijft zoeken naar de financie-
ring, blijven Liesbeth Bouwhuis en
het team van Stichting Stadskraan
positief: 'Wij gaan door met de bouw
en het opleiden van jongeren.'

De middeleeuwse, houten stadskraan
die in Vreeswijk op het Museumwerf
wordt nagebouwd, heeft eeuwenlang
op het wed bij de Ganzenmarkt in
Utrecht gestaan. Deze kranen werden
gebruikt om goederen vanaf het water
naar het straatniveau te tillen. Het
startsein voor het nabouwen van de
kraan vond plaats op 12 maart 2019.
Zie onze video.

Op de scheepswerf in Vreeswijk staan
werklieden te schaven, schuren en
meten. Het is precisiewerk en elke mil-
limeter telt. Continu overleggen werk-
lieden met elkaar over de benodigde
werkzaamheden. Samenwerken is een
belangrijk onderdeel van het werk.
Het project is iets vertraagd door Coro-
na en op financieel gebied is het soms
schrapen. 'Het financieren van dit soort
niet-winstgevende projecten is altijd
lastig. En het is met het virus moeilijk
om, mogelijke, sponsoren uit te nodi-
gen voor een rondleiding, lunch, of bor-
rel. We zijn alles bij elkaar aan het
scharrelen', vertelt Bouwhuis. Dit soort
projecten financieren blijft altijd een
kunst, benadrukt Bouwhuis, en dus
maakt ze zich geen zorgen. Ze heeft
voor hetere vuren gestaan.

Wij werken door
'Gelukkig hebben we een goede ma-
nier gevonden die het mogelijk maakt
om veilig door te werken en daarmee
een praktijkopleiding, op locatie, te
kunnen bieden.'Want corona of geen
corona, de vaklieden blijven vrijwel
voortdurend bouwen. 'Wij hebben, in
tegenstelling tot het ROC, nauwelijks
stilgelegen', benadrukt Bouwhuis.

Leerlingen van de Ambachtsschool
bouwen de kraan gedurende een leer-
werktraject. Iedereen kan zich, met of

zonder opleiding, aanmelden. 'Wij kij-
ken niet naar de achtergrond van leer-
lingen', stelt leermeester Dimitri Maran-
gos. Hij vervolgt: 'Maar je committeert
je wel aan het project en het aantal da-
gen waarop je werkt.'

Ieder zijn eigen traject
Het project is een middel om vakkrach-
ten op te leiden en de deelnemers
technische vaardigheden aan te leren.
Marangos: 'Het traject verschilt voor
iedereen. De een komt hier werken
omdat hij uit een burn-out komt, de an-
der doet een meubelmakersopleiding
aan het ROC.' De theorie leert de leer-
ling op het ROC en het praktijkge-
deelte aan het scheepswerf in Vrees-
wijk. Het maakt niet uit dat de leerlin-
gen geen meubels maken. 'Gedurende
het traject behalen de leerlingen alle
vereiste competenties, door samen te
werken aan een ‘mooi project''.

Maarten heeft na zijn VWO een tus-
senjaar genomen en is begonnen met
de bouw van de stadskraan. Maarten
doet geen opleiding en werkt omdat
het project hem aantrekt. Hij ziet met
lede ogen aan hoe hij het hout zijn
eigen leven lijdt. Hij wijst naar de grote

houten dwarsbalken: 'Je blijft voort-
durend bijschaven om het hout in de
juiste vorm te houden.' 'Het hout dat
we gebruiken is vers gezaagd en dat
droogt, werkt, krimpt en trekt op. Dat
kan voor een nieuweling wel frustre-
rend zijn', zegt Bouwhuis. Maar dat
hoort erbij en is ingecalculeerd, be-
nadrukt ze.

Bekwaam in het doen van handwerk
Bovendien raken de leerlingen be-
kwaam in het uitvoeren van handwerk,
terwijl studenten meubelmaker nor-
maal gesproken veel machinaal
werken. 'Hier werken we met beitels,
handschaven en handzagen', vertelt
Marangos. 'Als je avontuurlijk bent, kun
je ontzettend veel bij ons leren.' En in
de toekomst plukt de leerling, op zoek
naar een baan, hier de vruchten van.

De originele opleverdatum van de
stadskraan is nu verplaatst naar het
laatste kwartaal van dit jaar. Dan wordt
de kraan op zijn plek gezet.
Met dank aan Michiel van Ooijen (RTV Utrecht)

Zo komt de stadskraan eruit te zien
als hij af is

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
https://youtu.be/pKEHVqHWxp8
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
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Elf populieren
moeten verdwijnen
langs trambaan vanwege
‘brandgevaarlijke’ pluisjes

De gemeente Nieuwegein is van
plan om elf populieren in de wijk
Doorslag te verwijderen. Tot onge-
loof van sommige omwonenden, die
stellen dat de kap in strijd is met het
beleid van de gemeente.

Waarom moeten de bomen weg? De
pluisjes die ongeveer twee weken per
jaar van de bomen afkomen, smeulen
soms weg door een weggegooide
sigaret. De brandweer is weleens uit-
gerukt om de pluisjes te komen blus-
sen. De pluisjes zorgen bovendien
voor overlast bij buurtbewoners.

De rij bomen langs de trambaan zorgt
volgens de gemeente voor een ‘on-
veilige situatie’ voor de langsrijdende
trams. Het brandgevaar, de overlast en
de onveilige situatie voor de trams
rechtvaardigt de kap, zegt de gemeen-
te.

Het college gaat hiermee in tegen de
conclusies van haar eigen bomenrap-
port, waarin is gekeken of het noodza-
kelijk is om de bomen te kappen. De
conclusie van het rapport is helder:
deze moeten blijven staan. De uitkom-
sten van een dergelijk rapport zijn bin-
dend.

Omdat de kap van de bomen volgens
Nel Meijer, voorzitter van het wijkplat-
form Doorslag en buurtbewoner Elise,
in strijd is met de regels van de ge-

meente, hebben zij de gemeente om
opheldering gevraagd.

Gemeente legt bomenrapport naast
zich neer
Het college legt de conclusies van het
bomenrapport naast zich neer, omdat
er sprake zou zijn van een ‘uitzonderlij-
ke situatie’, zegt de gemeente tegen
RTV Utrecht. De situatie is uitzonderlijk
omdat het hierbij gaat om het brand-
gevaar van de losgekomen pluisjes en
de risico’s die de bomenrij, op het mo-
ment dat er takken afbreken, met zich
meebrengt voor langsrijdende trams.
Zaken die volgens de gemeente niet
zijn meegenomen in het bomenrapport.
Bovendien is een meerderheid van de
buurt voor de bomenkap.

Volgens Meijer en Elise is van een on-
veilige situatie voor de trams geen
sprake. Samen wandelen ze onder de

bomen in de buurt van de trambaan,
als er een tram langsrijdt. Meijer: 'Zie
je? De bomen komen nieteens in de
buurt van de tram. Het is hoogstens
één tak die ze moeten snoeien',
verzucht Meijer. 'Als je ziet wat voor
prachtige bomen dit zijn en wat voor
enorm dunne bomen ervoor terug-
komen. Dat is toch treurig?'

Geen brandgevaar
Meijer en Elise blijven benadrukken dat
de overlast zich beperkt tot een perio-
de van twee weken per jaar; alleen dan
komen de pluisjes los. Volgens Meijer
en Elise is er geen sprake van brand-
gevaar en komt de brandweer vrijwel
altijd voor niets. Dit komt hooguit één
of twee keer per jaar voor en als het
regenachtig is helemaal niet, stellen zij.
Meijer: 'Het was één keer echt nodig.

(verder lezen)
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https://youtu.be/pKEHVqHWxp8
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
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Hoe snel
is je internetverbinding
en hoe meet je dat?

Je wilt graag weten hoe snel je inter-
net is. Dit omdat je veel games speelt
of televisie kijkt via internet. Maar hoe
meet je je internetsnelheid? Met een
internetsnelheidstest. Een internet-
snelheidstest meet verbindingssnel-
heid en kwaliteit van je verbonden ap-
paraat met internet. Het doet dit door
meerdere opeenvolgende tests uit te
voeren die verschillende aspecten van
uw internetverbinding analyseren,
namelijk ping (latentie), downloadsnel-
heid en uploadsnelheid. Elk van deze
waarden vertegenwoordigt de speci-
fieke kwaliteiten van de verbinding.

Waarom
zou ik mijn internetsnelheid testen?
Omdat je weet wat uw verbindingssnel-
heden zijn, kunt je a) checken dat je krijgt
van je internetprovider waar je voor be-
taalt en b) je helpen je verwachtingen

aan te passen over het soort applicaties
dat je zonder problemen op je netwerk
kunt uitvoeren. Wist je dat De Digitale
Stad Nieuwegein ook een eigen web-
winkel heeft? Deze wordt steeds verder
gevuld met lokale produkten.

Hoe de downloadsnelheid testen?
De downloadmeting wordt uitgevoerd
door meerdere verbindingen met een
server te openen en tegelijkertijd het
downloaden van een groot gegevensbe-
stand op alle verbindingen te starten.
Deze aanpak zorgt ervoor dat de volledi-
ge bandbreedte van de internetverbin-
ding maximaal wordt benut, en daardoor
kan de maximale datadoorvoer worden
gemeten. Het opnemen van de datadoor-
voer tegen de meettijd levert uiteindelijk
de beschikbare internetsnelheid op voor
het downloaden van data.

Hoe de uploadsnelheid testen?
De uploadsnelheid wordt getest door de
volgorde van de downloadanalyse om te
keren. Er worden weer meerdere ver-

bindingen met de testserver geopend. In
plaats van een bestand te downloaden,
wordt er een groot bestand met wille-
keurige gegevens op je apparaat aange-
maakt en via alle verbindingen naar de
server gepusht. Door de data via meer-
dere streams over het netwerk naar de
server te pushen, wordt de maximale
doorvoer gemeten. Nogmaals, het opne-
men van de gegevensdoorvoer tegen de
tijd levert de beschikbare internetsnelheid
op voor het uploaden van gegevens.

Hoe ping testen?
Tijdens de pingtest stuurt het apparaat
een klein datapakket over het netwerk
naar de testserver op internet. Wanneer
de server dit pakket ontvangt, stuurt het
terug naar het apparaat en is de rondreis
voltooid. De tijd die het datapakket nodig
heeft om de roundtrip te voltooien, wordt
latentie genoemd, ook wel ping ge-
noemd. Om een nauwkeurige meting te
krijgen, worden meerdere ping-tests

(verder lezen)
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Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
Ik heb de afgelopen weken onder een
steen gelegen. Waren de terrassen
eindelijk open, werden we nationaal
geteisterd door een misselijk maken-
de cocktail van een hardnekkige
poolwind met hoosbuien, hagel en
onweer bij een gevoelstemperatuur
van zo’n 3 graden, uitgeserveerd
gedurende de gehele meivakantie.

Voor het virus was het heel dubbel,
het is dol op lage temperaturen, maar
een fikse tegenvaller was het uitblij-
ven van deinende mensenmassa’s in
parken en in winkelstraten. Alhoewel:
op de zaterdagmarkt in Nieuwegein
kun je desgewenst over de ‘koppen’
lopen en afstand houden is iets van
vóór de versoepelingen.

In de opmaat naar persconferentie
nummer 32 broedde onze demis-
sionaire premier op de uitwerking van
zijn radicale ideeën, die hij achteloos
aangekondigd had tijdens die korte
stop bij een NOS verslaggever. U

weet wel, tijdens dat fietstochtje met
dat mutsje en die sportieve fiets en
dat stoere jackie.

Helaas, zo meldde hij bij Nieuwsuur,
was hij nogal druk, en dan valt het
niet mee om radicale ideeën echt
concreet te maken. Er kwam dan ook
niet veel van terecht. Ook niet van de
diepgaande reflectie, die was ook niet
van de grond gekomen door al die
drukte. Hij ging echt niet alles anders
doen, hij was best trots op 10 jaar
Zichzelf en hij was nu eenmaal van de
goede sfeer en de snelle besluiten,
maar hij had wel één radicaal idee en
dat was het terug brengen van de
menselijke maat. Het bleef onduidelijk
wat de verblijfplaats was van die
menselijke maat, waar hij hem gedu-
rende die tien jaar was kwijtgeraakt,
maar het valt ook niet mee om alles
goed te onthouden als er zoveel
dossiers je tafel passeren. En hij is
ook niet zo van de losse aanteke-
ningen, die kunnen zomaar onver-
wacht ergens opduiken, dat hebben
we pas nog gezien bij Ollongren.

Hij was niet op het radicale idee
gekomen om als leider plaats te
maken. Hij heeft waarschijnlijk ook
geen actieve kennis van het begrip
houdbaarheidsdatum. Los daarvan
heeft hij noch de partij gezorgd voor

een stel geschikte frisse mannen en
vrouwen die moeiteloos het stokje
over kunnen nemen als het ‘poppetje’
Rutte – die echt alle waardering
verdient voor tien jaar premierschap
en dat meen ik – aan het einde van
zijn politieke levenscyclus is.

Op de markt in Nieuwegein trof ik ter
hoogte van de notenkraam de honds-
trouwe Leger des Heils soldaat. Hij
had een briefje opgehangen waarop
stond Hemel of Hel. Hij zei dat ik zelf
mocht kiezen: als ik in Jezus geloof-
de, dan werd het de hemel. En
anders…. Echtgenoot T. vroeg of het
ook volstond als je een goed mens
was. Iemand met oog voor de
menselijke maat. Hij schudde zijn
hoofd, zijn pet bewoog mee. Nee,
daar was Jezus echt heel radicaal in.

Aflevering 46
Alle afleveringen vind je hier.

https://www.speedcheck.org/nl
https://www.pen.nl/winkel
https://www.pen.nl/winkel
https://www.pen.nl/artikel/hoe-snel-is-uw-internetverbinding-en-hoe-meet-u-dat
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.pen.nl/page/2?s=Willeke+Stadtman
https://www.pen.nl/?s=stadtman+corona
https://www.pen.nl/artikel/bouwen-aan-eeuwenoude-stadskraan-gaat-door-op-museumwerf-vreeswijk
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De Vleugel
maakt Happy Stones
voor een glimlach

Je ziet ze overal liggen in Nieuwe-
gein: ‘happy stones’. Een opmerk-
zame wandelaar kán ze bijna niet
missen, zoveel zijn het er inmiddels.
Soms liggen ze heel zichtbaar op
een hek of paaltje, soms een beetje
verscholen onder een bosje of in
een boom. Happy stones zijn kleine,
beschilderde stenen bedoeld om
een glimlach op het gezicht van een
voorbijganger te toveren. Zomaar
een positief gebaar voor iemand die
je niet kent, zonder dat je iets terug
verwacht.

Montessorischool De Vleugel aan het
Mozartplantsoen 1 ziet graag veel blije
gezichten in Nieuwegein. Juist in deze
tijd waarin het belangrijk is om elkaar
een hart onder de riem te steken.
Daarom beschilderden leerlingen en
ouders van De Vleugel samen stenen,
die ze in de wijken rond de school heb-
ben neergelegd. Daar liggen ze te
wachten op die ene voorbijganger die
ineens verrast een blik op ze werpt.

Een selectie van de happy stones van
De Vleugel is te zien op de website
van de school. De leerlingen zijn be-
nieuwd hoe hun stenen door Nieuwe-
gein zwerven. Wie een steen van De
Vleugel vindt kan deze via de website
registreren.

Waarschijnlijk is de rage van de happy
stones overgewaaid uit Amerika. Vera
(5) noemt ze blije stenen en ze zijn vol-
gens haar bedoeld voor iedereen. In
Nederland bestaat het beschilderen
van stenen al langer, maar in de coro-
na-tijd heeft het een enorme vlucht ge-
nomen. Ook in Nieuwegein is er een
heuse jacht op happy stones gaande.

Op Faceboook (happy stones ng) is in-

middels een grote groep Nieuwegei-
ners actief. Daar vind je af en toe ware
kunstwerken. Het eigenlijke idee is dat
je een steen vindt terwijl je er niet naar
op zoek gaat. Dan is de verrassing des
te groter. Maar of je nu wel of niet ac-
tief zoekt, die glimlach blijft en daar
gaat het uiteindelijk om.

Het samen maken van happy stones
past goed binnen het Montessori-
gedachtengoed. Eén van de pijlers van
dit onderwijssysteem is kinderen ver-
antwoordelijkheid te leren nemen voor
zichzelf én hun omgeving. De school
maakt kinderen bewust van hun in-
vloed op deze planeet. Zo voeren de
leerlingen iedere week praktische ta-
ken uit op school, zoals materialen
aanvullen, boeken rechtzetten, op-
ruimen, de vloer vegen of de school-
tuin wieden. Ook verzorgt elke leerling
in de klas een eigen plantje. Zo dragen
ze samen zorg voor hun leeromgeving.
Binnen het Montessori-onderwijs zitten
kinderen van verschillende leeftijden
samen in een klas en werken ze in pro-
jecten regelmatig samen met kinderen
uit andere klassen. Zo leren ze hulp

geven én vragen. Ook aan de happy
stones werkten de jongste leerlingen
samen met oudere kinderen.

De leerlingen vinden het leuk om te
zien of hun steen is gevonden. Wie
een steen van De Vleugel vindt kan
deze via de website registreren
(www.devleugel.net). Daarna kan de
steen weer verder zwerven. Want wat
is nu leuker dan de gevonden steen
weer ergens anders achter te laten
voor een nieuwe achteloze wandelaar.

Zo laat één kleine steen een kleine golf
van positiviteit door Nieuwegein gaan.
Maya (6): 'Ik weet niet of ik mijn steen
ga verstoppen, misschien vind ik hem
zo mooi dat ik hem heel graag zelf wil
houden'. Dat ze mooie dingen maken
is zeker, want zegt Vera: 'het is leuk
om mooie dingen te maken'.

Op de foto werken de jongste
kinderen samen met oudere leerlin-
gen aan de happy stones.

De Digitale Nieuwegeiner
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AHN buitenactiviteit
voor 20 tot en met 40 jarigen

Speciaal voor inwoners van Nieu-
wegein in de leeftijd van 20 tot eng
met 40 jaar organiseert de Algeme-
ne Hulpdienst Nieuwegein (AHN)
een gezellige buitenactiviteit. Ieder-
een is van harte welkom, dus voel je
bij deze vooral uitgenodigd om aan
te sluiten. Al wandelend wordt er
gezellig met elkaar kennis gemaakt
en wel op zaterdag 22 mei 2021. Je
bepaalt zelf het tempo en de af-
stand, genoeg plekjes onderweg om
even te gaan zitten.

Vind je het lastig om aan gesprekson-
derwerpen te komen? Ook dat is geen
probleem; voor wie wil, zijn er eenvou-
dige ‘pickwick’-vragen beschikbaar.
Leuk om elkaar op die manier beter te
leren kennen.

Natuurlijk zorgt de AHN voor een heer-
lijk coffee-to-go met wat lekkers voor
onderweg en ook na afloop is er nog
ruimte voor wat te drinken met een
kleine versnapering en na te praten.

Eenieder wordt vriendelijk verzocht om
zich aan de Corona-maatregelen te
houden en de 1,5 meter afstand te re-
specteren.

De start van de activiteit is bij het
Petanquecentrum aan de Galecopper-
laan 1 in de wijk Galecop. Het begint
zaterdag 22 mei 2021 om 10.30 uur en
de wandeling duurt tot ongeveer 12.15
uur.

Aanmelden: graag vooraf bij begelei-
der@hulpdienstnieuwegein.nl. Vragen
over deze activiteit per e-mail kan via:
begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl
of telefonisch op maandag, woensdag
of donderdag op: 0303073574.

Boa’s in Nieuwegein
blijven voorlopig
bodycams gebruiken

De eerste resultaten van een pilot
waarbij vijf handhavers in Nieuwe-
gein bodycams dragen, zijn positief.
Daarom behouden de boa’s (Bijzon-
dere Opsporings Ambtenaar) de
bodycams gedurende de evaluatie
van het project. Dit heeft het college
in een brief aan de gemeenteraad
laten weten.

De pilot startte 14 oktober 2020 en
loopt nu ten einde. Het doel van het
project is om te kijken of het werk van
de boa’s veiliger wordt en of de came-
ra’s het veiligheidsgevoel van de deel-
nemers vergroten. Naar verwachting
neemt het college in september dit jaar
een besluit over een definitieve
voortzetting van het project.

Nieuwegein is niet de eerste gemeente
die bodycams invoerde. Ook in bijvoor-
beeld Utrecht lopen handhavers met
deze camera’s.

Een bodycam is een kleine draagbare
camera. Het doel van de bodycam is
het vergroten van de veiligheid van de
boa. Er worden alleen opnames ge-
maakt als de boa vindt dat er een on-
veilige situatie ontstaat. Zonder deze
beelden is het achteraf niet mogelijk
om incidenten goed te onderzoeken.
Alle beelden worden veilig opgeslagen.
Alleen een aantal medewerkers met
toestemming mogen de beelden bekij-
ken.

Kan ik de beelden inzien
die van mij gemaakt zijn?
Als je zelf gefilmd bent met een body-
cam, heb je recht op inzage in je eigen
gegevens. Je recht op inzage betreft
alleen je eigen persoonsgegevens en
niet die van andere personen die in
beeld komen (of waarvan de stem is
opgenomen). Die andere personen
zullen dus eerst onherkenbaar worden
gemaakt, want het recht op inzage be-
treft alleen je eigen persoonsgege-
vens. Op deze website staat informatie
over het privacybeleid van de gemeen-
te Nieuwegein. Je kunt daar ook een
verzoek voor inzage indienen.

Elf populieren
moeten verdwijnen
langs trambaan vanwege
‘brandgevaarlijke’ pluisjes

(vervolg van pagina 19)

Toen ging het om een stapel droog
tuinafval die door bewoners in de
gemeentegrond was neergegooid.'
Normaal gesproken zijn de pluisjes
ongevaarlijk, stelt Meijer. 'Heel soms
gaan de pluisjes smeulen door en
sigaret, maar doven deze direct weer
uit. Uit onwetendheid bellen de men-
sen de brandweer, die dan voor niets
komt.'

Minder groene toekomst
De beslissing om over te gaan tot de
kap van de bomen is volgens Meijer en
Elise veel te makkelijk genomen, nadat
de gemeente twee jaar eerder ook al
bomen in de buurt verwijderde. Meijer
en Elise benadrukken dat de desbe-
treffende bomen volgens de bomen-
rapportage nog een levensduur van
meer dan vijftien jaar hebben. Dit zegt
alleen niets over het mogelijke gevaar
dat ontstaat door het behouden van de
bomen.

In de wijk Doorslag zijn het afgelopen
jaar meer dan 110 bomen gekapt of
worden nog gekapt. Hier komen vijftig
vervangende bomen voor terug. De
gemeente zegt dit te doen omdat het
alleen gezonde en ongevaarlijke
bomen wil behouden. De desbetref-
fende elf populieren zijn er nog bijge-
komen.

Elise is bang dat de groene buffer en
de natuurlijke geluidsbarrière, tussen
de huizen, de A2 en de tramlijn, ver-
dwijnt. Net als de CO2 absorberende
functie van de bomen.
'Ik ben hier twintig jaar geleden komen
wonen voor deze groene oase; het is
een uniek stukje. Je ziet het groene
gebied steeds verder afbrokkelen. Het
is de manier waarop dit gebeurt, dat
een ingrijpende beslissing zo makkelijk
wordt genomen', zegt Elise, 'What’s
next?'

De Digitale Nieuwegeiner
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Column Heleen van den Hoven

‘Wist je dat?’
Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieu-
wegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troon-
ladder' en 'Losse tanden', enkele
kinderboeken die spelen in de wijk
Zuilenstein. Deze boeken zijn via
onze webshop te koop.
Voor de lezers van De Digitale Stad
Nieuwegein (en daarmee ook voor
De Digitale Nieuwegeiner) tekent ze
wekelijks haar spinsels op met
haar schrijverspen.
Deze week: ‘Wist je dat?’

L’esprit de l’escalier, noemde filosoof
Denis Diderot het, lees ik in de NRC.
De geest van de trap, ofwel het feit
dat je pas na het weggaan, onderaan
de trap, het beste antwoord op een
vraag te binnen schiet. Het overkwam
me na de boekpresentatie van Het
Tango algoritme, waar Gina van den
Berg de vraag stelde waarom drie

sterke vrouwen zo snel vallen voor de
mannelijke hoofdpersoon. Ik antwo-
ordde dat hij zich eerst moest bewij-
zen, wat hem de nodige moeite kost-
te. En dat de vrouwen zelf ook actie
ondernamen.

Het beste antwoord zat de volgende
ochtend bij het wakker worden in mijn
hoofd. Bij een tango heb je leiders,
meestal de mannen, en volgers. De
leider zorgt dat de volger veilig en
zonder botsingen over de dansvloer
kan gaan. Daarbij krijgt een volger ge-
noeg inbreng, het is aan de leider om
haar intenties te voorzien.

Het is niet zwak om je aan een ander
over te geven, integendeel, het vergt
een hoop moed om grotendeels ach-
teruit stappend op hoge hakken over
de dansvloer te gaan, om een ander
jouw welzijn toe te vertrouwen. De
levensles van de tango.

Een andere lastige vraag waar ik niet
direct antwoord op had, was: Waarom
schrijf je over algoritmes, over cyber-
crime? Wil je de lezer iets meegeven?

Schreef je Het CARPA Complot en
Het Tango algoritme om mensen iets
te leren? Nee, niet in eerste instantie,
zei ik, ik wilde een spannend verhaal
maken. Over cybercrime, over de al-
goritmes achter socialmedia-apps, dat
wel. Zit er dan toch nog steeds iets
van een ‘juf’ in mij?

Vandaag herinnerde ik me ineens hoe
ik vroeger vaak uit school kwam met
de uitroep: ‘Wist je dat…’, en dan
volgde er altijd een uiteenzetting over
iets bijzonders wat ik geleerd had. En
eigenlijk is dat waarom ik schrijf. Ik
heb niet zozeer de behoefte een an-
der iets te leren, als wel mijn eigen
verwondering te laten horen.

Gelukkig heb ik huisgenoten die
graag naar me luisteren. Want terwijl
ik dit schrijf, realiseer ik me dat ik de-
ze vraag vrijwel dagelijks stel, wan-
neer ik websites en rapporten uitpluis,
op zoek naar informatie die ik in mijn
nieuwe boek kan gebruiken. ‘Wist je
dat…?’

Heleen van den Hoven

Aflevering 1

Politie waarschuwt
voor phishing met QR-codes

(vervolg van pagina 2)

Om dit te doen, moet je de QR-code in
het bericht scannen. Deze QR-code leidt
echter naar een phishingwebsite waar
jouw inloggegevens kunnen worden ver-
kregen door de cybercriminelen.

Wat is een QR-code?
QR is de afkorting van ‘Quick Respon-
se’ (snelle reactie). Een QR-code bestaat
uit een vierkantje dat is opgebouwd uit
zwarte en witte blokjes. In die blokjes zit
informatie.

Een QR-code kan bijvoorbeeld gebruikt
worden om een URL aan te bieden. De
code wordt met de camera van een
smartphone gescand en met een QR-
lezer omgezet in een URL. Vervolgens
toont de browser van uw telefoon de bij-

behorende website. Het voordeel hiervan
is dat je niet zelf het internetadres hoeft
over te typen.

Maar QR-codes kunnen ook gebruikt
worden om andere informatie door te
geven. Een code bijvoorbeeld, een tele-
foonnummer, een betaalverzoek of een
hele tekst.

Het gevaar zit hem erin dat je niet kunt
zien welke informatie er in zo’n QR-code
staat. Je kunt vooraf de URL die hoort bij
een QR-code namelijk niet zien. Wan-
neer je een QR-code scant van een on-
bekende, weet u nooit zeker wat u doet.

Advies
Wees alert. Scan nooit zomaar een QR-
code. Zorg dat je zeker weet met wie je
te maken hebt voordat je er eentje scant.
Laat je niet onder druk zetten. Als je de
gevraagde informatie ook op een andere
manier kunt geven, kies daar dan voor.

Vertrouw je het bericht met QR-code
niet, neem dan contant op met de orga-
nisatie die als afzender wordt vermeld.
Doe dit via de officiële website of het offi-
ciële telefoonnummer. Bel niet naar het
telefoonnummer in de brief of e-mail.

Bent je opgelicht
door cybercriminelen?
Doe altijd aangifte bij de politie. Bel ook
direct je bank en volg de aanwijzingen
van de bankmedewerker. Deel daarnaast
je verhaal met vrienden en kennissen. Zo
help je voorkomen dat er nieuwe slacht-
offers worden gemaakt.

Let op
Wanneer u een schermafbeelding maakt
van een bericht met een QR-code, is het
bij sommige apparaten mogelijk dat je
daarmee meteen de code scant. Wil je dit
risico vermijden, zoek dan eerst bij je in-
stellingen naar ‘QR-code scannen’ en
schakel deze mogelijkheid uit.
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De Veldrakker werkt mee aan
muzikale verjaardagstaart
Koningin Máxima

Meer muziek in de klas, wie wil dat
nu niet? De leerlingen van de groe-
pen vier van OBS De Veldrakker aan
de Heemraadsweide in ieder geval
wel. Hun vakleerkracht Engels
schreef ze in voor het verjaardags-
cadeau ‘50 Dagen Muziek’ voor
koningin Máxima, dat de organisatie
Meer Muziek in de Klas aanbiedt op
haar 50e verjaardag. En ze wonnen!

Hun prijs was een leuke en actieve
muziekworkshop van muzikant Jeroen
Schipper, en kids reporter Thomas
kwam met een filmploeg naar de

school om daar een mooie reportage
van te maken.

Vakleerkracht Engels Helen de Lange
geeft op De Veldrakker wekelijks les in
alle groepen: 'Als ik mijn les koppel
aan muziek, zie ik enthousiaste, crea-
tieve leerlingen die spelenderwijs een
taal leren.' De school werd voor de
workshop speciaal gekoppeld aan
muzikant Jeroen Schipper, auteur van
onder andere de tweetalige liedboeken
Zinglish. Hij was blij verrast toen hij de
Zinglish boeken in de klas zag staan
en de kinderen zijn zelfgeschreven
Springtime Song al bleken te kennen.
Dat was een mooie warming up voor
de percussieworkshop die volgde. Er
werd enthousiast geklapt, gestampt en

getrommeld op allerlei lichaamsdelen.
Het plezier spatte er vanaf.

Na afloop van de workshop vertrouwde
Jeroen Schipper de kinderen toe dat hij
het best een beetje spannend had ge-
vonden om de workshop aan zoveel
jonge leerlingen tegelijk te geven, maar
het ging geweldig. Zelfs het moeilijkste
level van zijn percussie-game wisten
ze te prima uit te voeren.

Kids reporter Thomas was benieuwd
naar de ervaringen van Justin, Tessa,
Nieki en Ijoyda uit de groepen vier. Zij
hadden vooral het onderdeel waarbij
ze met hun ogen dicht het ritme moes-
ten naspelen erg leuk gevonden.

De Digitale Nieuwegeiner

Verloren pop
duikt op uit sloot
aan de Rendierweide
en zoekt eigenaar

‘Jaren geleden wist pop niet
wat haar overkwam. Zo stond
pop eerst hand in hand met
de eigenaar aan wal en in een
mum van tijd was het kopje-
onder in het koude slootwa-
ter. Hoe erg pop ook probeer-
de weer terug aan wal te ko-
men, het lukte het maar niet.'
'Langzaam zag pop de eigenaar
weglopen en de hoop wegzak-

ken’ zo laat Puck Baars onze
redactie weten.

Na tijden onderwater te hebben
geleefd kwam pop op zondag
9 juni 2019 voor het eerst weer
bovenwater. Met een volgelo-
pen gezichtje keek pop vanuit
het water naar boven. Zonder
twijfel werd pop uit het water
gehaald. Toen pop eenmaal
was bijgekomen van de schrik
kreeg pop een mooie plek in de
boom. Na een paar dagen ge-
zeten te hebben gaf pop na een
avondje vol windstoten de hoop

weer op. Bijna twee jaar lang
verstopte pop zich tussen de
waterlelies en de vissen. Op
12 mei 2021 kwam het gezichtje
van pop weer naar boven.
Wederom is pop zonder enige
twijfel uit het water gered. Deze
keer kreeg pop een wat veiliger
plekje met een goed uitzicht
over het water. De zoektocht
naar de eigenaar, die pop in de
sloot naast de Rendierweide in
Nieuwegein is verloren, is nooit
gestopt. ‘Kop op pop, misschien
duikt de eigenaar nog op!’ aldus
Puck.
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De Stellingmolen van Verloop, Jutphaas

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tol-bij-jutphaas
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-stellingmolen-van-verloop-anno-1965

