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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.
• FIFA WK Toernooi, vandaag • Kids Hockey-clinic, 12 mei •
Avond van de Raad, 12 mei • Kids Hockey-clinic, 19 mei • On-
line Alzheimer café, 20 mei • NL-Doet, 28 en 29 mei • Voetballen
als Oranje, 6 juni • NOC*NSF Nationale Sportweek, 17 t/m 26
september • Soroptimisten, 19 september • ‘SamenLoop voor
Hoop, 21 en 22 mei 2022 •
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Inspirerend Nieuwegein Voetballen als Oranje

DEZE WEEK

• City toekomstklaar maken • Vaccineren in Nieuwegein • Jut-
phaas en Vreeswijk in oorlogstijd • Schoonspringers Aquarijn
naar Europese Kamploenschappen • 126 Sociale huurappartemen-
ten opgeleverd • Eerste online Alzheimer café • Vaccineren in
Nieuwegein • Denk mee met gemeente • Toespraak burgemeester
Frans Backhuijs • Vragen over vaccinatie in Beursfabriek • Uniek
Oranjefestival • 4 Mei-toespraak burgemeester Frans Backhuijs •
Boeken verscheurd • Nationale Sportweek • Groen Lintje 2021 •
Daders steekpartij aangehouden •

GEOPEND NU GEOPEND NU GEOPEND NU GEOP

DE LOKALE INTERNETWINKEL NIEUWEGEIN

https://www.pen.nl/artikel/maak-kennis-met-hockey-vier-gratis-kidsclinics
https://www.pen.nl/artikel/avond-van-de-raad-12-mei-over-rundu-en-het-mec
https://www.pen.nl/artikel/maak-kennis-met-hockey-vier-gratis-kidsclinics
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://www.pen.nl/artikel/jsv-nieuwegein-organiseert-op-zondag-6-juni-een-uniek-oranjefestival
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://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/komende-editie-samenloop-voor-hoop-nieuwegein-bekend
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 het Makado centrum in
Jutphaas/Wijkersloot.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Dé lokale internetwinkel
van Nieuwegein
is nu geopend

Dé internetwinkel van Nieuwegein is
vanaf nu geopend. Lokale winkeliers
met echte Nieuwegeinse producten
kunnen vanaf vandaag op
www.pen.nl/De Digitale Stad Nieu-
wegein hun producten verkopen. We
zijn gestart met drie mooie producten.

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 kunt u 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 u op zoek bent naar het
nieuws in Nieuwegein. Hier is de
winkel en deze zullen wij langzaam
aan uitbreiden.

Verkoopt u leuke producten die te
maken hebben met Nieuwegein? Stuur
ons eens een e-mailtje. Wij nemen dan
contact met u op over de mogelijkhe-
den.

Man in Hoog Zandveld
opgepakt na melding van
verkeersruzie met wapen

De politie in Nieuwegein heeft
afgelopen zaterdag met getrokken
wapens een man gearresteerd op de
Henri Dunantlaan na een verkeers-
ruzie. Dat bevestigt een woordvoer-der
van de politie.

Bij het verkeersconflict in de wijk Hoog
Zandveld zou een wapen zijn getrok-
ken. Daarop rukten meerdere een-
heden van de politie uit. De man werd
vervolgens rond 13.00 uur ter hoogte
van de Zandveldseweg gearresteerd.
Dat gebeurde midden op straat, zo is
op beelden te zien die door een oogge-
tuige zijn gemaakt.

De verdachte is een 27-jarige man, hij
is de enige persoon die is opgepakt.
De politie onderzoekt wat er precies is
voorgevallen en of er daadwerkelijk
een wapen is gebruikt.
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Desiree Geerars de Wit
op Facebook

Zo jammer dit.
Allemaal boeken
verscheurd

uit de buurtbieb
bij de Venkelgaarde
en alles op het pleintje
tussen Martinusgaarde,

Venkelgaarde
en Kervelgaarde
achtergelaten.

Ook de jeugdboeken
van mijn dochter

die ik er vorige week
in heb gedaan.

https://www.pen.nl/artikel/asperges-met-een-bieslook-saus
https://www.pen.nl/artikel/het-makado-center
https://www.pen.nl/artikel/category/nieuws-wijknieuws/nieuws-uit-de-wijk/jutphaaswijkersloot
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.pen.nl/winkel
https://www.pen.nl/winkel
https://www.pen.nl/winkel
mailto:winkelen@pen.nl
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.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3890756797627063&set=gm.3873733679409368


Toespraak burgemeester
Frans Backhuijs

Dodenherdenking
en Bevrijding 2021

4 En 5 mei zijn voor veteranen in-
drukwekkende dagen. Dinsdag
4 mei vormden 60 veteranen het ere-
couloir tijdens de Nationale Her-
denking op de Dam. Dit jaar geden-
ken we dat het 76 jaar geleden is dat
de Tweede Wereldoorlog ten einde
kwam en Nederland is bevrijd. En
woensdag 5 mei werd de vrijheid
gevierd. In verband met de maat-
regelen rondom het Coronavirus

brachten veteranen dinsdag, net als
vorig jaar, hun eerbetoon niet op de
Dam, maar online via het digitale
erecouloir. Ook Dennis Kroon uit
Nieuwegein stond in het online ere-
couloir.

Iedere veteraan in het erecouloir stond
er met een persoonlijke reden. Dat
gold ook voor de veteranen die dit jaar
de erehaag zouden vormen. Zo ook
voor Kroon: 'Ik denk aan de mensen
die ik gekend heb en die overleden
zijn, maar ik probeer ook iedereen voor
me te halen die tijdens uitzendingen
verschil heeft gemaakt. Ik denk aan de
dapperheid van mijn collega’s en in het

bijzonder denk ik aan Jeroen Severs.
Onze eenheid kende hem eigenlijk
niet, maar ik voel me toch verbonden
met hem.'

Toespraak
burgemeester Frans Backhuijs
De 4 mei-herdenking vond dit jaar
wederom niet zoals gebruikelijk plaats.
Vanwege de Coronamaatregelen was
het, net zoals vorig jaar niet mogelijk
om mensen uit te nodigen voor de
kranslegging bij het oorlogsmonument
aan de Nedereindseweg.
Burgemeester Frans Backhuijs hield
zijn toespraak online. Deze toespraak
is hier te bekijken en hier te lezen.
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Twee vragen over vaccinatie
in de Beursfabriek

Sinds 3 mei kunnen Nieuwegeiners
voor een vaccinatie terecht in de
Beursfabriek. Twee vragen worden
vaak gesteld.

1. Welk vaccin krijg ik?
2. Kan ik mijn tweede vaccinatie ook in
de Beursfabriek halen.

1.Welk vaccin je krijgt, is afhankelijk van
wie de prik bij je zet en de beschikbare
vaccins. Op de uitnodiging die je ont-
vangt, staat vermeld door wie je wordt
gevaccineerd en ook welk vaccin je krijgt.
Word je binnenkort gevaccineerd door de
GGD regio Utrecht? Dan krijgt je Pfizer.
Word je binnenkort gevaccineerd door de
huisarts? Dan word je gevaccineerd met
AstraZeneca. De huisartsen vaccineren
op 4, 5 en 6 mei in de Beursfabriek en
daarna weer een paar dagen in juni en

juli voor de 2e ronde. De uitnodigingen
voor vaccinatie worden verzonden vol-
gens de landelijke vaccinatiestrategie.

2. Ben je aan de beurt voor je 2e vacci-
natie? Die staat dan ook gepland op de
locatie waar je je eerste prik hebt ge-
haald. Dat staat in de uitnodiging die je
hebt ontvangen. Als je eerste prik niet in
de Beursfabriek is gezet, kun je daar dus
helaas niet voor de 2e prik terecht.

https://www.pen.nl/artikel/dennis-kroon-uit-nieuwegein-staat-in-het-online-erecouloir-tijdens-tijdens-de-nationale-herdenking
https://www.pen.nl/artikel/dennis-kroon-uit-nieuwegein-staat-in-het-online-erecouloir-tijdens-tijdens-de-nationale-herdenking
https://www.pen.nl/artikel/monument-voor-de-gevallenen
https://www.pen.nl/artikel/monument-voor-de-gevallenen
https://www.pen.nl/artikel/toespraak-burgemeester-frans-backhuijs-dodenherdenking-en-bevrijding-2021
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


 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 2002
Geduldiig wachten de kinderen (en
sommige ouders) in een lange rij voor de
hindernisbaan tijdens een wijkfeest op
het Kempenaerpark in Galecop.

JSV Nieuwegein organiseert
een uniek Oranjefestival!

Ieder seizoen vinden veel jonge mei-
den en jongens hun weg naar de
lokale voetbalvereniging. Zij gaan
daar genieten van veel voetbalple-
zier, samen met hun vriendjes en
vriendinnetjes. Om geïnteresseerde
jongens en meiden de kans te geven
de vereniging te leren kennen en te
ontdekken of voetbal een leuke
sport voor hen is, organiseert JSV
Nieuwegein op zondag 6 juni een
uniek Oranjefestival op Sportpark
JSV Galecop te Nieuwegein.

Oranjefestival
JSV Nieuwegein werkt in de organisa-
tie van dit gratis Oranjefestival samen
met de KNVB, de Nederlandse voet-

balbond. Om de verenigingen, rondom
het komende EURO2020, te onder-
steunen bij het werven van nieuwe
leden bij de jongste jeugd, heeft de
KNVB een speciale activiteit uitgewerkt
voor de verenigingen. De verenigingen
ontvangen hierin allerlei hulpmiddelen,
waaronder speciale Oranje-hesjes en
een uitgewerkt draaiboek van het

Oranjefestival.
Voetballen als Oranje!
De spelers van Oranje en speelsters
van de OranjeLeeuwinnen ondersteu-
nen deze festivals, ook zij zijn namelijk
ooit begonnen als jong meisje of jon-
gen bij één van de lokale amateur-
verenigingen. Zij erkennen het belang
van veel sporten en bewegen op jonge
leeftijd en stimuleren dat veel jonge

kinderen gaan voetballen bij een ver-
eniging. Hun voetbaldroom is immers
ook ooit op deze manier gestart!

Aanmelden
Aanmelden voor de activiteit is heel
makkelijk. Op het platform www.kn-
vb.nl/alsoranje staan alle Oranjefesti-
vals vermeld en wanneer je zoekt op
JSV komt ons Oranjefestival naar
voren. Daar vind je dan de mogelijk-
heid om je in te schrijven. Vanuit JSV
Nieuwegein volgt dan een bevestiging
en daarna meer informatie over het
Oranjefestival.

Direct aanmelden? Dat kan hieronder!
5+6+7 jaar,
8+9 jaar,
10+11 jaar.

https://www.knvb.nl/alsoranje
https://www.knvb.nl/alsoranje
https://www.knvb.nl/oranjefestival/jsvnieuwegein/1437
https://www.knvb.nl/oranjefestival/jsvnieuwegein/1440
https://www.knvb.nl/oranjefestival/jsvnieuwegein/1443
https://youtu.be/sDH0zvexPVQ


Denk mee over
het nieuwe participatiebeleid
in Nieuwegein

Samen met inwoners, ondernemers
en organisaties werkt de gemeente
aan een duurzame, veilige en gezon-
de stad. Daarvoor betrekt de ge-
meente Nieuwegein de inwoners
van de stad bij allerlei ontwikkelin-
gen en plannen. Of kloppen inwo-
ners, ondernemers of organisaties
zelf aan met een idee. ‘Deze samen-
werking noemen we participatie. Het
huidige participatiebeleid ‘Samen
met de stad’ gaan we vernieuwen en
verbeteren. Dat doen we graag
samen met u!’ aldus de gemeente.

De gemeente ontwikkelt veel plannen
voor en met de stad. Denk bijvoorbeeld
aan de ontwikkeling van City, de Rou-
tekaart Energieneutraal 2040, Betere
Buurten en de Omgevingsvisie. Ben je
op een passende en waardevolle ma-
nier betrokken bij deze ontwikkelingen
en plannen van de gemeente?

Veel Nieuwegeiners hebben ideeën
voor hun wijk, organisatie of bedrijf.
Zo’n idee noemt men binnen de
gemeente een initiatief. Hoe gaat de
gemeente om met zo’n initiatief? Kor-
tom, wat vind jij belangrijk voor het
nieuwe participatiebeleid? Wat zijn vol-
gens jou belangrijke voorwaarden voor
een goed participatietraject? We horen
graag van je wat er in de samenwer-

king met de gemeente al goed gaat en
wat er nog beter kan.

Vernieuwde visie,
spelregels en aanpak
De gemeente Nieuwegein gebruikt
jouw tips en ideeën voor het vernieu-
wen van de Nieuwegeinse visie op par-
ticipatie. Op basis van alle gesprekken
werkt zij aan de vernieuwde visie op
participatie. Ook ontwikkelen de ge-
meente Nieuwegein duidelijke spel-
regels en een heldere aanpak voor de
Nieuwegeinse manier van samenwer-
ken.
Wil je ook in gesprek met de gemeente
Nieuwegein over participatie? Dat kan
op maandag 17 en dinsdag 18 mei
aanstaande. Meld je hier aan.
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De Vakantie Games

FIFA WK Toernooi
Vrijdag 7 mei,
12.00-14.30 uur: 8 t/m 12 jaar
14.30-17.00 uur: 13 t/m 16 jaar
Bibliotheek De tweede verdieping

Aanmelden voor deelname: KLIK

Vragen of opmerkingen:
l.spironello@merwestein.nl

https://www.ikbennieuwegein.nl/Beheer/Formulierenmodule/1941382.aspx
https://www.pen.nl/artikel/plus-van-loon-verkoopt-als-eerste-supermarkt-de-culinaire-bitterbal-en-kroket-van-vocking-leverworst
https://filmscanning.nl
http://www.example.com
mailto:l.spironello@merwestein.nl
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Negende vaccinatielocatie
van de provincie Utrecht
geopend in Nieuwegein

In de Beursfabriek in Nieuwegein is
afgelopen maandag een vaccinatie-
locatie geopend. In het gebouw,
waar normaal gesproken evene-
menten plaatsvinden, is ruimte ge-
noeg om tienduizend mensen per
dag te kunnen vaccineren. Het is de
negende plek in de provincie
Utrecht waar je gevaccineerd kunt
worden.

De locatie is bedoeld voor inwoners
van Nieuwegein en buurgemeenten.
Mensen krijgen van de huisarts, de
GGD of het RIVM een oproep om zich
in het Beursgebouw te laten prikken.
Er wordt gestart met het toedienen van
het Pfizer-vaccin.

De locatie heeft 16 priklijnen, genoeg
om maximaal tienduizend mensen per
dag te kunnen vaccineren. Het is een
van de grotere priklocaties van de
GGD. De organisatie verwacht, zeker
met de aanstaande levering van vac-
cins van andere leveranciers, om de
komende weken ‘serieuze aantallen’ te
gaan verwerken.

Genoeg mensen
Hierbij is de GGD afhankelijk van de
het maximaal aantal vaccins per loca-
tie. GGD-woordvoerder Lennart van
Trigt: 'De leveringen liggen nog onder
het door ons gewenste niveau.' Op de
locatie is de GGD er in ieder geval
klaar voor: de faciliteiten en de mensen
zijn aanwezig.

De Beursfabriek is een evenementen-
locatie met ruimte voor kleine, middel-

grote en grote beurzen, feesten en
evenementen. Trigt benadrukt dat de
hal is gekozen vanwege de goede
bereikbaarheid, het grote aantal par-
keerplekken en de veilige doorloop in
het gebouw.

De priklocatie is zeven dagen per week
geopend van 08.00 tot 20.00 uur. Naar
verwachting blijft de locatie geopend
tot eind september. Dan moet iedereen
in Nederland zijn gevaccineerd.

Afgelopen maandag werden de eerste
mensen geprikt door de @ggdru in de
Beursfabriek in #Nieuwegein. 'Fijn dat
inwoners zich nu ook dichterbij huis
makkelijk en veilig kunnen laten vac-
cineren', reageerde burgemeester
Backhuijs bij de officiële opening van
de #vaccinatielocatie.

Groene Lintje 2021
Dit jaar aan de inwoner
met de mooiste boomspiegel

Dit jaar gaat het allemaal net even an-
ders. En dat geldt ook voor het Groene
Lintje dat GroenLinks jaarlijks uitreikt
in Nieuwegein. Dit jaar reiken zij op
5 juni, Wereldmilieudag, het Groene
Lintje uit aan een inwoner met de
mooiste boomspiegel.

Wat is dat, een boomspiegel
Een boomspiegel is de benaming van het
stukje grond rondom de boomstam. Vaak
is de boomspiegel begroeid met gras of
is het kale grond. 'Een geweldige kans
om onze stad verder te vergroenen', al-
dus steunfractielid Rien van Keulen. 'Als
we deze lege stukjes grond zouden be-

planten met bloemen en planten, fleuren
we de straten verder op en zorgen we
voor meer biodiversiteit.'

Navraag bij de gemeente leert dat inwo-
ners deze boomspiegels zonder vergun-
ning mogen beplanten. Iedereen kan dus
in principe zijn of haar tuin of leefomge-
ving op een gemakkelijke manier groener
maken. Als extra impuls wil de lokale
afdeling van GroenLinks de mooiste
boomspiegel belonen: de beplanter(s)
maken kans op het Groene Lintje dit jaar.

'Daarmee willen we dus hetzelfde als an-
dere bekende initiatieven als het NK
Tegelwippen en Tegeltje Eruit, Plantje
Erin.’

Genoeg redenen dus om vandaag nog te
beginnen met beplanten. Doe je mee aan
deze actie, of weet je wel iemand anders
die hier enthousiast van wordt? Geef
jezelf of de ander dan op door een mail te
sturen naar nieuwegein@groenlinks.nl.

Kunnen wij op jou rekenen?
Op 5 juni 12.00 selecteert GroenLinks via
een poll op basis van een top 3, samen
met iedereen die de Facebookpagina van
de partij die dag bezoekt, de winnaar van
het Groene Lintje 2021.

mailto:nieuwegein@groenlinks.nl
https://boeketten.nl
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https://www.pen.nl/artikel/lokale-schrijvers-openen-boekhandel-feestelijk-op-het-muntplein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/artikel/jsv-nieuwegein-organiseert-op-zondag-6-juni-een-uniek-oranjefestival
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Inspirerend Nieuwegein

Auteur Heleen van den Hoven woont
al ruim dertig jaar in Nieuwegein. Ze
schreef de thrillers Het Carpa Com-
plot, De speelgoedman en Het Tan-
go algoritme. Toen haar kinderen
nog klein waren, maakte Heleen en-
kele kinderboeken die spelen in de
wijk Zuilenstein: ‘De Troonladder’
en ‘Losse Tanden’. Deze boeken zijn
verkrijgbaar in de pas geopende
webwinkel van De Digitale Stad
Nieuwegein.

Heleen van den Hoven: ‘Graag schrijf
ik over locaties die ik ken, zodat ik me
door de omgeving kan laten inspireren.
In Coronatijd is het echter lastig om an-
dere steden te bezoeken, dus plaatste
ik mijn nieuwste thriller in Nieuwegein.

Met twijfel, want kan een moderne stad
als Nieuwegein wel inspireren? Het
woonhuis van mijn hoofdpersoon
Emmy vond ik op Funda, en nog wel
op loopafstand van mijn huis. Ik gaf
haar een baan op het Oosterlicht-col-
lege, omdat ik dat van mijn kinderen
kende.’

‘Jas aan en wandelen maar. Langs het
huis, over de Herenstraat – met hoge
heggen die een mens kunnen verber-
gen, of dat althans konden, omdat ze
nu helaas verdwenen zijn. Over de
Rijnhuizerbrug liep ik en langs het fort
naar de school. Hé, is dat een kraak
pand? Best wel sinister hier…’

En dan de school, hoe is het daar
eigenlijk in het donker? Ik sprak af met

een wiskundelerares en ging er naar
binnen... o, ja, die beer! Het klikte in
mijn hoofd. Ik liep en fietste door Nieu-
wegein, en zag zelfs het golvende be-
tonnen Stadsplein met de magnolia’s
door andere ogen. Weer terug in de
Herenstraat herinnerde ik me con-
certen in de Nicolaaskerk, en begra-
fenissen, het kerkhof in de zon. Zo
kreeg Nieuwegein onverwacht een ziel
in Het Tango algoritme.

Het boek, een spannend verhaal over
algoritmes, tangodansen en moeder-
liefde, is vanaf donderdag verkrijgbaar
in de boekhandels. ‘Wie een gesig-
neerd exemplaar wil, hoeft het alleen
maar te vragen, dan fiets ik er even
langs’ aldus Heleen van den Hoven.

Verdachten van neersteken
18-jarige Nieuwegeiner
aangehouden

Politieagenten hielden woensdag
5 mei jl. omstreeks 18.30 uur op de
Mineurslaan nabij de Jaarbeurs drie
minderjarige verdachten aan op ver-
denking van betrokkenheid bij een
steekincident eerder op de middag.
Hierbij raakte een 18-jarige inwoner
uit Nieuwegein zwaargewond.

Omstreeks 18.00 uur die woensdag-
middag ontstond nabij Utrecht CS een

incident waarbij de 18-jarige man uit
Nieuwegein met een mes werd gesto-
ken. Op het moment van het incident
was er vrij veel publiek aanwezig. Het
incident zorgde korte tijd voor enig tu-
mult. In dat tumult wisten de drie be-
trokken personen aanvankelijk te ont-
komen.

Doordat politieagenten snel ter plaatste
waren, konden de drie verdachten snel
worden achterhaald. Het drietal was
eerder die dag al door de politie gecon-
troleerd. Zij konden korte tijd later wor-

den aangehouden op de Mineurslaan
in Utrecht.

De drie verdachten in de leeftijd van
15 jaar zijn afkomstig uit Vianen en
Benschop. Zijj zijn ingesloten voor na-
der verhoor. Het slachtoffer uit Nieu-
wegein werd naar het ziekenhuis ge-
bracht en werd direct geopereerd. Hij
is buiten levensgevaar. De directe aan-
leiding van het incident is nog niet be-
kend. De politie doet onderzoek naar
het incident.

https://www.pen.nl/winkel/
https://www.pen.nl/artikel/tbs-voor-verwarde-nieuwegeiner-die-zijn-woning-aan-de-mandolahof-brand-stak
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.merwestein.nl/zwemles/
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BAM Wonen
levert 126 sociale
huurappartementen op
aan Mitros
bij transformatie Rijnhuizen

BAM Wonen heeft 126 sociale huur-
appartementen aan de Fultonbaan
in Nieuwegein opgeleverd aan wo-
ningcorporatie Mitros. De nieuw-
bouw is onderdeel van de heront-
wikkeling van het gebied Rijnhuizen
in de gemeente Nieuwegein. Het
bedrijventerrein Plettenburg wordt
getransformeerd tot een gemengde
woonwijk waar naar verwachting
2.500 woningen komen. De 62 ap-
partementen van gebouw De
Schilder en gebouw De Uitvinder
met 64 appartementen, zijn de
eerste woningen van Mitros die aan
de wijk worden toegevoegd.

De woningen zijn duurzaam gebouwd,
energiezuinig en zijn BENG (de eisen
voor bijna energieneutrale gebouwen)
1, 2 en 3 ready gerealiseerd. Op het
dak liggen pv-panelen die een deel van
de stroom voor de appartementen le-
veren. Elk appartement is aangesloten
op zes eigen pv-panelen. Het ventila-
tiesysteem zorgt dat de koele instro-
mende buitenlucht wordt opgewarmd
door de afgezogen binnenlucht. Op het
dak staat voor elk appartement een
warmtepomp en de appartementen
hebben vloerverwarming. De apparte-
mentengebouwen zijn ontworpen door
SVP | Architectuur & Stedenbouw.

Wijk in het groen
Rijnhuizen is een nieuwe wijk nabij het
stadscentrum van Nieuwegein met
veel groen. Met het park rondom Fort
Jutphaas en het Kasteel Rijnhuizen is
het een wijk met een eigen karakter.

Rijnhuizen ligt aan het Merwede-
kanaal, op tien minuten fietsen van het
centrum van Nieuwegein en vijftien
minuten rijden van het centrum van
Utrecht.

We Drive Solar
Parkeren kan deels op het binnenter-
rein en deels onder het gebouw. Aan
de Fultonbaan worden 25 parkeer-
plaatsen gerealiseerd. Als service kun-
nen huurders gebruikmaken van vier
elektrische deelauto’s en vier elektri-
sche deelfietsen van We Drive Solar.
Deze zijn (via een abonnement) be-
schikbaar voor zowel huurders als voor
omwonenden. Met extra op het dak
geplaatste pv-panelen wordt de stroom
hiervoor geleverd. Het parkeerterrein
blijft openbaar en wordt grotendeels
eigendom van de gemeente.

1e Online Alzheimer Café
Nieuwegein
‘Hoe Corona een beroep doet
op veerkracht’

In het eerste online Alzheimercafé
Nieuwegein staat het Alzheimer
Café Nieuwegein donderdag 20 mei
aanstaande stil bij de invloed van
Corona op het welbevinden van
mensen met dementie. GZ-psycho-
loog Margot Holweg zal tijdens de
Online meeting meer vertellen over
de gevolgen van het wegvallen van
activiteiten en structuur in relatie tot
de werking van de hersenen bij de-
mentie. Daarna gaan de deelnemers
met casemanager Saskia Meesters
in gesprek over wat zij heeft mee-

gemaakt het laatste ‘Corona-jaar.’
Hoe hebben de Corona-maatregelen
haar werk als casemanager beïn-
vloedt? En hoe heeft zij haar cliën-
ten zien omgaan met de gevolgen
van het virus?

De avond is interactief: je kunt via de
chat vragen stellen en eigen ervarin-
gen delen. Aan het einde van de bij-
eenkomst worden praktische tips en
adviezen met elkaar gedeeld: op welke
(on- en offline) plekken is ondersteu-
ning voor mensen met dementie en
mantelzorgers te vinden, binnen de
maatregelen die op dat moment van
kracht zijn? Tenslotte wordt stil ge-
staan bij enkele veranderingen binnen
Alzheimercafé Nieuwegein.

Als je (kosteloos) wilt deelnemen aan
de bijeenkomst, dan kun je je opgeven
per e-mail bij Annette Stock
(a.stock@santepartners.nl). Zij zal je
een dag van tevoren een link sturen
voor de bijeenkomst. De avond van de
bijeenkomst (donderdag 20 mei 2021,
19.00 - 20.30 uur) kun je vanaf 19.00
uur inloggen, het programma begint
om 19.30 uur. De meeting wordt geor-
ganiseerd door: Alzheimer Nederland
afdeling Lekstroom, ZorgSpectrum,
Vitras, Movactor en Steunpunt
Mantelzorg.

mailto:a.stock@santepartners.nl


Sporters Aquarijn mee
naar Europese Kampioen-
schappen schoonspringen

Van 10 tot en met 16 mei worden in
Hongarije de Europese Kampioen-
schappen schoonspringen gehou-
den. De ploeg zal op 7 mei afreizen
naar Budapest. Vanuit Aquarijn
schoonspringen zijn er twee spor-
ters die deel uit maken van TeamNL.
Nog niet eerder leverde Aquarijn
schoonspringen twee sporters aan
TeamNL, een unicum! In de afgelo-
pen jaren waren Bianca Bán, Ramon
de Meijer en Daphne Wils al actief
op dit topniveau voor Aquarijn.

Voor Daphne Wils, inmiddels 22 jaar,
wordt dit haar derde EK. Als 8-jarige
begon ze bij Angelique en Sabine de
Vroome en groeide onder leiding van
Nancy Roza door naar de absolute top
bij de jeugd. Inmiddels studeert en
springt ze voor de universiteit van
Hawaii, Amerika. In Nederland traint ze
bij Senior bondscoach Edwin Jonge-
jans. Daphne zal op de EK deelnemen
aan de 1 mtr op 11 mei en aan de
3 mtr op 15 mei. Daphne heeft een
goede kans om op beide onderdelen
een finaleplaats te behalen.

Voor Oona Abbema, net 19 jaar, wordt
dit haar eerste EK. Oona maakte op
16-jarige leeftijd de overstap van het
turnen naar het schoonspringen. Na
een vliegende start onder leiding van
Angelique en Sabine de Vroome, traint
ze nu in Coronatijd volledig mee bij
TeamNL in Eindhoven onder leiding
van junior coach Ramon de Meijer.

Oona zal op het EK deelnemen aan de

1 meter op 11 mei. Voor Oona wordt
dit EK vooral als een leermoment
gezien, op weg naar een mooie car-
rière in het schoonspringen de
komende jaren.

Ramon de Meijer, oud-springer van
Aquarijn zal als coach meegaan naar
dit EK. Nancy Roza, oud-springer van

Op de foto: Ramon de Meijer,
Oona Abbema en Daphne Wil

Aquarijn, zal als teammanager mee-
gaan met de ploeg. Voor Aquarijn
schoonspringen een bijzonder Euro-
pees Kampioenschap om naar uit te
kijken.
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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.

De kaart in het archief van deze week
komt uit 1905. Gezicht op de sluis in de
Hollandsche IJssel bij de Doorslag te
Jutphaas uit het noordoosten; met rechts
de IJsselsteinseweg en op de achtergrond
de oliemolen. De uitgever van de kaart
was Nauta en Zn. uit Velsen. De drukker
was hij zelf ook en gedrukt in zwart/wit.

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
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/


Nieuw boek
en interactieve kaart
over Jutphaas en Vreeswijk
in oorlogstijd

Het tweede boek van Renée Blom
over Jutphaas en Vreeswijk in oor-
logstijd is uit. En ze is een interac-
tieve kaart aan het uitbreiden, waar-
bij je op de kaart van Jutphaas en
Vreeswijk kan zoeken naar oorlogs-
verhalen.

Blom begon met het schrijven van de
twee boeken omdat ze de verhalen
over de Tweede Wereldoorlog in
Jutphaas en Vreeswijk maar moeilijk
kon vinden. 'Sommige verhalen zijn
nog niet echt opgeschreven; de gemid-
delde Nieuwgeiner heeft geen idee
over de gebeurtenissen in die tijd.'

Blom wil Nieuwegeiners met haar
nieuwe boek en de interactieve kaart
beter infomeren. In haar boek laat ze
de lezer zelf nadenken: 'Soms heb ik
een meerdere kanten van een verhaal
beschreven en laat ik de waarheid in
het midden', aldus Blom.

Vitaal belang
Jutphaas en Vreeswijk hebben een ri-
jke oorlogsgeschiedenis, benadrukt
Blom. En dat is ook niet gek, gezien de
centrale ligging van de twee dorpen.

Met haar opvallende gekleurde over-
hemd en brilletje zit ze in haar werk-
kamer waar ze veel aan het boek
werkte. Het heeft veel tijd gekost om
alle verhalen op te tekenen, be-
nadrukt Blom. 'Maar het is erg leuk
om te doen.'

'Deze waren van groot strategisch be-
lang voor beide partijen', vertelt Blom.
De Beatrixsluis en de Oude Lekbrug
waren bijvoorbeeld van vitaal belang
voor de strijdende partijen.

Chaos
Blom heeft geprobeerd om de chaos
onder de Nederlanders troepen aan
het begin van de oorlog in kaart te
brengen. 'Militairen werden alle kanten
opgestuurd en waren soms zelfs zoek',
vertelt Blom. In die onrustige periode
kwam het voor dat soldaten op de
trucks van een ander bataljon spron-
gen.

Werkwijze
Om antwoorden te krijgen op verhalen,
maakte ze gebruik van haar netwerk,
historici, Facebook-groepen, archieven
en het internet. Zo tuimelde Blom op

een verslag van de Nederlandse ser-
geant Wassenman. Hierin deed hij on-
der meer zijn beklag over de beperkte
defensie uitgaven van de Nederlandse
regering. Blom: 'Prachtig om te lezen.
Er is niets veranderd, denk ik dan.'

Het tweede deel van ‘Twee dorpen in
oorlogstijd’, verscheen vorige week. De
interactieve kaart staat al online en is
te bezoeken via Yestermap.
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https://www.yestermap.com/marker/213-het-trauma-van-jutphaas-net-na-de-bevrijding?coords=52.037766,5.095213,16&language=nl
https://www.pen.nl/adverteren
https://euro-lach.nl/
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.yestermap.com/marker/213-het-trauma-van-jutphaas-net-na-de-bevrijding?coords=52.037766,5.095213,16&language=nl
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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.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
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.sanquin.nl/bloed-doneren/locaties?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=alwayson_voorraad_meivakantie&utm_content=visual&fbclid=IwAR0CyYtU2f1_B9_-Wcp2wFEyZyW8syqyTX9TwoVna3v2r12R2MC5JU9Fvjw
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/


GGD regio Utrecht
opent vaccinatielocatie
in Nieuwegein

Vaccineren kan straks dichtbij huis
in de Beursfabriek in Nieuwegein.
Op maandag 3 mei opende de GGD
regio Utrecht (GGDrU) een vaccina-
tielocatie in de Beursfabriek in Nieu-
wegein-Blokhoeve. Met de opening
van deze nieuwe locatie kunnen in-
woners uit Nieuwegein en buurge-
meenten zich dichtbij huis laten vac-
cineren. Dat is fijn, want vaccineren
is de belangrijkste stap om jezelf en
uiteindelijk de mensen om je heen te
beschermen tegen het coronavirus.

Wie mag zich laten vaccineren
in de Beursfabriek?
In de beursfabriek kunnen inwoners
van Nieuwegein van zich laten vac-
cineren tegen het coronavirus. Ook in-
woners van buurgemeenten kunnen
gebruik maken van deze vaccinatie-
locatie. Inwoners krijgen een oproep
voor hun vaccinatie van de huisarts of
het RIVM. Oproepen worden verzon-
den volgens de landelijke vaccinatie-
strategie. Hierin staat wie wanneer ge-
vaccineerd wordt. In de Beursfabriek
wordt gestart met het Pfizer-vaccin.

Wanneer wordt er gevaccineerd i
n de Beursfabriek?
De locatie is 7 dagen per week ge-
opend zijn van 08.00 tot 20.00 uur. De
locatie blijft naar verwachting geopend
tot eind september 2021.

De Beursfabriek
De Beursfabriek wordt ingericht vol-
gens landelijke richtlijnen. Zodat het

vaccineren geordend, professioneel en
coronaproof kan gebeuren. Ook is
deze locatie goed bereikbaar en voor
langere tijd beschikbaar.
De Beursfabriek is goed te bereiken
per fiets en openbaar vervoer. Kom je
met de auto? Houd dan rekening met
een kleine omleiding vanwege weg-
werkzaamheden aan de Symfonielaan.

Vanaf 10 mei is de Beursfabriek voor
automobilisten te bereiken via een
kleine omleiding via de Sweelincklaan.
Men verwacht dat de werkzaamheden
4 weken zullen duren. De route richting
de vaccinatielocatie in de Beursfabriek
staat met bordjes duidelijk aangege-
ven. Voor (brom-)fietsers geldt geen
omleiding. De Beursfabriek blijft voor
hen via de Symfonielaan bereikbaar.

Rondom de Beursfabriek zijn gratis
parkeerplekken beschikbaar. Ook
wordt een ‘kiss and ride’ locatie in-
gericht. Op deze plekken kun je kort
parkeren, als je iemand wilt afzetten of
ophalen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de vaccinatie?
Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl of
bel naar 08001351. Heb je vragen over
het gebruik van de Beursfabriek? Bel
de gemeente op 14030.
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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 zag ik een wespbij in de berm die leek
op de signaalwespbij. Ik wachtte of zij rood zou oplichten, maar dat
gebeurde natuurlijk niet dus het zou ook een gewone wespbij kunnen
zijn. Of een andere wespbij die haar jongen door andere bijen laat
verzorgen, want wespbijen zijn koekoeksbijen.'

Een wespbij uit een hele groep van wespbijen die sterk op elkaar
lijken. Maar één ding hebben ze gemeen: allemaal koekoeksbijen...

Wethouder Marieke Schouten:
‘City toekomstklaar maken’

De gemeenteraad heeft met 25 stem-
men voor en 4 stemmen tegen inge-
stemd met het plan om van City Nieu-
wegein de meest duurzame binnen-
stad van Nederland te maken. Groen-
Links wethouder Schouten: ‘We willen
de meest duurzame binnenstad wor-
den door City klimaatadaptief in te rich-
ten, door natuurinclusief te bouwen,
door woningen met schone energie te
verwarmen en te koelen, en er voor te
zorgen dat er goede openbaar voorzie-
ningen zijn en fietspaden’.
Hiervoor is door een team van mensen
gewerkt om al die verschillende duur-
zaamheidsthema’s te vertalen naar
richtlijnen voor bijvoorbeeld waterop-
vang in de binnenstad zodat dit water
ook weer gebruikt kan worden voor het
vele groen dat er moet komen. Er wor-
den eisen gesteld aan de milieupresta-
ties van gebouwen en er wordt een cir-
culair water- en sanitatiesysteem ont-
wikkeld. Nieuwegein gebruikt hierbij de
Sustainable Development Goals, dat
zijn doelstellingen die wereldwijd door
alle landen zijn ondertekend en waar
ook de Nederlandse gemeenten zich
aan committeren.
Schouten: 'Deze doelstellingen helpen
ons om al die verspillende ambities bij
elkaar te brengen en ook te laten zien
hoe we die waar maken. Ik ben er trots
op dat de raad deze plannen van ons
college heeft omarmd en vastgesteld.
Daarmee zetten we een belangrijke
stap om veel nieuwe woningen te
bouwen, en dat ook op een manier te
doen op een manier die onze stad
toekomst-klaar maakt.'

https://www.coronavaccinatie.nl/
08001351
14030
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/
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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.

Inspiratiefilmpje
Via Facebook en Instagram kan je een inspiratiefilmpje vinden. Net als in de  
inspiratiefolder, vind je in het filmpje een stappenplan dat je kan helpen om  
ideeën te krijgen voor het maken van je eigen feestelijke kunstwerk.  
Heb je geen social media? Je kan het filmpje ook terugvinden via Vimeo.
https://vimeo.com/545493365

Boekinspiratie
De inspiratietafel bij de Tweede verdieping is omgetoverd tot een inspiratiekast. 
Je vindt hier allemaal inspirerende boeken met als thema boten en/of feest. De 
inspiratiefolder kan je ook bij de bibliotheek meenemen.

Het boek Boten, snel en langzaam lees je over de geschiedenis van de scheep-
vaart. Het boek is geschreven door Iris Volant. Het heeft prachtige illustraties van 
Jarom Vogel.

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 ‘Sluizen’. De foto’s 
van deze sluizen ontvingen we van de Histo-
rische 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

Inspiratiekast bij de Tweede Verdieping

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/


16

De Digitale Nieuwegeiner

4 Mei-toespraak
burgemeester Frans Backhuijs

Stadsgenoten,

Ook dit jaar herdenken wij in aange-
paste vorm, net als verleden jaar.

Wij herdenken alle Nederlandse oor-
logsslachtoffers. Alle slachtoffers,
burgers en militairen, die in het
Koninkrijk der Nederlanden of waar
ook ter wereld zijn omgekomen of ver-
moord, tijdens de Tweede Wereldoor-
log en daarna, in oorlogssituaties en
bij vredesoperaties.

Wij herdenken op 4 mei om op 5 mei
de vrijheid te kunnen vieren.

Verleden jaar stonden we stil dat het
75 jaar geleden was dat de Tweede
Wereldoorlog ten einde kwam. Dat we in
Nederland een periode van 75 jaar zon-
der oorlog kende, een lange aaneenges-
loten periode van vrede en vrijheid.

De wereldwijde coronapandemie zorgde
er voor dat de veel herdenkings- en
feestactviteiten geen doorgang konden
vinden of slechts in aangepaste vorm. En
ook dit jaar is dat nog steeds het geval.

In het afgelopen jaar is er vaak en veel
gesproken over vrijheid en de beperkin-
gen van de vrijheid. Blijkbaar is vrijheid
toch niet zo vanzelfsprekend als dat we
altijd dachten. Ook werd duidelijk dat we
als mensen niet alles zo maar naar onze
hand kunnen zetten, zeker de natuur niet.

Maar de discussie over vrijheid heeft
twee kanten heb ik gemerkt. Er zijn in-
woners die zo angstig zijn dat zij niet of
nauwelijks meer hun eigen huis durven te
verlaten. Bang zijn ze om besmet te ra-

ken omdat anderen zich niet altijd aan de
coronamaatregelen houden. En zo zijn er
verschillende groepen die allebei onvrij-
heid voelen. De groep die de maatrege-
len te beperkend vindt en de groep die
vind dat ze beperkt worden omdat ze niet
meer uit hun huis durven te komen.

Vrijheid is geen absoluut begrip. Er moet
altijd een balans zijn. De vrijheid van de
een wordt begrensd als de vrijheid van
de ander in het geding komt. Het zijn
moeilijke keuzes die dan gemaakt moe-
ten worden. Maar in een vrij land mogen
we daar wel over discussiëren. Die vrij-
heid is er. Het is de vrijheid waar voor
gestreden werd door slachtoffers die wij
vandaag herdenken.

Daan Roovers, de Denker des Vader-
lands, heeft ter gelegenheid van 4 en 5
mei een essay geschreven 'Het funda-
ment van de vrijheid'. Graag lees ik een
stuk daaruit voor, omdat het aangeeft dat
vrijheid verschillende kanten heeft.

De crisis op wereldschaal dringt door tot
in elk detail van ons dagelijks leven. De
inperkingen van onze alledaagse en van-
zelfsprekende vrijheden zijn ongekend.
Het is een geheel nieuwe ervaring: verla-
ten winkelstraten, gesloten kantoren en
cafés, de dringende oproep om thuis te
blijven en – tot voor kort ondenkbaar –
zelfs een avondklok. Nu er nog slechts
enkelen in leven zijn die zich de Tweede
Wereldoorlog actief herinneren, en het
overgrote deel van de Nederlandse be-
volking zelf nooit oorlog heeft gekend, is
de huidige crisis de eerste grootschalige
confrontatie met vrijheidsbeperking.

Voor een land waar vrijheid zo hoog in
het vaandel staat als in Nederland weegt
die inperking zwaar. Als je Nederlanders
vraagt naar wat ze een belangrijke waar-

de vinden, noemen ze het woord ‘vrijheid’
het vaakst. We zijn er trots op en zien het
als een onlosmakelijk onderdeel van on-
ze Nederlandse identiteit, blijkt uit een
vorig jaar uitgevoerd onderzoek door het
Sociaal Cultureel Planbureau in samen-
werking met het Nationaal Comité 4 en 5
mei. Maar wat betekent die vrijheid ei-
genlijk? Zijn we het onderling eens over
wat die waarde behelst? Uit het onder-
zoek blijkt dat het begrip vrijheid veel ver-
schillende invullingen heeft. Vrijheid
betekent ‘Kunnen gaan en staan waar je
wilt’ en ‘Je eigen keuzes kunnen maken’.

Het is ‘Jezelf kunnen zijn’, en ‘Vrij zijn om
te doen en om te zeggen wat je wilt’,
maar ook ‘niet beperkt worden’, of, zoals
mijn twee bijna-pubers hier in huis
zeggen: vrijheid is met rust gelaten wor-
den. Al deze omschrijvingen behoren tot
de definitie van vrijheid. Het gaat zowel
om keuzevrijheid, om bewegingsvrijheid,
als om meer burgerlijke vrijheden zoals
de vrijheid van meningsuiting. Hoezeer
we ook van mening verschillen: het be-
grip vrijheid én de discussie erover hoort
bij onze traditie en onze cultuur. En dat is
al eeuwenlang zo.

Wat zo mooi is in deze tekst is dat de
verschillende vormen van vrijheid zo
duidelijk naar voren komen: keuzevrij-
heid, bewegingsvrijheid, vrijheid van
meningsuiting, de vrijheid om met rust
gelaten te worden. Als is ik dan terugkijk
op het afgelopen jaar was er gelukkig
nog veel vrijheid, maar dat poets niet weg
dat de beperking van bewegingsvrijheid
voor velen zwaar weegt. Maar zo als ik al
eerder zei het gaat om de balans. Deze
grenzen zijn nog even nodig zodat straks
iedereen in vrijheid en zonder angst de
volledige bewegingsvrijheid heeft. Want
als er iets vrijheid beperkt is dat angst.

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.

Linda: 'Ik ben getrouwd met een molenaar en laat
het nou dit weekend Nationale Molendag zijn. Een
prima reden voor een fietstocht langs de molens in
onze provincie. De mooie Poldermolenroute start
bij onze eigen Poldermolen Oudegein. Je fietst on-
der andere langs de Utrechtse molen De Ster (met
fijn terras), het fotogenieke molenduo bij Oud-
Zuilen en De Windotter in IJsselstein (met winkel).
Laat die benen maar malen op de pedalen.’

https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://www.molens.nl/nationalemolendag-2021/
https://www.fietsen123.nl/fietsroutes/nederland/utrecht/nieuwegein/poldermolenroute-door-utrecht
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: 'De asperges zijn er weer! Maar, door het weer is de oogst niet zoals vanouds en de prijzen zijn hoog. Wat een
ellende voor mensen die van asperges houden (zoals ik). Gelukkig heb ik nog ander wit goud op de plank liggen.
Ruilen?'

Nieuwegein,
waarom?

Op Facebook
trof de redactie
naaststaande
fotocollage aan
van
Niki Wennekes.

Niki verzuchtte:
'Wat een trieste
aanblik!
De Bergfluiter
zonder bomen.'

We zijn het hart-
grondig met Niki
eens en vragen
ons af hoe het toch
komt dat
Nieuwegeinse
bomen zo vaak ten
prooi vallen aan...
ja...
waaraan eigenlijk...

http://www.keep-in-mind.nl
https://www.facebook.com/groups/653004214815680/user/1093686718
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GroenLinks
vraagt extra aandacht
voor mensen
die moeite hebben
met de taal
over de noodzaak
van vaccineren

Uit diverse berichtgeving blijkt dat
belangrijke informatie over de vac-
cins zo’n 35 procent van de mensen
niet bereikt. Zij begrijpen of ontvan-
gen de informatie niet en maken
soms moeilijk onderscheid tussen
juiste en onjuiste informatie. Bij-
voorbeeld de berichtgeving over
AstraZeneca en het tijdelijk stoppen
van de vaccinatie met AstraZeneca.
Dit heeft tot wantrouwen geleid en
dat weerhoudt mensen van vacci-
natie.

Met name inwoners die moeite hebben
om de schriftelijke informatie te begrij-
pen, moeten betere uitleg krijgen over
de voor- en nadelen van coronavac-
cins en moeten op een andere manier
geïnformeerd worden. Daarom stelde
GroenLinks in de raadsvergadering
van 29 april de vraag: 'Wat kan en gaat
de gemeente doen om (samen met
huisartsen) mensen in achterstands-
buurten beter en op maat te informeren
over het belang van vaccinatie en over
de weging van de mogelijke bijwerking
van de vaccins, teneinde de vaccina-
tiebereidheid in Nieuwegein te ver-
hogen?'

In de beantwoording zegt burgemees-
ter Backhuijs dat hij overleg heeft ge-
had met het regioteam en de GGD en
dat deze vraag van GroenLinks aan de
orde is geweest. De GGD heeft infor-
matie klaarliggen die gebruikt wordt om
mensen te informeren over vaccina-
ties. De gemeente zal contact met de
GGD opnemen om te vragen hoe de
informatie aangeboden wordt en hoe
dit in Nieuwegein ingezet kan worden.
GroenLinks ziet hierin de samenwerk-
ing van de gemeente met huisartsen,
wijkteams, wijkplatforms en maat-
schappelijke organisaties met hun
netwerken om het bereik van de infor-
matie te vergroten.

De Nationale Sportweek
in Nieuwegein

Van 18 t/m 27 september is de Na-
tionale Sportweek van NOC*NSF.
Nieuwegein is dit jaar voor de derde
keer HostCity! Samen met alle part-
ners wil men er weer een groot
sport- en beweegfeest van maken!
Doe je mee? Samen maken we het
mogelijk!

Thema's
Elke dag in de Nationale Sportweek
heeft een thema dat centraal staat.
Rode draad tijdens de NSW is 50 jaar
Nieuwegein en Positieve Gezondheid.
Per themadag is een buurtsportcoach
aanspreekpunt.

Meedoen?
De Nationale sportweek is dé gelegen-
heid om jouw sport, beweegactiviteit,
vereniging of club te promoten. Ook
beweeggroepjes en andere organisatie
kunnen deelnemen aan de sportweek.
SportID en Verbindion zullen samen
met NOC*NSF de promotie voor de
Nationale Sportweek in Nieuwegein
verzorgen. Je kunt al laagdrempelig
meedoen door tijdens de Nationale
Sportweek een training open te stellen

op je eigen vereniging. Maar je kunt
natuurlijk ook een clinic geven op een
school of een demonstratie verzorgen
op de dag van de sportclubs. Een ac-
tiviteit voor een specifieke doelgroep
organiseren behoort ook tot de moge-
lijkheden. Mocht je mee willen doen
maar weet je nog niet zo goed hoe?
Dan denkt de organisatie graag met je
mee.

Corona
Hoe de corona situatie medio septem-
ber is, blijft lastig te zeggen. Uiteraard
volgt men de ontwikkelingen tijdens de
voorbereidingen. Uiteraard worden
eventuele geldende coronamaatrege-
len in acht genomen tijdens de Natio-
nale Sportweek.

Aanmelden
In de maand mei wordt het activiteiten-
programma van de Nationale Sport-
week vormgegeven. Dit graag in sa-
menwerking met jou. Heb je al sug-
gesties of nog juist nog niet? Maar wil
je graag meedoen aan de Nationale
Sportweek?
Neem dan ieder geval voor 21 mei
contact op met buurtsportcoach
Sander Tuitel via: s.tuitel@merwest-
ein.nl

De Digitale Nieuwegeiner

mailto:s.tuitel@merwestein.nl
mailto:s.tuitel@merwestein.nl
https://youtu.be/pKEHVqHWxp8
https://www.iused.nl/2006-refurbished-iphone-8?utm_source=refferal&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=pen.nl-07052021&utm_term=iphone-8&utm_content=nieuwsbrief
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.gall.nl
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Herenstraat, Jutphaas

https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-tol-bij-jutphaas
https://www.pen.nl/artikel/toen-nu-de-p22-nu-de-herenstraat

