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SPACEBUZZ NAAR NIEUWEGEIN PEDRO DE LEEUW IN ACTIE

DEZE WEEK

• Tom Verhoeve lijsttrekker D66 • Snelfietsroute ruim drie jaar
afgesloten • De Galecopperzoom • Hollandse Waterlinies Fiets-
tour door Nieuwegein • Sean Klaiber voor Suriname • Eye-catcher
uitzwaaien • De sluisdeur van de Koninginnensluis • Verwijderen
Boogbrug gestart • Kans op natuurbranden • Bloemetje eerste
passagier • Groene waterstof • Mysterieuze borden en het verhaal
erachter • Steun voor natuur en cultuur • Zomerse sketchcrawls
• Frits de Gooijer terug bij Koveni • Refreshing wint verkiezing •
Mijn schuld • Nieuwe winkel op Cityplaza •

ALTERNATIEVEN ONAANVAARDBAAR OF GEVAARLIJK

JACHTMONDE

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.
• Waterlinies Fietstour, 19 juni • Fietsbelconcert, 1 juli • Gein-
beat, 10 juli • Authentieke Dag Vreeswijk, 4 september • Voet-
balvierdaagse 23 t/m 26 augustus • NOC*NSF Nationale
Sportweek, 17 t/m 26 september • Soroptimisten, 19 september •
‘SamenLoop voor Hoop, 21 en 22 mei 2022 •

BUITENSCHOOLSE SPORTEVENEMENTEN

50 JAAR NIEUWEGEIN, ALLE EVENEMENTEN
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FIETSVERBINDING RUIM DRIE JAAR AFGESLOTEN

PAS OP MET VUURPAS OP MET VUUR

Vanwege vakantieperikelen
slaan we een weekje over.
De volgende
Digitale Nieuwegeiner
verschijnt op 2 juli.
Tot dan!
Uiteraard blijft pen.nl
ons allen op de hoogte
houden van wat er in
Nieuwegein gebeurt!

https://www.facebook.com/photo?fbid=2815212332029341&set=pcb.2815212525362655
https://geinbeat.nl/nieuws-1/voorbereidingen-geinbeat-2021-gestart.html
https://geinbeat.nl/nieuws-1/voorbereidingen-geinbeat-2021-gestart.html
https://www.pen.nl/artikel/als-alles-goed-verloopt-vindt-4-september-de-11e-editie-van-de-authentiek-dag-vreeswijk-plaats
https://www.sportidnieuwegein.nl/evenementen/voetbalvierdaagse/
https://www.sportidnieuwegein.nl/evenementen/voetbalvierdaagse/
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
http://www.pen.nl


IJsjes en ijslollies

Twee zomerrecepten in de rubriek
‘Koken met PEN.’ Als we de weer-
goden mogen geloven wordt het de
komende dagen zeer mooi weer en
kun je het recept samen met de
kinderen maken.

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 Manonsingel in de wijk
Wijkerslooot.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Sean Klaiber
uit Nieuwegein
komt voor Suriname uit

Sean Klaiber heeft ervoor gekozen
om voor het Surinaams voetbalelftal
uit te komen. De verdediger uit
Nieuwegein maakte dat zondag in
samen met de Surinaamse bond
bekend.

Klaiber beschikt over een Nederlands
en Surinaams paspoort en mocht daar-
door voor beide landen kiezen. In het
verleden kwam de Nieuwegeiner uit
voor Nederland onder 21 en Nederland
onder 20.

Mogelijk maakt de voormalig speler
van FC Utrecht volgende maand zijn
debuut voor Suriname. Dan start voor
het land de Gold Cup. Vorige week
werd Suriname nog in de WK-kwalifi-
catie uitgeschakeld.

Kom de Eye-catcher
feestlijk uitzwaaien

Bij De Partner Nieuwegein staat al
enkele weken de Eye-catcher: het
logo van 50jaarNieuwegein. Maar
het gaat De Partner verlaten, aan-
staande maandag.

En het is in het donker nog wel zo
mooi. De Partner verrast je daar graag
mee. Daarom maken de mensen van
De Partner morgenavond, zaterdag
19 juni, een bijzondere zomeravond.

Er wordt begonnen met een avond-
wandeling van ongeveer een half uur
langs enkele boten van Nieuwegein
1 groot museum. Daarna buiten zitten
bij het logo voor een uitzwaaiconcertje
door niemand minder dan singer/song-
writer Melanie Reindertsen. Haar
kristalheldere stem, de avond, de
kleur... hoe mooi kan een afscheid
zijn?
Aanmelden wel gewenst, dan zetten
we een stoel voor je klaar. Stuur een
mailtje naar
info@departnernieuwegein.nl
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Vanwege vakantieperikelen
slaan we een weekje over.
De volgende
Digitale Nieuwegeiner
verschijnt op 2 juli.
Tot dan!
Uiteraard blijft pen.nl
ons allen op de hoogte
houden van wat er in
Nieuwegein gebeurt!

https://www.pen.nl/artikel/category/hobby-vrije-tijd/koken-met-pen
https://www.pen.nl/destraat/index521.html
mailto:redactie@pen.nl
http://www.pen.nl
https://www.facebook.com/DePartnerNieuwegein/?__cft__%5B0%5D=AZVvdERD8km9vc8Qf06Sgpf4bj5mBG5j8O8leQnKsoIb92QQEFnQKYq1E2Wt-6Ghxlj6XG9AYugzkvj9BlS8uX0-cuL_sLLT1G70GRvWcno67AhC4m3BAp9VoYOE2NrBd4bWgGg6HfHahyoS8VR83BxgzdUmmOPsGpPbQsoXZ0x0Z9K2wn1sXIGEGSFNlb5l8S8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/melanie.reindertsen?__cft__%5B0%5D=AZVvdERD8km9vc8Qf06Sgpf4bj5mBG5j8O8leQnKsoIb92QQEFnQKYq1E2Wt-6Ghxlj6XG9AYugzkvj9BlS8uX0-cuL_sLLT1G70GRvWcno67AhC4m3BAp9VoYOE2NrBd4bWgGg6HfHahyoS8VR83BxgzdUmmOPsGpPbQsoXZ0x0Z9K2wn1sXIGEGSFNlb5l8S8&__tn__=-%5DK-R
mailto:info@departnernieuwegein.nl
https://www.cityplaza.nl
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/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
https://www.pen.nl/winkel/Mok-50-jaar-Nieuwegein-p363091784
http://www.pen.nl


Snelfietsroute
3,5 jaar lang afgesloten

De gemeente Nieuwegein gaat het
fietspad langs de Doorslag ruim drie
jaar afsluiten. Dit in verband met de
bouw van vier appartementenge-
bouwen langs het water van de
Doorslag. Per jaar passeren ca.
200.000 fietsers deze fietsroute. Zij
worden door de gemeente gedwon-
gen een andere route te fietsen. De
Digitale Stad Nieuwegein heeft er in-
middels al aandacht aan besteed
met de Fietsersbond Nieuwegein.
D66 vindt de voorgestelde omlei-
dingsroutes onbegrijpelijk en stelt
vragen.

Onbegrijpelijke omleidingsroutes
'Door de Fietsersbond zijn wij geatten-
deerd op de afsluiting van het Brug-
pad, het fietspad langs de Doorslag,

vanwege de bouwactiviteiten in de
Doorslagzone,' aldus D66 raadslid Pe-
ter Snoeren. 'We zijn verrast door de
duur van de afsluiting, maar vooral
door de omleidingsroutes die zijn
voorgesteld.' De omleidingsroutes
lopen over het viaduct van de Zuid-
stedeweg of door de Stadshuisgarage.

Raadslid Snoeren vervolgt: 'Deze
routes leiden voor fietsers tot forse om-
rij-afstanden en gevaarlijke situaties.'

Fiets is prioriteit 1. Toch?
Op 1 april 2021 is door de gemeente-
raad de mobiliteitsvisie aangenomen.
Daarbij is via een amendement una-
niem fietsers en wandelaars prioriteit 1
gegeven. Gezien deze prioriteitstelling
vindt D66 Nieuwegein het onbegrijpe-
lijk dat deze omleidingsroutes worden
voorgesteld. Daarom stelt D66 vragen

aan het college. Zo is D66 benieuwd
naar de overwegingen van het college
om juist deze omleidingsroutes te
kiezen. Ook wil ze weten welke af-

spraken met de projectontwikkelaars,
aannemers en andere bij de bouw be-
trokken partijen zijn gemaakt om de
periode van 3½ jaar te verkorten en de
veiligheid van voetgangers en fietsers
gedurende de bouwperiode te garan-
deren. Tenslotte wijst ze op de af-
spraken met de Provincie om deze
route op te nemen in de snelfietsroute
van IJsselstein naar Utrecht.

D66 wil dat het college fietsers mini-
maal eenzelfde behandeling geeft in
geval van omleidingen als auto’s. 'Of
eigenlijk een betere behandeling, gelet
op de mobiliteitsvisie,' sluit raadslid
Snoeren af. Het college heeft 30 dagen
om de vragen te beantwoorden.
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https://www.pen.nl/artikel/fietsfoto-van-de-week-23
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/auto-en-tram-weer-in-botsing-met-elkaar-in-de-wijk-de-doorslag
http://www.nationaalmsfonds.nl/doneren


Overheden lonken
naar de Galecopperzoom

Op dit moment wordt door de ge-
meente Nieuwegein een concept-
startnotitie Galecopperzoom (A-12
zone) voorbereid. Nieuwegein, maar
ook de omringende gemeenten,
staan voor een grote uitdagingen: er
is grote woningnood en de steden
willen groen en gezond blijven. ‘De
voorzieningen in de stad, de infra-
structuur, mobiliteit en voldoende
groen moeten bepalend zijn voor de
hoeveelheid woningen die nog kun-
nen komen’ liet GroenLinks Nieuwe-
gein eerder aan onze redactie we-
ten. Ook moet de A-12 zone een
goede invulling geven aan het park-
landschap Laagraven.

De A-12 zone
Op donderdag 1 juli 2021 zal het col-
lege van B&W tijdens een ‘Avond met
de Raad’ met de gemeenteraad in ge-
sprek gaan over de verkenning van de
A12-zone. Het zal een verkennend
gesprek zijn over de invulling van het
gebied met aandacht voor thema’s die

raken aan de belangen van Nieuwe-
gein én omwonenden. Het wijkoverleg
in Galecop en een aantal betrokken
bewoners, wonend tegenover de Gale-
copperzoom, hebben bij de gemeente
inmiddels hun zorg over het proces uit-
gesproken. Graag willen zij betrokken
zijn bij het proces van de planvorming
van de Galecopperzoom en ook hier
inspraak op hebben. ‘Zoals het nu gaat
gebeurd alles achter onze rug en krij-
gen we te horen als er iets is vastge-
steld. Wij willen betrokken worden in
het proces’ aldus een boze bewoner.

De gemeente Nieuwegein heeft het
wijknetwerk in een reactie laten weten:
‘Tijdens deze avond gaan college en
gemeenteraad in dialoog over de mo-
gelijkheden en kansen voor de A12
zone voor Nieuwegein en kan de ge-
meenteraad input meegeven op de
concept-startnotitie over de opgave en
het proces van de komende onder-
zoeksperiode dat we komende jaren
doorlopen binnen Nieuwegein en met
andere overheden. Deze avond is de
start van een langjarig traject voor de
integrale ontwikkeling van de A12 zone
en de daarbij horende maatschappe-
lijke dialoog.’

In oktober verwacht het college van
B&W de definitieve startnotitie aan de

gemeenteraad voor te leggen ter vast-
stelling. Het betreft een startnotitie om
onderzoek op te starten en een pro-
jectorganisatie op te zetten. ‘Dit is
geen besluit waarin de gemeenteraad
nieuw beleid vaststelt en daarom is in-
spraak niet van toepassing. Mocht uit
de dialoog op 1 juli blijken dat de raad
een andere vorm, inhoud of proces van
deze notitie wenst dan kan dit nog wij-
zigen’ aldus de gemeente.

A12 Centraal
De A12-zone tussen de knooppunten
Oudenrijn en Lunetten kan zich de
komende decennia (tot 2040) ont-
wikkelen tot een van de mooiste
stedelijke gebieden van Nederland.
Om dit doel te bereiken hebben de
gemeenten Utrecht, Nieuwegein en
Houten, Bestuur Regio Utrecht, provin-
cie Utrecht en het Rijk (departement
van VROM, met betrokkenheid van
Verkeer en Waterstaat) in 2009 voor
dit gebied een ontwikkelingsperspectief
opgesteld onder de naam A12 Cen-
traal.

De ‘Avond van de Raad’ over boven-
staand onderwerp is donderdag 1 juli
aanstaande te volgen via een
livestream op internet van 21.35 tot
23.00 uur.
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https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nieuwegein/da4c2097-8f06-4955-80c5-83751448b670
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nieuwegein/da4c2097-8f06-4955-80c5-83751448b670
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/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
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OMKIJKEN

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

Juni 2011
'Sluizendag' in Nieuwegein, in Vreeswijk.
Op de Museumwerf vonden wedstrijden
en demonstraties plaats in het 'baklopen'.
Leuk om te zien hoe het oude materieel
nog steeds functioneert. Misschien nóg
leuker om mèt dat oude materieel te
mogen werken.

D66 Nieuwegein
kiest Tom Verhoeve
als lijsttrekker voor de
Gemeenteraadsverkiezingen
2022

De leden van D66 Nieuwegein heb-
ben Tom Verhoeve tot lijsttrekker
gekozen voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 16 maart 2022. De
afdeling kijkt terug op een positieve
lijsttrekkersverkiezing met twee kan-
didaten. De digitale opkomst was
met 50% hoog te noemen.

Afdelingsvoorzitter Ingrid de Vries wil
beide kandidaten zeer bedanken voor
het feit dat zij zich kandidaat hebben
gesteld: dat vergt moed en doorzet-
tingsvermogen. Beiden hebben tijdens
een goed bezocht digitaal debat laten
zien dat de interne democratie leeft
binnen de afdeling van de lokale D66
in Nieuwegein.

In de gemeenteraad heeft D66 mo-
menteel drie van de 33 raadszetels.
D66 wil dit resultaat bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen overtref-
fen. De verkiezing van lijsttrekker Tom
Verhoeve wordt daarbij als een eerste
grote stap gezien.

‘Geweldig om opnieuw het vertrouwen
van de leden te krijgen om een team
samen te stellen en een mooie cam-

pagne neer te zetten,’ aldus de kers-
verse D66-lijsttrekker Tom Verhoeve.
‘Ik heb zin in de verkiezingsstrijd
waarin we met ons positieve verhaal
en toekomstgerichte plannen de Nieu-
wegeiners weer perspectief bieden.
Waar stimuleren en motiveren belang-
rijker is dan beknotten en begrenzen.
Waar je alle kans krijgt om jezelf te blij-
ven ontwikkelen, ongeacht waar je
wieg heeft gestaan. Waar iedereen kan
wonen, leven en zijn zoals hij of zij wil.’

Ook mee doen? Dit is je kans
Verhoeve vult nog aan: ‘Ik nodig alle
Nieuwegeiners die zich herkennen in

ons verhaal van harte uit om met ons
mee te doen. Heb je mooie ideeën
voor onze stad of denk je erover om
raadslid te worden? Ik ga graag met je
in gesprek.’

Vanaf 15 juli 2021 start de kandidaat-
stelling voor de overige kandidaten, die
op de D66-lijst willen voor de gemeen-
teraad. Voorafgaand, op 13 juli, is er
een informatieavond over het raadslid-
maatschap. Een lijstadviescommissie
bestaande uit drie leden, waaronder de
voorzitter van D66 Nieuwegein, Ingrid
de Vries, en de lijsttrekker, Tom Ver-
hoeve leggen een advies aan de leden
voor. Uiteindelijk bepalen de leden van
D66 Nieuwegein de volgorde van de
kandidatenlijst. De interne stemming
vindt plaats door middel van e-voting
tussen 14 en 28 oktober 2021. De uit-
slag wordt bekend gemaakt op 29 ok-
tober 2021.

https://youtu.be/sDH0zvexPVQ
https://www.pen.nl/adverteren
https://dzcn.nl/zonnepanelen/
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SpaceBuzz
van astronaut André Kuipers
doet Nieuwegein aan

SpaceBuzz, ‘s werelds eerste le-
vensechte virtual reality raket, tourt
naar scholen in heel Nederland! De
SpaceBuzz raket doet komende pe-
riode meer dan 300 basisscholen
aan en lanceert 15.000 leerlingen uit
groep 7 de ruimte in! Ook Nieuwe-
gein doet hij aan. Het programma
wordt 8 juli aanstaande gelanceerd
bij de Beatrixschool aan de Ben-
dienlaan.

Unieke 4D-ervaring
In een unieke 4D-ervaring met virtual
reality ervaren de leerlingen zelf vanuit
de ruimte hoe ongelooflijk mooi, maar
ook kwetsbaar onze aarde is. De
SpaceBuzz missie is om kinderen we-
reldwijd de aarde door de ogen van
een astronaut te laten zien en hen zo
te inspireren om ambassadeurs van
onze prachtige planeet te worden.

André Kuipers
Mede-initiatiefnemer en ambassadeur
van SpaceBuzz – André Kuipers: 'Het
uitzicht vanuit de ruimte op onze
prachtige planeet leert ons veel over
hoe we met onze aarde omgaan. Het
liefst zou ik iedereen meenemen op
ruimtereis om dat met eigen ogen te
zien, maar dat gaat helaas niet. Daar-
om is dit een schitterende manier om
met gebruik van de nieuwste technolo-
gie de indrukwekkende ervaring van
astronauten te delen met kinderen op
onze planeet.'

Nieuwste technologieën
Het bezoek van de SpaceBuzz aan
scholen is onderdeel van een lespak-
ket dat de thema’s ruimtevaart, STEM
en de aarde combineert met de ont-
wikkeling van belangrijke 21e eeuwse
vaardigheden. Het lesprogramma is
ontwikkeld door een bijzonder team
van astronauten, educatiedeskundigen
en virtual reality-experts, waarbij de
nieuwste technologieën worden inge-
zet voor educatieve doeleinden. De
leeropbrengsten van het programma
en de virtual reality-ervaring worden
gedurende het programma weten-
schappelijk getoetst door het team van
Prof. Dr. Max Louwerse, professor
Artificiële Intelligentie en Cognitieve
Psychologie van de Universiteit Til-
burg.

Tweede raket in de maak
Het SpaceBuzz programma is zowel in
Nederland als in het buitenland positief
ontvangen. In Nederland is er inmid-
dels een wachtlijst tot halverwege
2022. Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan een tweede raket-

voertuig, zodat er nog meer scholen
kunnen worden bereikt. In het buiten-
land wordt SpaceBuzz ondersteund
door collega-astronauten van Kuipers,
de wereldwijde ruimtevaartindustrie,
het International Astronautical Con-
gress en partijen als National Geo-
graphic, Netherlands Space Office, de
Europese Ruimtevaartorganisatie ESA
en de Amerikaanse Challenger Learn-
ing Centers om SpaceBuzz naar kin-
deren over de hele wereld te brengen.

Over SpaceBuzz
SpaceBuzz is een educatieve non-
profit stichting met een wereldwijde
missie: miljoenen kinderen inspireren
om ambassadeur van de aarde te wor-
den. Het programma is gebaseerd op
het unieke perspectief van astronauten
en is gratis voor kinderen en scholen.
Partners zijn: ESA, NSO, MediaMonks,
WWF, National Geographic, Deloitte
en Bencis. André Kuipers is als ad-
viseur en ambassadeur nauw be-
trokken bij de ontwikkeling van het pro-
gramma.
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https://www.pen.nl/artikel/lintje-voor-zeven-bijzondere-nieuwegeiners-2
https://www.iused.nl/255-tweedehands-refurbished-apple-imac?utm_source=pen.nl-nieuwsbrief&utm_medium=banner&utm_campaign=pen.nl180621&utm_term=imac
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Het verhaal
achter de mysterieuze borden
in het IJsselbos

In het IJsselbos in Nieuwegein Zuid
kwam bewoonster Barbara, baasje
van hond Pablo, een opvallend bord
tegen. Het was niet voor het eerst dat
ze de borden zag. Wel vroeg zij zich af
wat de bedoeling was van de borden.
Er staan er twee. Het is namelijk een
bekend losloopgebied voor honden.
Ze vroeg ons: ‘Is er bij jullie meer be-
kend over deze dubieuze borden?’
Een antwoord vinden is niet moeilijk.
We belden met de maker van de bor-
den, zijn nummer stond er toch op!
Het gaat om de heer Ruud van Enge-
len. Hij staat ons graag te woord.

Ruud van Engelen: ‘Ik heb deze borden
geplaatst uit onmacht. Er wordt niets ge-
daan om de overmacht aan honden in dit
gebied tegen te gaan. De aanvallen op
mijn schapen in het bos liep de spuiga-
ten uit. In een lange periode ben ik meer
dan 150 schapen en lammeren kwijt ge-
raakt die doodgebeten zijn door de hon-
den. Het gebeurd nog steeds. De scha-
pen waren mijn grasmaaiers, maar niet
alleen mijn schapen zijn de dupe, ook
herten en fazanten worden gepakt. Mo-
menteel lopen er nog maar één hert, wat
fazanten en twee pauwen rond in dit ge-
bied.’ Van Engelen hoopt dat deze die-
ren niet gepakt en doodgebeten worden
door de honden.

Barbara, het baasje van Pablo: ‘Nou, het
IJsselbos is dé plek om je hond lekker
los te laten rennen, het mag er ook offi-
cieel. Het IJsselbos in Nieuwegein Zuid
staat zelfs met een hoge notering op di-
verse hondensites, bijvoorbeeld op ’Dog-
gydating’ wordt deze plek aanbevolen.
Het bevreemd mij dat er op het bord
wordt gesproken over dode schapen,
herten en ganzen. Een schaap heb ik in
het bos, of er in de buurt, nog nooit
gezien. Een hert weleens maar die zijn
voor honden echt niet te vangen, dode
ganzen, ook niet gezien. Dus waar gaat
dit over?’

Van Engelen: ‘De laatste jaren is het nog
erger geworden. Staatsbosbeheer heeft
in dit gebied de modderpaden vervangen
door een verhard pad. Dat nodigt na-
tuurlijk nog meer bezoek uit van mensen
met honden. Toen dit gebeurde heb ik
mijn land omheind met een hek om de
honden van mijn land te houden.’

Van Engelen geeft aan dat er regelmatig
politieaangifte is gedaan als hij weer een
dood dier vond op zijn land. Van Enge-
len: ’Sommige agenten stonden te kot-
sen als ze zagen wat de honden hadden
aangericht. Anderen hadden de hond wel
gezien maar schoten de hond niet dood,
dan moeten ze de kogel verantwoorden
in hun rapport. Deze zaken zijn ook aan
de orde geweest in de gemeenteraad
maar ik krijg nul op rekest want het is
een civiele zaak. Ook ben ik nooit in de
kosten tegemoet gekomen. U moet we-
ten dat het gaat om duizenden euro’s.’

Van Engelen besluit met: ‘Nu begrijpt u
mijn onbegrip en waarom ik de twee bor-
den geplaatst heb in het IJsselsbos. Ik

hoop dat mensen die iets zien, als er
weer een dier wordt doodgebeten, mij
bellen. Ik ben gestopt met schapen hou-
den, het is te erg voor de schapen al die
stress, dat wil ik de schapen niet aan-
doen.’

FOTO VAN DE WEEK

Afgelopen dinsdag appte Barbara ons
met twee foto's en een vraag:

'Beste PEN,
In het mooie IJsselbos te Nieuwegein zijn
deze twee borden te vinden. Iedere keer
weer vraag ik me af waarom ze daar
staan, het is immers een bekend losloop
gebied voor honden. Is er bij jou meer
bekend over deze dubieuze borden?'

Uiteraard gingen we op onderzoek uit.
En wat opleverde lees je hieronder.

Heb je ook een bijzondere foto in
relatie tot Nieuwegein gezien of gemaakt,
stuur 'm naar redactie@pen.nl.

Van Paula van Elst ontvingen we
bovenstaande foto. Paula schreef
ons daarbij: 'Onderweg op de fiets
kwam ik dit spandoek tegen. Zo
leuk om 50 jaar Nieuwegein te
zien. Kijk ook eens op
www.nieuwegein50jaar.nl.'

Leuk om te zien hoe Nieuwegein-
se bedrijven èn Nieuwegeiners bij
het aanstaande jubileum betrok-
ken zijn!

https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://boeketten.nl
mailto:redactie@pen.nl
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Start werkzaamheden
voor verwijderen
van Boogbrug

Rijkswaterstaat en aannemerscom-
binatie KWS Infra-Volker Rail-DDM
zijn maandag 14 juni gestart met de
werkzaamheden om de Boogbrug
over de Lek bij Nieuwegein te ver-
wijderen. De planning is om de sta-
len boog dit najaar uit te varen. Eind
maart dit jaar heeft Rijkswaterstaat
al de brug gewogen, deze bleek bij-
na 5000 ton te wegen. Dit is onge-
veer hetzelfde gewicht als 27 Boe-
ings 747. Op basis van het gewicht
kan de aannemer onder meer bepa-
len welke hulpconstructie nodig is
voor de verwijdering van de brug en
welke grootte het ponton moet zijn
waarop de brug straks vervoerd
wordt.

Werkzaamheden
De start van de werkzaamheden be-
staat uit het aanvoeren van materieel,
het geschikt maken van de wegen voor
het bouwverkeer en het inrichten van
het bouwterrein. Om het bouwverkeer
toegang te geven tot het werkterrein
zijn verschillende verkeersmaatregelen
nodig, zoals het verbreden van boch-
ten voor vrachtwagens. Vanaf eind juni
wordt de Ringdijk, onder de bruggen,
tijdelijk afgesloten. Dit wordt ter plaatse
aangegeven met borden. Eerst wordt
het tussenstuk ‘de aanbrug’ aan de
kant bij Nieuwegein verwijderd, daarna
de boog zelf en uiteindelijk ook de aan-
brug bij Vianen. Naar verwachting is
het project in juni 2022 gereed.

Werkterrein verboden gebied,
Middelwaard toegankelijk
Tijdens de werkzaamheden neemt de
aannemer verschillende maatregelen
om de veiligheid te waarborgen en de

uiterwaarde af te schermen. Zo wordt
het bouwterrein ter hoogte van het ta-
lud en de uitwaarde afgezet met hek-
ken. De brug werd al eerder door
Rijkswaterstaat afgezet en de toegan-
gen naar de brugpijlers zijn dichtge-
maakt. Tijdens de werkzaamheden
blijft het recreatieterrein Middelwaard
toegankelijk voor bezoekers.

Bouwapp beschikbaar
Inwoners die op de hoogte willen blij-
ven van verwachte hinder, aangepaste
verkeerssituaties en overige informatie
over de werkzaamheden kunnen de
BouwApp ‘Verwijderen Boogbrug Via-
nen’ downloaden. De app is gratis
beschikbaar in de app-/playstore en is
geschikt voor iOs en Android. Daar-
naast organiseert de aannemer vanaf
begin september tweewekelijks een in-
loopspreekuur in de bouwkeet op lo-
catie. Dit spreekuur wordt aangekon-
digd in de BouwApp.

Bloemetje
voor eerste passagier
zomervaart pontje Vrevia

Afgelopen week heeft Jack Grondel
(rechts op de foto), directeur van de
Stichting Vrevia, een bloemetje overhan-
digd aan de eerste passagier die dit jaar
gebruikmaakten van de Zomeravond-
dienstregeling 2021 van het pontje over
de Lek naar Vianen. Tijdens de zomer-
dienst vaart het pontje extra door op vrij-
dag, zaterdag en zondag vanaf 18.00 tot
20.30 uur.

Het pontje tussen Vreeswijk en Vianen
(Vrevia) is toegankelijk voor voetgangers,
fietsers. Scootmobielen, rolstoelen, duo-
fietsen en tandems. Brommers en scoo-
ters met een geel kenteken zijn wettelijk
niet toegestaan. Het veer wordt veel ge-
bruikt door scholieren uit Vianen en om-
liggende dorpen die in Nieuwegein naar
de middelbare school gaan.

Informatie over vaartijden is te vinden
op de website van vrevia. De Zomer-
avonddienstregeling duurt tot en met
zondag 29 augustus aanstaande.

https://www.pen.nl/artikel/creatieve-kunstenaars-gezocht-voor-bijzondere-verhalen-op-wand-noordstedetunnel
https://www.pen.nl/artikel/105652
https://www.vrevia.nl/


9

De Digitale Nieuwegeiner

Hollandse Waterlinies
Fietstour door Nieuwegein

Fiets op zaterdag 19 juni 40 of 60 km
door het Hollandse Waterlinies-land-
schap vanuit Purmerend, Abcoude,
Utrecht of Gorinchem! Geniet van
de natuur, bezoek forten en en neem
deel aan een rondleiding of bezich-
tiging. Je gaat die dag niet alleen
fietsen, maar je gaat ook ontdekken!
Na de finish krijg je een mooie
herinneringsmedaille uitgereikt.

De Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinies vormen
samen de Hollandse Waterlinies. Het
is een 200 km lang groen, rustgevend
landschap en telt bijna 100 forten.

Twee daarvan staan in Nieuwegein.
Tijdens de Hollandse Waterlinies Fiets-
tour fiets je door het Hollandse Water-
linies-landschap en ontdek je de func-
tie van het gebied in het verleden, het
heden en de toekomst. In Utrecht zijn
twee mooie tochten uitgezet van 40 en
60 km. Bekijk hier de verschillende
routes.

Fietsroute Utrecht
Fiets een prachtige tocht langs de for-
ten van de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie in Utrecht. Onderweg krijg je rond-
leidingen op forten, vertelt een bos-
wachter je over de flora & fauna en
kom je van alles te weten over de Hol-
landse Waterlinies. De start en finish
van de routes vanuit Utrecht zijn op
Fort Lunet I. De 60 km deelnemers

starten hier tussen 09:00 en 10:00 uur
en de 40 km deelnemers tussen 10:00
en 11:00 uur. In Nieuwegein kom je
langs de Plofsluis, Fort Vreeswijk en
Fort de Batterijen.

De Plofsluis
De Plofsluis is een bijzondere keer-
sluis, die bestaat uit vijf betonnen com-
partimenten met een relatief zwakke
bodem. In de bakken kon puin worden
opgeslagen. Bij oorlogsdreiging zou de
bodem worden opgeblazen, waardoor
de inhoud in het Amsterdam-Rijn-
kanaal zou storten. Het kanaal zou
hierdoor worden afgesloten zodat het
inundatiewater niet zou kunnen weg-
stromen. De sluisfunctie kon dus
slechts geactiveerd worden door de
plofsluis op te blazen; een actie die
maar eenmalig mogelijk was.

In 1937 werd met de bouw van deze
sluis begonnen, maar deze was nog
niet voltooid toen de Tweede Wereld-
oorlog in Nederland uitbrak. Na de oor-
log werd het bouwwerk nooit meer
voltooid. Het Amsterdam-Rijn kanaal
werd in 1952 wel voltooid. Nu is de
Plofsluis in gebruik door een schiet-
vereniging.…

Klik op naaststaand kaartje en zoom
dan in om de route beter te bekijken.
Op de kaart staat RWGPS met een
pijltje naar beneden. Via dit menu
kun je van routekaart veranderen.
Kies bijvoorbeeld voor OSM Cycle,
een kaart waar de belangrijkste
fietsnetwerken en lange afstands-
routes op worden afgebeeld.

Fort de Batterijen
Fort de Batterijen aan de Overeind-
seweg 25 in Nieuwegein is een inspi-
rerende en ontspannen evenementen-
locatie. Het fort is onderdeel van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie. De ver-
dedigingslinie deed dienst van 1871 tot
ongeveer 1940 en is aangelegd als
voorpost van Fort Jutphaas.
Het monumentale fort anno 1871 -
1873 is de afgelopen jaren van een
verwilderd fortterrein ontwikkeld tot een
bijzonder sfeervolle evenementenloca-
tie. Fort de Batterijen bestaat uit twee
industriële locaties, die met behoud
van de monumentale accenten sfeer-
vol en met stijl zijn ingericht. Omgeven
door twee hectare natuur, prachtige
bomen, drie unieke bunkers uit de 19e
eeuw en gelegen aan het water.

Fort Vreeswijk
Fort Vreeswijk maakt deel uit van de
stedelijke bebouwing van het dorp
Vreeswijk en heeft daardoor al tijden
een maatschappelijke functie. Na de
renovatie van het pand is de wijkac-
commodatie voor de wijk behouden.
Vreeswijk heeft een aanzienlijke toeris-
tisch culturele potentie en het fort
maakt daar in alle opzichten deel van
uit. De afgelopen maanden is gewerkt
aan een plan voor herstel van de bui-
tenruimte. De verwachting is dat sa-
men met alle gebruikers van het fort
van de buitenruimte een plek gemaakt
kan worden om te bezoeken, te ont-
spannen, te genieten van het cultuur-
historisch karakter van de gebouwen
en de prachtige natuur.

De geschiedenis van Fort Vreeswijk
begint al in de 16de eeuw. Er verrees
een verdedigingswerk dat bescherming
moest bieden tegen de Spaanse troe-
pen. In latere eeuwen is dit verdedi-
gingswerk verder uitgebreid. Het huidi-
ge fort dateert uit 1855 en was met de
vestingwal een belangrijk onderdeel
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Er is ook een mooie wandelroute rond-
om Fort Vreeswijk.
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https://hollandsewaterliniesfietstour.nl/recreatief/routes/
https://hollandsewaterliniesfietstour.nl/recreatief/routes/
https://www.routesinutrecht.nl/locaties/320978018/plofsluis
https://fortdebatterijen.nl/
https://www.vvvkrommerijnstreek.nl/nl/routes/3378421261/rondje-vreeswijk-wandelroute-hollandse-waterlinie
https://www.pen.nl/artikel/hollandse-waterlinies-fietstour-door-nieuwegein
https://www.pen.nl/adverteren
https://www.youtube.com/watch?v=UNV4pJlx8B4
https://www.slagerijwimkastelein.nl
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Warme weer verhoogt kans
op natuurbranden

Al enige tijd is het droog in de re-
gio. Ook de komende week blijft
het warm en neemt de kans op een
natuurbrand toe. Veiligheid Regio
Utrecht (VRU) waarschuwt mensen
die deze week de natuur intrekken.
Daarom is sinds dinsdag 15 juni
2021 het zogeheten ‘Fase 2 Natuur-
brandrisico’ in de regio Utrecht af-
gegeven. Tijdens deze fase kun je
natuurlijk nog steeds gerust de na-
tuur intrekken. Maar wees extra
alert, gebruik het gezonde verstand
en meld vooral in deze fase ver-
dachte zaken meteen via 112. Gooi
ook geen sigarettenpeukjes de
berm in!

Afgelopen maandag vond ook zo een
opmerkelijk brandje plaats aan het
Ganzenpad. Beter gezegd, alweer
een brandje aan het Ganzenpad. Aan
dit pad in de wijk de Doorslag, pal
naast de tramlijn Nieuwegein-IJssel-
stein en visa versa, verliezen een elf-
tal populieren hun pluisjes. In 2020
moest de brandweer van Nieuwegein
meer dan 10 keer uitrukken naar deze
locatie omdat er brand was ontstaan
in de berm. Populierenpluisjes zijn

een ware plaag in dit gedeelte van de
wijk, de zon laat de pluisjes snel vlam
vatten.

Bij de bouwstart van Nieuwegein zijn
er onder andere veel snelgroeiende
populieren geplant om toch snel een

groene stad te krijgen. Daar plukken
de inwoners nu de wrange vruchten
van. De bomen staan overigens op de
lijst om gekapt te worden. Dit van-
wege de nadrukkelijke wens van de
meerderheid van de omwonenden.

Twee bewoners waren tegen de kap.
Waaronder buurtbewoonster Nel Mei-
jer. Haar hebben we eerder aan het
woord gelaten.

Omwonenden laten onze redactie
weten: ‘Hier zie je wat actuele foto’s
van maandag, waarbij je wel kan zien
dat het maar goed is dat wij als ’on-
wetende’ bewoners de brandweer
hebben gebeld. Hier was je met een
gieter van de familie Meijer niet mee
weg gekomen denk ik.’

De 11 vrouwelijke populieren aan het
Ganzenpad zullen binnenkort worden
gerooid. Op dezelfde plek zullen an-
dere bomen terug geplant worden. De
overgrote meerderheid van de bewo-
ners uit de wijk hopen hiermee voor
een stukje veiligheid in de wijk te zor-
gen, maar ze blijven alert zolang de
populieren er nog staan. ‘De nieuwe
bomen zullen zeker weer bijdragen
aan een mooie groene oase in de
wijk’ aldus één van de wijkbewoners.

https://www.pen.nl/winkel/Kinderboek-De-Troonladder-p352780381
https://www.pen.nl/artikel/elf-populieren-moeten-verdwijnen-langs-trambaan-vanwege-brandgevaarlijke-pluisjes
https://www.pen.nl/artikel/elf-populieren-moeten-verdwijnen-langs-trambaan-vanwege-brandgevaarlijke-pluisjes
https://www.pen.nl/artikel/warme-weer-verhoogt-kans-op-natuurbranden
https://cadeaukaart.cityplaza.nl/
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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 een mooie prentbriefkaart met
een collage van verschillende foto’s uit
Vreeswijk. De kaart komt uit 1907 en heeft
een poststempel uit 1908. Op de prent-
briefkaart zie je zes afbeeldingen v.l.n.r. en
v.b.n.b.: Gezicht op het Hoofd, de Rijks-
peilschaal, de Koninginnensluis, de Wilhel-
minabrug, Oude Sluis en de Dorpsstraat.
De uitgever van de kaart was J.P. van
Hoorn uit Vreeswijk.

De Digitale Nieuwegeiner

Hij hangt,
de sluisdeur
van de Koninginnensluis!

Afgelopen maandag was het zover!
Een gerenoveerde sluisdeur van de
Koninginnensluis werd terugge-
hangen op zijn plek onder de Emma-
brug in Vreeswijk. Daar komt heel
wat menskracht en materieel bij kij-
ken! Maar met goede voorbereiding,
vakmanschap, weinig wind en een
blauwe hemel werd de klus ge-
klaard!

Dat betekent dat het einde van deze
fase van de renovatie waarbij de ver-
sleten scharnieren zijn vervangen.
Goed nieuws; zo houden we droge

voeten in Vreeswijk en ook omdat de
sluis voor het vaarverkeer en de inten-
sief gebruikte Emmabrug voor het
wegverkeer voorlopig weer vaker be-
schikbaar komen. Voorlopig? Ja, want
op zijn vroegst in 2022 volgt er weer
een renovatie waarbij de bediening en
besturing van de brug onder handen
wordt genomen.
De sluisdeuren van de monumentale
Koninginnensluis gingen niet meer
goed dicht, doordat de scharnieren
(taatsen) ervan versleten waren.
Goede scharnieren zijn belangrijk voor
het schutten van schepen en voor de
waterkerende functie van de sluis-
deuren. Tijdens de renovatie werden
onder andere deze scharnieren ver-
vangen. De sluisdeuren waren daar

voor uit de sluis gehesen en nu dus
weer teruggeplaatst. Het renoveren
van de sluisdeuren gebeurde op een
andere locatie.

De werkzaamheden zijn nog steeds
live te volgen. Onze fotograaf Paul Oor
was vandaag ter plekke en maakte
enkele foto’s van de werkzaamheden
en het inhangen van de sluisdeur.
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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/man-ernstig-gewond-na-botsing-met-tram-tram-ontspoord
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.pen.nl/artikel/kijk-nu-live-mee-bij-hijswerkzaamheden-sluisdeuren-bij-de-emmabrug-in-vreeswijk
http://www.example.com
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Waar je niet op alle zon- en feestdagen
hoeft te werken.

Op- en afbouw, events, housekeeping, keuken,
front-office en kantoorbanen beschikbaar

Fulltime en parttime mogelijkheden

Of heb je een dochter, zoon, neef, nicht, buurjongen
of buurmeid die op zoek is naar een bijbaan? Bij het NBC
verdien je al €10,- per uur vanaf 18 jaar. 

Woonachtig binnen 30 min. afstand

Wisselende werktijden & -dagen
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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: ‘Mijn schuld’

‘Ergens in Nederland komt het eten te
laat op tafel. En het is mijn schuld.
Niet dat ik het op dat moment weet, ik
hoor het pas wanneer ene Karin een
bericht in een online leesclub plaatst:
‘Ik heb het boek uit, we eten wat later
vanavond want ik kon het niet meer
wegleggen!’’

‘Meteen zie ik helemaal voor me hoe
alles in het honderd loopt, hoe de
kinderen te laat op voetbal komen,

manlief met zijn bord eten nog voor
zich moet inloggen bij een Zoom-
vergadering, de was in de machine
wacht om opgehangen te worden…

Later die week bericht iemand van
dezelfde leesclub: ‘Het boek is uit!’
‘Het was vannacht 01.46 uur.’

Allemaal mijn schuld.

Ik moet bekennen dat ik geniet van
dergelijke berichten. Ik geniet van het
idee dat onbekenden in bed of aan de
keukentafel mijn boek lezen en zo
met de hoofdpersonen over de Heren-
straat lopen, of langs de Nicolaaskerk.

Er zijn er zelfs die op Google Maps
uitzoeken of het wel klopt wat ik
schrijf. En misschien zijn er inmiddels
ook Nieuwegeiners die een paar keer
extra achteromkijken wanneer ze in
het donker een rondje Fort fietsen,
want je weet nooit wie er rondhangt…
Zo wordt mijn fantasie een
werkelijkheid voor anderen.’

‘Je leest te veel,’ zeiden ze vroeger
wel eens tegen me. Dat kan de

oorzaak zijn dat ik zoveel verhalen in
mijn hoofd heb. Inmiddels ben ik met
een volgend boek begonnen.

Wanneer ik daar echt mee aan de
slag ga en de personages tot leven
komen, kan het gebeuren dat ik moet
zeggen: ‘We eten vanavond wat
later…’ Gelukkig heb ik volwassen
kinderen en een man die zelf kunnen
koken.’

Aflevering 6

https://www.werkenbijnbc.nl/vacatures/?utm_source=pen&utm_medium=email&utm_campaign=vacatures&utm_content=digitale_nieuwegeiner
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/
https://www.dekom.nl/agenda/5061/Steven_Brunswijk/Wat_een_man_kan_kan_ik_ook/?rt=3425fc2&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/5079/Riza_Tisserand/Adembenemend/?rt=3395250&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.dekom.nl/agenda/5023/Laura_van_Dolron/De_Nieuwe_Laura/?rt=3425fc2&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.pen.nl/winkel/Baseball-Cap-Nieuwegein-50-jaar-p363126318


13

De Digitale Nieuwegeiner

https://www.pen.nl/pdffiles/gemeentenieuws.pdf
https://www.movactor.nl
https://www.facebook.com/2176691539020700/photos/a.2176730469016807/4278806665475833
https://www.pen.nl/word-vriend-van-de-digitale-stad-nieuwegein
https://www.facebook.com/bouwgein/photos/a.511608575564450/4190536051004999/
https://geinbeat.nl/tickets.html?fbclid=IwAR12O72dukK8A4H-4I9xrrqBvLEazRafxCRToj0rAlPgEVL1Fgyp1OUf07w
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.pen.nl/winkel/Monopoly-Nieuwegein-p348145704
https://geinbeat.nl/tickets.html?fbclid=IwAR12O72dukK8A4H-4I9xrrqBvLEazRafxCRToj0rAlPgEVL1Fgyp1OUf07w
https://geinbeat.nl/tickets.html?fbclid=IwAR12O72dukK8A4H-4I9xrrqBvLEazRafxCRToj0rAlPgEVL1Fgyp1OUf07w


Groene waterstof tanken

Vanaf 16 juni kan er in Nieuwegein
groene waterstof getankt worden.
Sterker nog, dit is voorlopig nog de
enige plek in regio Utrecht waar
groene waterstof getankt kan wor-
den. Maar wat is die groene water-
stof eigenlijk en waar gebruik je het
voor? We kunnen wel vast verklap-
pen dat de groene waterstof zijn
naam eer aan doet, groener kan bij-
na niet.

Duurzame energie
Behalve groene waterstof is er ook grij-
ze en blauwe waterstof. De grijze wa-
terstof wordt gemaakt met een fossiele
brandstof en de blauwe waterstof met
aardgas en afgevangen CO2. De groe-
ne waterstof is waterstof die geprodu-
ceerd is met duurzame energie van
een hernieuwbare bron. De voornaam-
ste bronnen waar groene waterstof van
gemaakt wordt, zijn water dat door
duurzame elektrolyse wordt gewonnen
en ten tweede is dat biomassa.

Een eigen waterstofvoorziening
Groene waterstof wordt ook wel ‘re-
newable hydrogen’ genoemd. Het
wordt nog niet echt toegepast in woon-
huizen, maar er zijn wel al auto’s die
op waterstof rijden. Daarom zullen het
aantal tankstations die waterstof aan-
bieden toenemen. Waterstof speelt dus
een belangrijke rol in de transitie naar
een duurzame energievoorziening.

Ook wordt er bijvoorbeeld bij het ont-
werp en de realisatie van het zieken-
huis Rijnstate Elst rekening gehouden
met een eigen waterstofvoorziening

om te zorgen dat het ziekenhuis zijn
verduurzamingsdoelstellingen haalt,
iets wat steeds meer bedrijven en in-
stellingen doen. Ook bij verschillende
ziekenhuizen in Nieuwegein wordt naar
verduurzaming gekeken en ieder zie-
kenhuis doet dat op zijn eigen manier.

Investeren in waterstof
Meer dan 70 Utrechtse instellingen,
bedrijven en overheden hebben dit jaar
besloten om de komende jaren meer te
gaan investeren in waterstof. Deze
plannen moeten in 2025 al zichtbaar
resultaat op gaan leveren. Hierbij wordt
gedacht aan vrachtwagens en bussen
die op waterstof rijden. De eerste tank-
mogelijkheid voor groene waterstof in
Nieuwegein past dus prima in dit plan.

Het ligt in de lijn der verwachting dat
het aantal voertuigen dat op waterstof
rijdt verder wordt uitgebreid in de ko-
mende jaren. Het blijft niet bij een
vrachtwagen of bus. Straks tanken ook
ambulances, taxi’s en personenauto’s
bij het waterstoftankstation. Wellicht
goedkoper dan nu, dus wie onverhoopt
in een ambulance belandt, ziet de
rekening daarvan dalen. Al zal dat bij
een zorgverzekering vergelijken niet
veel uitmaken.

De kip of het ei?
Investeren in waterstof is prijzig en
tevens een risicovolle onderneming.
De verkoop van de waterstofauto’s
loopt niet zo snel als gehoopt, juist om-
dat er nog zo weinig tankplaatsen zijn.
Het daarom belangrijk dat deze cirkel
wordt doorbroken. Het is een beetje
een kip-eikwestie geworden. Meer
tankplaatsen voor waterstof, betekent

ook een stijging van de verkoop van
waterstofauto’s. Maar een tankstation
met waterstofmogelijkheden beginnen,
is in eerste instantie nog niet zo ren-
dabel omdat er nog zo weinig water-
stofauto’s zijn.
Daarom alle hulde voor de Nieuwe-
geinse ondernemer die desondanks
het initiatief heeft genomen om deze
cirkel te doorbreken.
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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: 'Eutonia Barbipes is de enige steltmug van de familie Eutonia en
dat is maar goed ook, want het is niet bepaald een schoonheid en nog
behoorlijk eng ook, volgens mijn dochter. In de vorm lijkt zij wel iets op
een langpootmug.'

Deze steltmug (Eutonia barbipes) is zo groot als een flinke lang-
pootmug en daarmee de allergrootste steltmug van Nieuwegein.
Gelukkig is het geen steekmug maar wel wat afschrikwekkend
met zo'n uiterlijk.

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/co2-neutrale-industrie/waterstof-voor-een-duurzame-energievoorziening/15-dingen-die-je-moet-weten-over-waterstof/
https://www.pen.nl/artikel/category/winkels-bedrijven
https://www.pricewise.nl/zorgverzekering/zorgverzekering-vergelijken/
https://www.pen.nl/artikel/hysolar-opent-16-juni-waterstoftankstation-in-nieuwegein
https://www.pen.nl/artikel/hysolar-opent-16-juni-waterstoftankstation-in-nieuwegein
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.dekom.nl/agenda/5111/Cor_Bakker_Fay_Klaassen/75_jaar_vrijheid_Songs_of_Liberty/?rt=3425fc2&mlsi=40359&bc=5a8af831478a84c264546cac3847f14c&utm_medium=email&utm_source=default
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
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Nieuwegein 1 groot museum

Meer informatie en inspiratie
Plattegrond: bit.ly/Feestelijkeboten
Facebook: Op stap in Nieuwegein
Instagram: Nieuwegein 1 groot museum
www.Nieuwegein50jaar.nl

Vanwege het 50-jarig bestaan van Nieuwegein is de stad deze maand 
1 groot museum. Iedere week vind je inspiratie en informatie over  
Nieuwegein 1 groot museum in de Digitale Nieuwegeiner.

Uitzwaaiconcert en wandeling bij de Partner
De Eye-catcher van Nieuwegein 50 jaar gaat naar een andere locatie in Nieuwe-
gein. Zaterdag 19 juni is er een uitzwaaiconcert van Melanie Reindertsen. Voor 
het concert is er een wandeling van ca een half uur langs een aantal feestelijke 
boten, begeleid door Gonneke Prak. Kom je meeluisteren en / of meewandelen?
Meer informatie via: https://departnernieuwegein.nl/agenda/

Plattegrond
Er is een online plattegrond gemaakt waarop de locaties aangegeven staan waar 
kunstwerken te zien zijn. Via de plattegrond kan je je eigen route langs de kunst-
werken samenstellen. Er komen steeds meer kunstwerken op de plattegrond te 
staan! Heb je ook een kunstwerk gemaakt, of ga je er een maken? Je kan  
je adres doorgeven via de ‘Op stap in Nieuwegein’ facebookgroep of via  
KunstwerkNieuwegein@gmail.com. 

Piratenschip Bouwgein
Woensdag heeft het piratenschip bij bouwgein een vrolijke vlaggenslinger  
gekregen. Daarnaast heeft een groepje kinderen een vlag gemaakt met daarop 
een confettischip. Deze hangt bij de ingang van Bouwgein. Het adres is terug te 
vinden op de Plattegrond.

Expositie Kunstgein
Zaterdag 19 juni is de laatste dag dat je de expositie met veel feestelijke boten 
bij Kunstgein kan bewonderen. Daarna komt er een andere expositie bij 50 jaar 
Nieuwegein. De exposities bij de Tweede verdieping en de Museumwerf Vrees-
wijk zijn nog t/m 18 juli te bewonderen.

Feestelijke Boten Box vol Zoete Zoenen
Heb je een heerlijke wandel- of fietstocht door Nieuwegein gemaakt langs de 
kunstwerken? Wil je deze tocht feestelijk afsluiten met wat lekkers? Zoete  
Zoenen heeft vanaf nu een Feestelijke Boten Box. Wil je ook zo’n box bestellen? 
Meer informatie via: www.zoete-zoenen.nl

Spotlicht
Op Instagram wordt iedere dag een kunstwerk in het spotlicht gezet. Een aantal 
daarvan zullen we ook in de Digitale Nieuwegeiner laten zien. Meer informatie 
over de werken kan je vinden via Instagram. Het leukste is om de werken in het 
echt te gaan bewonderen!
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https://www.facebook.com/groups/465904447462841
https://www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/activiteiten/nieuwegein-1-groot-museum/
https://www.instagram.com/nieuwegein_1_groot_museum/
http://bit.ly/Feestelijkeboten
http://www.kunstgein.nl
http://www.museumwerf.nl
http://www.detweedeverdieping.nu
http://www.zoete-zoenen.nl


16

De Digitale Nieuwegeiner

Pedro de Leeuw voert actie
om ’tube-flats’ te renoveren

Als het aan Pedro de Leeuw ligt, blij-
ven de flats op het Nijpelsplantsoen
nog lang bestaan en worden ze niet
gesloopt. Er is veel discussie en onze-
kerheid over de toekomst van de flats.
Daarom is hij druk bezig met actie
voeren tegen de sloop van de zogehe-
ten ‘tube-flats’ in de wijk Wijkersloot.

Pedro en de andere 360 gezinnen in de
flats wonen nu al maanden tussen de
steunpalen. Volgens de woningcorporatie
Mitros zijn deze steunpalen nodig omdat
het beton niet meer betrouwbaar zou zijn.
Volgens Pedro is dit onzin en zetten zij
deze steunpalen neer om mensen weg te
jagen uit de flats. ‘De Mitros wil het liefste
de flats slopen, maar ze moeten dan ver-
plicht nieuwe woningen zoeken voor alle
gezinnen die hier wonen, dat is niet te
doen. Daarom proberen ze ons nu al weg
te jagen. Er zijn al gezinnen vertrokken
vanwege deze steunpalen’ aldus de
Leeuw.

Pedro heeft zelf zijn hele leven in de
bouw gewerkt en volgens hem is het on-
mogelijk dat het beton niet meer goed is.
‘Ik heb jarenlang in wijken in Utrecht ge-
bouwd. De woningen daar zijn eerder
gebouwd met hetzelfde beton en die zijn
nog helemaal in orde, dus er klopt niks
van.’ In een brief naar onder andere de
gemeente Nieuwegein en Mitros vertelt
Pedro dat hij één van de weinigen in het
gebouw is die er verstand van heeft en
dat hij wil opkomen voor de andere ge-
zinnen die nu tussen de steunpalen zitten
en misschien weg moeten.

‘Wij hebben hier alles in de buurt. We
hebben scholen, speeltuinen, winkels en
genoeg ruimte. Het is eeuwig zonde als

dat allemaal verdwijnt.’ Volgens Pedro is
verhuizen een slechte optie voor ieder-
een en krijg je ook nooit meer een wo-
ning zoals deze voor de huidige huurprijs.

Pedro vertelt dat toen deze flats gebouwd
werden er nog vaker gezinnen van vier à
vijf kinderen waren en de woningen dus
ruimer waren. Maar de woningen die nu
gebouwd worden zijn juist bedoeld voor

gezinnen met een à twee kinderen. ‘Als
wij hier weg moeten, krijgen we nooit
meer zoiets terug.’

Volgens woningcorporatie Mitros kan het
nog zeker wel een jaar duren voordat de
knoop wordt doorgehakt of er voor sloop
of renovatie gekozen gaat worden. Mitros
zegt eerst in gesprek te willen gaan met
de bewoners en hebben hiervoor een
klankbordgroep in het leven geroepen.
Pedro en de andere bewoners zitten dus
nog een tijdje in onzekerheid.

Om de bewoners van het Nijpelsplant-
soen en andere geïnteresseerden meer
informatie te geven over het probleem zit
Pedro elke dag tot 17.00 uur in een ‘infor-
matietent’ bij de flats. Hier informeert hij
buurtbewoners over de problemen die er
rondgaan. Zo probeert hij mensen meer
inzicht te geven en zijn kennis te delen.

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: 'Ze staan te springen om weer gezellig
samen te gaan fietsen, het mag immers weer!
Fietsclub Kerkveld heeft er zin in, net als fietsclub
Blokhoeve. Wil je ook gezellig aansluiten en ben je
55+ (nee, geen 50 zoals het beeld op de
achtergrond suggereert)? Kijk dan voor alle
informatie op nieuwegeinfietst.nl/senioren. En nu
moet ik wegwezen want deze fietsers willen
opstappen en lekker doortrappen. Op naar de
koffie met wat lekkers.'

https://www.pen.nl/artikel/mitros-richt-klankbordgroep-op-voor-nieuwbouw-of-renovatie-flats-nijpelsplantsoen
https://www.nieuwegeinfietst.nl/
https://nieuwegein.fietsersbond.nl/
https://nieuwegeinfietst.nl/senioren/fietsclubs-senioren
https://www.pen.nl/artikel/boekentips-voor-moederdag-en-de-boekpresentatie-het-tango-algoritme
https://www.dekom.nl/pQxxXFK/inside-outside
https://www.plus.nl/supermarkten/nieuwegein_plus-van-loon_737
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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: 'Ik was aan de beurt. Eindelijk hoor ik bij de club! Nou ja, voor de helft dan. Mijn eerste vaccinatie zit er in. En
hemeltjelief, ik ben zo bang voor naalden. Toch ben ik gegaan. Ik had al veel horror-verhalen over de drukte gehoord,
dus ik was overal op voorbereid. Overal... behalve dat het zo rustig was dat ik zo kon doorlopen. En viel het mee? Voor
iemand die bang is voor naalden... dat mag je raden.'

Buitenschoolse
sportevenementen

Heb je vragen, opmerkingen of wil je
meer informatie, stuur een e-mail
aan buurtsportcoach Luka
Spironello via
l.spironello@merwestein.nl

Thouckbal
Dinsdag 22 juni, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Driemaster
Jeugd 6-12 jaar
Tikspelen
Donderdag 24 juni, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Wijkersloot
Jeugd 6-12 jaar
Handbal
Dinsdag 29 juni, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Driemaster
Jeugd 6-12 jaar
Thouckbal
Donderdag 1 juli, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Wijkersloot
Jeugd 6-12 jaar
Eindfeest
Dinsdag 6 juli, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Driemaster
Jeugd 6-12 jaar
Eindfeest
Donderdag 8 juli, 14:30 - 16:00 uur
Buitenterrein Sporthal Wijkersloot
Jeugd 6-12 jaar
Naar het deelname-formulier.

Frits de Gooijer keert terug
als hoofdtrainer bij Koveni

Met ingang van seizoen (2021/2022)
keert Frits de Gooijer terug als
hoofdtrainer bij Koveni, de korfbal-
vereniging in Nieuwegein. Hij pakt
het stokje over van Stephan Cinjee,
die recent aankondigde te stoppen
na twee seizoenen hoofdtrainer-
schap bij Koveni.

Frits de Gooijer is een oude bekende
van de vereniging. Niet alleen is hij al
lang betrokken bij het reilen en zeilen
van de Nieuwegeinse korfbalclub, hij
heeft al eerder het hoofdtrainerschap
op zich genomen. Na bijna twee sei-
zoenen bleek dat dit niet meer te com-
bineren was met zijn nieuwe rol als
eigenaar van de Nieuwegeinse Cate-
ring Company. Na wat korfbalrust en
twee seizoenen trainerschap van de
A-junioren bij Koveni, zet Frits de
Gooijer nu wederom de stap richting
de Koveni-selectie.

Frits is zelf blij om weer op het oude
nest te zijn: 'Ik heb veel zin om te star-
ten! We gaan een hoog tempo spelen
met veel lopende spelers. Daarnaast
ligt de focus op doelgericht zijn, zowel
verdedigend als aanvallend'. Ook de
voorzitter van Koveni, Marco van
Weverwijk, is bijzonder verheugd om
Frits opnieuw welkom te heten in zijn
rol als trainer/coach van Koveni 1: 'Ik
heb er vertrouwen in dat deze passie-
volle verenigingsman, wat Frits zeker
is, en de huidige selectie waar hij mee
kan werken, kan leiden tot meerdere
kampioenschappen. Wij hebben een
hoge pet op van Frits, en zijn erg blij
dat hij deze stap met de vereniging zet.
We wensen hem veel succes en vooral
plezier de komende seizoenen!'

De groep waar Frits de Gooijer hoofd-
trainer van zal zijn, ziet er qua samen-
stelling anders uit dan vorig jaar. Zo is
de volledige groep A-junioren doorge-
stroomd naar de senioren, waarvan
een groot deel meedoet aan de selec-
tie. Daarnaast zijn wat oud eerste spe-
lers teruggekeerd naar de selectie, en
wist Koveni twee nieuwe spelers van
buurtvereniging Thor uit Harmelen
naar zich toe te trekken. Al met al zal
de Koveni-selectie dit jaar bestaan uit
drie teams. Kortom: een grote én leuke
groep voor deze nieuwe hoofdtrainer
om mee te werken.

De selectie van Koveni is reeds op tijd
gestart met de selectieprocedure en
voorbereidingen voor het nieuwe sei-
zoen 2021/2022. Na wat zomerperike-
len zal Koveni op 4 september begin-
nen aan de veldcompetitie.

http://www.keep-in-mind.nl
mailto:l.spironello@merwestein.nl
https://www.sportidnieuwegein.nl/evenementen/naschools-aanbod/
https://koveni.nl/
https://www.gall.nl
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-1-p355793561
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-2-p355675221
https://www.pen.nl/winkel/Strip-Pen-i-Deel-3-p355791081
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Cultuurfonds Utrecht
steunt cultuur en natuur
in Nieuwegein met € 10.500

Het Prins Bernhard Cultuurfonds
Utrecht heeft in het tweede kwartaal
van 2021 52 projecten met een fi-
nanciële bijdrage gesteund. In totaal
is € 178.750 toegewezen aan cultuur
en natuur in de provincie Utrecht. In
Nieuwegein kregen drie initiatieven
voor totaal € 10.500 een bijdrage.
Het is elk kwartaal mogelijk om een
aanvraag voor een financiële bij-
drage aan een project te doen. De
criteria waar een aanvraag aan moet
voldoen, zijn te vinden op de web-
site van het Cultuurfonds.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft
in elke provincie een afdeling. Zij be-
handelen en beoordelen de aanvragen
van projecten met een overwegend
provinciaal belang. Elke afdeling heeft
een eigen bestuur dat zelfstandig be-
slist over de financiële bijdragen aan
projecten.

Geld voor Nieuwegeinse initiatieven
Stichting Nieuwegein Fonds:
• concert Night of the Proms Rijn-
huizen: € 1.500
• Stichting Geinbeat: Muziekfestival
Geinbeat: € 3.000
• Theater De Kom: Geina, de buurt-
soap: € 6.000

Het Prins Bernard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds
brengt mensen, werelden en ideeën
samen om cultuur en natuur te laten
leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen
en prijzen ontstaan nieuwe culturele
initiatieven en wordt cultureel erfgoed
behouden. Dat doen we met schenkers
en makers, liefhebbers en experts,
bedenkers en beschermers. En met de
bijdrages van de BankGiro Loterij, de
Nederlandse Loterij en van al onze
donateurs. Het Prins Bernhard
Cultuurfonds Utrecht is een van de
twaalf provinciale afdelingen.

De Digitale Nieuwegeiner

Sketchcrawl
in de zomermaanden

We kunnen weer naar buiten, het zon-
netje schijnt en met de huidige versoe-
peling vanwege het Coronavirus is het
weer mogelijk om, met niet te veel
mensen, te gaan Sketchcrawlen.

Sketchcrawl
Het woord is afgeleid van het woord Pub-
crawl (kroegentocht). Het is eigenlijk een
soort teken-tocht voor liefhebbers en het
liefst in de buitenlucht. Je spreekt af op
een bepaalde plek, ‘markeert’ een omge-
ving waarbinnen ieder blijft om te tekenen
en je tekent wat je om je heen ziet. Dit
kan een grote of meerdere kleinere teke-
ningen zijn. Basis is vaak pen/potlood en
eventueel waterverf. Een kwartier voor de
afsluiting kom je bij elkaar, leg je de
schetsboeken bij elkaar en deelt ervarin-
gen.
‘Het leuke is natuurlijk dat ieder op eigen
wijze dezelfde omgeving tekent en daarin
de verschillen te zien. We hebben voor
de zomermaanden mooie locaties gespot
in Nieuwegein, tenslotte is het feest in
Nieuwegein ter ere van het 50 jarig be-
staan’ aldus de organisatie.

Locaties
Wil je meedoen met deze activiteit? Dan
vind je hieronder de diverse locaties en
data. Het duurt iedere keer van 11.00 tot
14.00 uur. Kortom genoeg te zien om
lekker creatief bezig zijn met je favoriete
hobby tekenen.

Enthousiast geworden, meld je aan voor
28 juni via activiteitenkunstgein@gmail.-
com o.v.v Sketchcrawl optie 1, 2 ,of 3.
Natuurlijk mag je ook voor alle drie in-
schrijven.
1) 03 juli : Herenstraat (Jutphaas)
2) 24 juli : Rond de Oude Sluis (Vrees-
wijk)
3) 14 aug: Natuurkwartier/Park Oudegein
Er zijn geen kosten verbonden aan deze
activiteit. Maar neem zelf wat te drinken
en een schetsboek, pen/potlood en wa-
terverf mee.

May the #FOURCE
be with you...

Op 24 juni staat deze #boyband
in #DEKOM #daarwiljebijzijn
#juniorsongfestival #kidstop20
dekom.nl/fource

https://www.cultuurfonds.nl/
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
mailto:activiteitenkunstgein@gmail.com
mailto:activiteitenkunstgein@gmail.com
https://www.facebook.com/hashtag/fource?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUGIwx1djF2kYGSNOq724TkO9WKU-LZGHQUCbvxrHnR6nmcy-VHBC3VzS0OqRB388v2dG4_xqvEQg1nW2ohRa1LDf26LUUsJP0CUT-FTVrH8efmJdNdCZi1cKyzYsm6UmY-WIdDD2nBLK4f7tcIWRCbXdDill2BCxGAVUIg9VOsziCvghxzhyOqnCKw1L41sT8&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/boyband?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUGIwx1djF2kYGSNOq724TkO9WKU-LZGHQUCbvxrHnR6nmcy-VHBC3VzS0OqRB388v2dG4_xqvEQg1nW2ohRa1LDf26LUUsJP0CUT-FTVrH8efmJdNdCZi1cKyzYsm6UmY-WIdDD2nBLK4f7tcIWRCbXdDill2BCxGAVUIg9VOsziCvghxzhyOqnCKw1L41sT8&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/dekom?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUGIwx1djF2kYGSNOq724TkO9WKU-LZGHQUCbvxrHnR6nmcy-VHBC3VzS0OqRB388v2dG4_xqvEQg1nW2ohRa1LDf26LUUsJP0CUT-FTVrH8efmJdNdCZi1cKyzYsm6UmY-WIdDD2nBLK4f7tcIWRCbXdDill2BCxGAVUIg9VOsziCvghxzhyOqnCKw1L41sT8&__tn__=*NK*F
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www.Nieuwegein50jaar.nl

Museumwerf Vreeswijk
Wierselaan 113
Nieuwegein

De Tweede Verdieping
Stadsplein 1c
Nieuwegein

Nieuwegein 1 groot museumNieuwegein 1 groot museum
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Van Os tassen en koffers
opent nieuw filiaal
in Nieuwegein

Het nieuwe filiaal van Van Os tassen
en koffers aan de Binnenstede 30
zal op donderdag 24 juni geopend
worden. Speciaal voor deze gele-
genheid en na inschrijving voor de
nieuwsbrief ontvangen bezoekers
10% korting op een aankoop in de
winkel. De nieuwe vestiging in Nieu-
wegein is alweer de 32e winkel van
Van Os. De winkels zijn landelijk
breed verspreid

Winkelcentrum Cityplaza
De winkel zit op het Cityplaza, op de
plek waar voorheen Marpa Lederwaren
zat. De bewoners van Nieuwegein en
regio zijn al bekend met de locatie van
de tassen- en kofferwinkel. In het nieu-
we filiaal van Van Os ligt de nadruk op
de presentatie van een breed assorti-
ment tassen en koffers van zorgvuldig
geselecteerde topmerken. Van dames-
en herentassen tot aan reistassen, kof-
fers en schooltassen. Denk o.a. aan
merken als Samsonite, Eastpak, Fjäll-
räven, The North Face, Cowboysbag,
Valentino en Castelijn & Beerens.

Wens in vervulling
Volgens directeur Hein van Os gaat
met de opening van het nieuwe filiaal
midden in het levendige winkelgebied
van Nieuwegein een lang gekoesterde
wens in vervulling. Van Os tassen en
koffers wil dichtbij haar klanten zitten
en daarom kijkt de speciaalzaak
steeds naar mogelijkheden die verder
invulling geven aan die wens. 'Met de
opening van deze toplocatie in het
mooie Nieuwegein kunnen we nog
sterker uitpakken met de collectiepre-
sentatie' aldus Van Os. 'Ik ben erg trots
op wat we samen hebben neergezet.
We zijn gericht op de toekomst en
blijven ons continu ontwikkelen. In
Nederland is Van Os al een begrip.
Twee jaar geleden hebben wij ons
90-jarig bestaan gevierd. De stap voor
Van Os tassen en koffers om zich te
vestigen in Nieuwegein is een logische
stap om ons servicegebied uit te kun-
nen breiden.'

De opening
Nu de winkels langzamerhand meer en
meer mogen is er ook wat ruimte om
de opening te vieren. Het publiek in
Nieuwegein kan zich daarom ver-
heugen op goodiebags (op=op), een
cadeaubon voor elke 50e betalende
klant en een kortingsactie.

Openingstijden
Het nieuwe filiaal aan de Binnenstede
30 bevindt zich in winkelcentrum
Cityplaza in de binnenstad van
Nieuwegein. Bekijk voor de openings-
tijden van de winkel en het aanmelden
voor de nieuwsbrief deze website.

De Digitale Nieuwegeiner
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Overzicht
van álle evenementen
ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan
van Nieuwegein

Nieuwegein 1 groot museum
Hele maand juni.
In juni kunnen inwoners hun bootje in
het zicht plaatsen en kan iedereen er
langs lopen. Er is zelfs een digitale
wandelroute ontwikkeld langs verschil-
lende bootjes: bit.ly/Feestelijkeboten.
Meer informatie over deze activiteit:
www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/
activiteiten/nieuwegein-1-groot-muse-
um.

Expositie over de waterlinie
in het Atrium van het Stadshuis
Vanaf 14 juni.
13 Kunstwerken zullen op 3d posters
worden geprint.

Start
Muurschildering Leusderschans
22 juni.
De muurschildering wordt gemaakt..

Kist-je-kunst in KunstGein
28 juni - 12 juli.
Kunstgein Podium: 50 kunstenaars die
50 kistjes gaan vullen met kunst:
activiteitenkunstgein@gmail.com.

Cadeau
van de Gemeenteraad Nieuwegein
aan de Stad
Juli
De gemeenteraad Nieuwegein wil
graag een passend cadeau in de vorm
van een wandel/fietsroute met de pa-
rels van Nieuwegein aanbieden aan de
inwoners van Nieuwegein:
b.deruiter@nieuwegein.nl

Verjaardag lunch
met vijftig 50-jarigen
in het Stadshuis samen met
de burgemeester en de wethouders
1 juli.
Aan alle genodigden is een foto
gevraagd waar zij herinneringen aan

hebben. Deze foto’s worden vergroot
en geplaatst in de lunchruimte.

Fietsbelconcert
1 juli.
Movactor organiseert een fietsbelcon-
cert voor alle Nieuwegeiners. Er zijn
zelfs twee drive thru’s (Buurtplein Zuid
en Buurtplein Batau):
Buurtverbinders@movactor.nl.

Officiële start van het project
Muurschildering Noordstedetunnel
met kunstenaars
en geinteresseerden bij de tunnel.
1 juli.
Tussen 1 juli en 19 juli bijeenkomsten
om samen het ontwerp voor de tunnel
uit te werken (data volgen).
19 juli start Carin Sleurink (met andere
kunstenaars) in de tunnel.

Festival Geinbeat
10 juli

Start Graffiti project Kolfstedetunnel
10 juli
Om 14:00 uur zal Jan is de Man
starten samen met de studenten van
het Anna van Rijn College. Burge-
meester Frans Backhuijs zal hierbij
aanwezig zijn.
Om 16:00 uur zal Jan is de Man
samen met inwoners verder werken
aan het project. Wethouder John van
Engelen van Sport, Cultuur, Recreatie
en evenementen zal hierbij aanwezig
zijn.

Start
Muurschildering Noordstedetunnel
onder begeleiding
van Carin Sleurink
19 juli.

Night of the Proms Rijnhuizen
(voorheen bekend als Pontonconcert).
28 augustus.

Plofparade The Groundbreakers
29 augustus.

Feest Maal 50
17 - 19 september.
Op 50 adressen zijn, bij mensen thuis,
bij ondernemingen of maatschappelijke
organisaties, feestelijke verrassings-
etentjes. Dit is met inachtneming van
de huidige maatregelen. En een video
etentje kan ook.

Nationale Sportweek
17 - 26 september.
Nieuwegein is wederom host-city dit
jaar: s.tuitel@merwestein.nl.

Expositie in DE KOM:
50 portretten
ter ere van 50 jaar Nieuwegein
September.

Publicatie boek Historische Kring
21 oktober.

Bijeenkomst voor ondernemers
over 50 jaar ondernemen
in Nieuwegein
25 oktober.
Samen voor Nieuwegein: Onderne-
mers vertellen over 50 jaar onderne-
men in Nieuwegein en over de
toekomst van ondernemen in
Nieuwegein: karin@samen-
voornieuwegein.nl of Karin Beenen,
0643368435.

En verder
en gedurende
de hele feestperiode

Videoreeks: ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein?’
Videoreeks waarbij we de verschil-
lende wijken ingaan en inwoners de
vraag stellen ‘Wat vind jij fijn aan
Nieuwegein’? Bekijk de serie:
www.nieuwegein50jaar.nl/activiteiten/
wat-vind-jij-fijn-aannieuwegein.

Kunstwerk Eyecatcher
reist door de stad
Statig overdag en lichtgevende gezel-
ligheid in de avond. De Eyecatcher
maakt een echt statement. De eerste
locaties van dit kunstwerk zijn bekend.
De komende maanden zul je dit beeld
kunnen tegenkomen bij De Partner; het
Natuurkwartier; op City; op de Midden-
gaarde; bij AH Hoogzandveld en bij de
Passantenhaven Vreeswijk.

Geocache: serie multi caches thema
Nieuwegein 50

Geina Escape Route
De ‘Geina escape’ is een escape route
van ongeveer 14km op de fiets door
Nieuwegein. Je komt langs acht typis-
che Nieuwegeinse locaties die je zeker
zult herkennen. Op elke locatie dient u
een vraag, puzzel of raadsel op te
lossen om verder te kunnen. De be-
doeling is om alle locaties zo snel mo-
gelijk te vinden en de puzzel op te
lossen: www.nieuwegein50jaar.nl/ac-
tiviteiten/geina-escape-route.

Sprekende Beeldenroute
De Sprekende Beeldenroute is een
route van ongeveer 9 km, die je langs

(verder lezen)
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RefreshSing
gemeentewinnaar
tijdens Club van het Jaar
verkiezingen 2021

Het vrouwenkoor RefreshSing heeft
in de categorie ‘Cultuurclub’ een
prijs in de wacht gesleept. Zij mogen
zich vanaf nu Club van het Jaar noe-
men in Nieuwegein. Met grote meer-
derheid van stemmen wonnen zij
deze prestigieuze titel, georgan-
iseerd door het NOC*NSF, AD, LK-
CA, Kunstbende en de Rabobank.

RefreshSing uit Nieuwegein heeft een
eigentijds repertoire uit verschillende
muziekstijlen. ‘Wij zingen gevarieerde
nummers onder andere uit musicals,
Motown, Jazz, Beatles, Nederlandsta-

lig, Zuid-Amerikaans. RefreshSing
zingt zowel a capella als met muzikale
begeleiding’ aldus de club. Bij gelegen-
heden worden de dames ook begeleid
door live-bands van verschillende sa-
menstelling. Er wordt meerstemmig
gezongen. Op 4 oktober 2020 werd
een 40 jarig jubileumconcert “Eigen-
Zing-ig” van het vrouwenkoor nog ge-
annuleerd vanwege Corona. De impact
hiervan was groot op de koorleden en
dirigent.

Verenigingen:
het grootste sociale netwerk
van ons land
Nederland telt ruim 50.000 verenigin-
gen en stichtingen die samen het
grootste sociale netwerk van ons land
vormen. Ontmoetingsplaatsen waar
mensen met elkaar sporten, muziek
maken, acteren, dansen of kunst mak-
en en waar talent opgeleid wordt.
Samen bereik je meer dan alleen en
daarom zijn deze clubs zo belangrijk.

Daarom organiseren NOC*NSF, AD.nl,
LKCA, Kunstbende en Rabobank de
verkiezing Club van het Jaar om zo het
fenomeen verenigen te vieren en te be-
lonen.
Aan de verkiezing deden 2.165 sport-
en cultuurclubs mee en zijn 152.000
stemmen uitgebracht. Voor Nieuwe-
gein deden mee: KRC Rolling, Korf-
balvereniging Koveni, de Mixed Hoc-
key Club Nieuwegein, The Heart of
Holland Chorus Nieuwegein en Re-
freshSing.
RefreshSing mag als gemeentewin-
naar een online embleem gebruiken
welke zij een jaarlang in hun communi-
catie mogen inzetten.

De verkiezing Club van het Jaar is on-
derdeel van Rabo ClubSupport. Rabo
ClubSupport biedt sport- en cultuurver-
enigingen kennis, een netwerk en
financiële ondersteuning. Om ze ster-
ker te maken, voor nu en in de toe-
komst.
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(vervolg van pagina 26)

tien kunstwerken leidt. Bij ieder beeld
krijg je een audio uitleg over de historie
daarvan wanneer je er langs loopt of
fietst. De routekaart is hier te
vinden: www.nieuwegein50jaar.nl/ac-
tiviteiten/sprekendebeeldenroute.

Korte verhalen van de rijke historie
van Nieuwegein, door Paul Rijntjes.
De serie ‘Nieuwegein: 50 jaar in on-
twikkeling’ beslaat een tijdsbeeld van
vijf decennia. Zo wordt de lezer aan de
hand meegenomen door de groei van
Nieuwegein. Als stad en als gemeen-
schap: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
en-nu/nieuwegein-50-jaar-inontwikkel-
ing.

Verhalen van inwoners
Inwoners delen hun herinneringen over
wonen, werken en/of leven in Nieuwe-
gein: www.nieuwegein50jaar.nl/toen-
ennu/verhalen/verhalen-inwoners.

Fotoreeks Toen en Nu
www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/
fotos-toen-en-nu.

Geina
Zomerprogramma voor jongeren
https://geinazomerprogramma.nl.

Geina de Buurtsoap
De buurtsoap wordt gemaakt door en
voor de bewoners van Nieuwegein. Na
een feestelijke rode-loper première in
DE KOM gaat de buurtsoap ‘on tour’
langs scholen en buurthuizen. Iedereen
kan meedoen aan de buurtsoap.
Info: buurtsoap@dekom.nl.

Gratis rondvaarten
Museumwerf Vreeswijk
De waterwegen waren belangrijk voor
de ontwikkeling van de oude kernen.
Museumwerf Vreeswijk maakt die ont-
dekkingsreis mogelijk door gratis
rondvaarten, mét een gids aan boord.
Met behulp van sponsors kocht de
Museumwerf daartoe de Hoop en
Vertrouwen, een kagenaar uit 1930 dat
ooit dienstdeed als baggerschuitje in
het Groene Hart. Vaarschema en wijze
van aanmelding zijn te vinden op
www.museumwerf.nl.
Info: Jack@museumwerf.nl en
Cisca@museumwerf.nl

Wij springen een gat in de lucht van
geluk, want onze deuren zijn weer
open! En we presenteren met trots
het theaterprogramma voor het na-
jaar van 2021. Verkrijgbaar in han-
dig uitklapformaat, voor op de koel-
kast, de wc of in de handtas. Of on-
line te bekijken via dekom.nl/na-
jaar21. Welkom terug!
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De portierswoning van kasteel Rijnhuizen
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