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Hier gaat het Nederlands Olympisch Klimteam trainen voor OS Parijs 2024

NIEUWE KLIMHAL BLOKHOEVE

1897: Rick's restaurant brandt af

1981: brand aan de Weverstede
TE BELEVEN

DEZE WEEK

• 19 en 20 nov: Sinterklaasactie Speelgoedbank • 20 nov: ideeënwandeling Nedereindse Plas • 20 nov: theatersport • 22 nov: Leven
van de wind • 23 nov: Leesclub de Wandelaar • 25 nov: Beursvloer
• 27 nov: COC Songfestival • 30 nov: Adriaan van Dis in de bibliotheek • 30 nov: online bijeenkomst nieuw tramstation City • 3 dec:
lezing over dementie • 9 dec: Love Actually • 17 dec: winterwandeling Wijkersloot • 18 dec: Vogelwacht fiets/wandelexcursie • 15 jan:
Vogelwacht midwintertelling • 30 jan: Vogelwacht excursie Biesbosch
• 13 feb: Gluren bij de Buren • 16 mrt: gemeenteraadsverkiezing •
21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop • 28 mei: Night of the Proms •

• Nieuw onderzoek naar WK-moord • Opgeven jongerenlintjes •
Zoektocht naar eigenaar legerjas • Winterconcert NAS • Nicolaaskerk
kleurt rood • Boek over korporaal Hooper • Wat is dementie • Keramiek in Kunstgein Podium • Kinderactiviteiten De tweede verdieping •
Herdenkingslichtjes Dorpskerk • Kwaliteitsimpuls openbaar vervoer •
Sterren Op Het Doek vanuit kasteel Rijnhuizen • Documentaire Oudegeinse poldermolen • Samenwerking Lekdijk • De brandweer • Vier
de winter • Match een kerst-etentje • Geinoord-JSV • Online bijeenkomst tramstation City • Auto-inbraken Nieuwegein • Verwijdering
boogbrug • Gedetineerden in quarantaine • Nachtwerk aan trambaan
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DE KOM, VOORSTELLINGEN

JUTPHASESTRAATWEG
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Onze poldermolen Oudegein is een van de mooiste
cultuurhistorische parels van Nieuwegein.
In het kader van 50 jaar Nieuwegein zal de officiële
premieré plaatsvinden in theater de Kom.

Productie: Stagebedrijf Crossed Minds van Bureau Aardewerk .
De Kom, het Elise
Mathilde fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Carl Nengermanfonds, KFHeinfonds, Provinciaals Utrechts Genootschap
voor Kunsten & Wetenschappen en het fonds Geins Geluk van de gemeente Nieuwegein.
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Kip Korma Vadouvan Stijl
Deze week maakt onze ‘kookgek’ Eric
Dekker een Franse variant op garam
masala, Kip Korma Vadouvan. Kip Korma is een beproefd recept met Garam
Masala, ‘ik doe het met de Franse variant, Vadouvan’ aldus Eric.

Wie verdient er een jongerenlintje?
Nomineren kan t/m 30 november 2021
Ook dit jaar kunnen jongeren worden voorgedragen voor een jongerenlintje. Ken je een jongere die zich op bijzondere wijze heeft ingespannen voor
Nieuwegein? Meld hem of haar dan nu aan. Naast deze eretitel en oorkonde krijgen deze helden ook een tegel met zijn of haar naam erop, die langs
het water De Doorslag liggen. Kijk hier voor meer informatie.
De gemeente Nieuwegein geeft jaarlijks een onderscheiding aan jongeren die
iets bijzonders hebben gedaan voor de stad. Denk aan een jongere die een
sponsorloop heeft georganiseerd voor een goed doel, geregeld mee helpt bij
het verzorgen van de dieren op de kinderboerderij of een jongere die een dansgroep heeft opgericht voor andere kinderen. Of denk aan een jongere die in het
kader van Corona iets bijzonders heeft gedaan voor de stad.
Jongerenlintje heet in Nieuwegein: De Doorslag
Voor deze naam is gekozen omdat de jongeren die het lintje krijgen van
doorslaggevende betekenis zijn voor de Nieuwegeinse gemeenschap. Daarnaast is De Doorslag het water dat Nieuwegein als stad verbindt en op wiens
oever de Walk of Fame ontstaat.

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 Medealaan in de wijk
Zuilenstein.

Hoe meld ik een jongere aan
Alle Nieuwegeinse jongeren tot en met 21 jaar kunnen worden voorgedragen.
Hij of zij hoeft niet in Nieuwegein te wonen, als de activiteit of de bijzondere
gebeurtenis maar met Nieuwegein te maken heeft. De commissie, onder leiding
van de burgemeester, buigt zich over de voordrachten.
Het jongerenlintje wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de
gemeente Nieuwegein. Inzenden kan tot 30 november 2021 bij Elsje Leurs van
de gemeente Nieuwegein, via e.leurs@nieuwegein.nl.

COLOFON
De Digitale Stad Nieuwegein
Tel 0646139696
E-maiI redactie@pen.nl
Website: www.pen.nl

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Online bijeenkomst vernieuwing tramstation City
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‘Sterren op het doek’
morgen
vanuit Kasteel Rijnhuizen
met Jan Terlouw
Morgen interviewt Özcan Akyol Jan
Terlouw in Kasteel Rijnhuizenen drietal kunstenaars. Na afloop mag hij één
schilderij kiezen en mee naar huis nemen. Omroep MAX zendt deze aflevering uit om 20.35 uur op NPO2. Het is
niet gek dat Jan Terlouw op deze plek
in Nieuwegein geschilderd wordt. Fundamentele natuurkunde was de eerste
carrière van deze veelzijdige wetenschapper, politicus en schrijver. Jan
Terlouw kijkt met warme gevoelens
terug op zijn tijd als onderzoeker bij
het FOM destijds in Nieuwegein.

Tijdens dit interview geeft Terlouw zich
over aan de doorgrondende blikken van
drie kunstenaars en de prikkelende vragen van presentator Özcan Akyol. Ook
neemt hij Özcan Akyol mee naar het begin van zijn schrijverschap en vertelt hij
over de bijzondere band met zijn vrouw.
Özcan Akyol creëert met Sterren op het
Doek elk seizoen een zeer diverse eregalerij van bijzondere Nederlanders. Gasten
die ieder op hun eigen gebied een waardevolle bijdrage aan onze vaderlandse
cultuur en/of maatschappij hebben geleverd. In het programma vereeuwigen de
beste portretkunstenaars van het land de
gasten op geheel eigen wijze en in zeer
uiteenlopende stijlen. Nieuw dit seizoen
is dat de kunstenaars mogen meekijken
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tijdens de spannende onthulling. Hoe
reageren zij op het commentaar van de
bekende gast? En wat vinden ze van elkaars kunst? In dit seizoen van Sterren
op het Doek laten Arjen Lubach, Femke
Halsema, Johan Derksen, Corry Konings,
Jan Terlouw, Dionne Stax, Gerri Eickhof
en Anna Drijver zich portretteren.
Veilingsite Sterren op het Doek
Aan het eind van de aflevering van Sterren op het Doek mag de bekende gast
één schilderij kiezen om mee naar huis te
nemen. De overige doeken worden geveild voor het goede doel dat zij hebben
uitgekozen. Direct na elke uitzending kan
een bod uitgebracht worden door het
publiek via de veilingsite.

'De toenemende digitalisering van de samenleving zorgt voor
een behoorlijke uitdaging voor de circa 1,1 mensen met een
verstandelijke beperking die Nederland telt. Voor steeds meer
handelingen zijn digitale vaardigheden nodig. Beschik je daar
niet over dan kom je niet mee', aldus Angela Meijers, ambulant ondersteuner bij Abrona. 'Dit is echt een probleem waar
te weinig aandacht voor is. Stel je maar eens voor welke handelingen je dagelijks digitaal verricht; van het verzenden van
e-mail, tot het betalen van rekeningen en wat dacht je van zaken als Digi-D en de corona-app. Natuurlijk begeleiden wij
onze cliënten op dit vlak, maar naast andere ondersteuningsvragen ontbreekt het in de individuele begeleiding aan tijd en
middelen om mensen dit goed aan te leren.' Het samenwerkingsverband tussen Abrona, Handjehelpen en Bibliotheek
(verder lezen)

Zorginstelling Abrona, vrijwilligersorganisatie Handjehelpen en Bibliotheek De tweede verdieping bieden onder de noemer van de Digibrigade sinds dit voorjaar
ook digitale ondersteuning aan cliënten van Abrona.
Hiermee springen ze in een gat dat mensen met een
verstandelijke beperking op een enorme achterstand
zet.
De behoefte aan passende digitale ondersteuning blijkt
groot. Wat begon als een kleinschalig experiment, ingegeven door een enkele praktijkvraag, ontwikkelt zich dan ook
tot een project dat landelijk door andere bibliotheken en
zorginstellingen kan worden overgenomen.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

November 2015
De intocht van Sinterklaas met de doorvaart
langs Nieuw-Vreeswijk. Een beeld dat we al
twee jaar hebben moeten missen. Om ons
er aan te herinneren hoe fris en feestelijk
dat was en hoe we elk jaar bibberend van
kou en spanning tóch weer langs de
waterkant stonden

Herdenkingslichtjes
in de Dorpskerktuin
Op zondag 21 november aanstaande is
het ‘Eeuwigheidszondag’. In de Dorpskerk in Jutphaas zullen dan de mensen worden herdacht die in het afgelopen jaar zijn overleden. Mist u ook
iemand? Dan kunt u op zaterdag 20
november vanaf 16.00 tot 20.00 uur
naar de Dorpskerk komen.
Bij de Dorpskerk van de Protestantse
Gemeente Nieuwegein Noord aan de
Nedereindseweg 1-3 kunnen geïnteresseerden op zaterdag 20 november een
kaarsje aansteken en in de tuin van de
kerk neerzetten. Op de boomstamschijf,
waar u het kaarsje plaatst, kunt u de
naam schrijven van degene die u mist. Zo
wordt de tuin van de kerk een teken van
geloof dat elk mens bij God blijft horen.
Kaarsje, boomstamschijf en schrijfmateriaal wordt door de kerk beschikbaar
gesteld.

den. Ondanks de maatregelen kunnen
kerken een plek van gedachtenis zijn.

Over ‘Eeuwigheidszondag’
Vele kerken blijven ondanks de coronatijd gedachteniskerkdiensten en momenten van gedenken aanbieden. Het is
belangrijk om juist in deze tijd dorps- en
wijkbewoners troost en aandacht te bie-

Voor deze zondag worden verschillende
benamingen gebruikt. Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van
de 19e eeuw, die een alternatief vond
voor de rooms-katholieke traditie van
Allerzielen. In de calvinistische traditie

Digitale ondersteuning
bij verstandelijke beperking

in Nederland noemde men de zondag
Eeuwigheidszondag. Deze benaming
paste beter bij het karakter van deze
zondag: een dag die geen afsluiting is
maar juist onderstreept dat de tijd en de
kerk doorgaan. Naast ‘Eeuwigheidszondag’ bestaan de benamingen
‘Gedachteniszondag’ en ‘Zondag
Voleinding’.

Expertise samenbrengen
Kiki Bathoorn, programmamaker De tweede verdieping:
'Een cliënt van Abrona meldde zich aan voor de reguliere ondersteuning van de Digibrigade. Zijn behoefte en manier van
leren week echter zodanig af dat onze reguliere vrijwilligers
niet de juiste ondersteuning konden bieden. Zonde natuurlijk;
(verder lezen)

(vervolg van vorige pagina)
De tweede verdieping is dan ook uit nood geboren en ontstaan vanuit directe behoefte uit de praktijk.
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Samenwerken
aan een veilige, mooie
en groene Lekdijk in het
werelderfgoed van UNESCO
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Nieuwegein en Houten hebben op 15 november een overeenkomst getekend om samen te werken
aan de plannen van het deelproject
Sterke Lekdijk: Culemborgse Veer –
Beatrixsluis. Hiermee trekken zij samen op voor de ontwikkeling van een
veilige en mooie Lekdijk en de directe
omgeving.

Samenwerking
is meer dan een veilige dijk
De samenwerking biedt kansen om de
opgaven op het gebied van natuur, cultuurhistorie, verkeersveiligheid en recreatie van de gebiedspartners gelijktijdig te
realiseren met de dijkversterking van het
waterschap. Door werkzaamheden te
koppelen en samen op te pakken, kunnen deze tegelijk plaatsvinden en is er
minder overlast voor de omgeving. Zo
werken bij het dijkversterkingstraject
Culemborgse Veer – Beatrixsluis de
provincie, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het waterschap samen om de
biodiversiteit in de uiterwaarden een impuls te geven. Ook onderzoeken het waterschap, provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Nieuwegein of de
weginrichting veiliger kan en of aanpassingen in het wegprofiel nodig zijn om de
verkeersveiligheid te borgen. Deze informatie staat beschreven in het Beeldkwaliteitsplan mobiliteit en recreatie.
In aanvulling wordt bekeken wat mogelij-

Van links naar rechts de ondertekenaars: Jos van Hees (RWS), Jelka
Both (Staatsbosbeheer), Els Otterman
(Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), John van Engelen
(gemeente Nieuwegein), Hanke Bruins
Slot (Provincie Utrecht) en Hilde de
Groot (gemeente Houten)

ke locaties zijn voor nieuwe rustpunten
op de dijk. Hier kunnen recreanten vanaf
de dijk genieten van het prachtige waterlinielandschap. Dit landschap is onlangs
door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed.
Inlaatsluis Fort Honswijk
Daarnaast maakt de gemeente Houten
met de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een
plan om de inlaatsluis bij Fort Honswijk
meer zichtbaar te maken. Ook wil de
provincie Utrecht het cultuurhistorisch
erfgoed Werk aan de Groeneweg en de
Noordelijke Batterijen extra onder de
aandacht brengen van de bezoekers.
Ook de wandelpaden in dit gebied krijgen
een betere aansluiting op deze cultuurhistorische parels.
Doe je mee?
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is zich bewust van de kennis die
belangstellenden hebben van de Lekdijk
en de omgeving. Het waterschap nodigt
inwoners uit hun inbreng te delen en mee
te denken over het dijkontwerp. Wil je
hieraan meedoen, dan kun je dat laten
weten via sterkelekdijk@hdsr.nl onder
vermelding van het betreffende deeltraject.
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Project Sterke Lekdijk
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale
lengte van 55 kilometer om de dijk ook in
de toekomst voldoende veilig te houden.
Zes deeltrajecten, waaronder Culemborgse Veer-Beatrixsluis, vormen samen
het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject
bevindt zich in een ander stadium van de
dijkversterking. Door ervaringen uit te
wisselen, leren de verschillende trajecten
projectoverstijgend van elkaar. Sterke
Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
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FOTO VAN DE WEEK
Heb je ook een bijzondere foto in relatie
tot Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur
'm naar redactie@pen.nl.

Nou ja zeg. Dat is me nou ook wat! Kom
je in Nieuwegein wonen, word je onthaald
door een koor en krijg je door de burgemeester een persoonlijke gids toegewezen... Heus?
Ik was er bij. Heb het zelf gezien.
En toch...
Wacht maar af. Nog even geduld. Het
wordt allemaal duidelijk wanneer 'Geina,
de buurtsoap' uit komt.

Veel keramiek te zien
in het Kunstgein Podium
Na ruim een jaar niet geëxposeerd te
hebben, tonen 14 keramisten van
Keramiek Groep Midden Nederland
hun werk in KunstGein Podium. Dat
de enthousiaste leden tijdens de
afgelopen periode niet stil hebben
gezeten is te zien tot en met 24 december.
De keramisten wonen niet allemaal in
Nieuwegein, maar verdeeld in het midden van het land. En zijn blij weer naar
buiten te mogen treden om hun nieuwe
werk te tonen. Met deze expositie laten
zij ook zien hoe gevarieerd keramiek kan
zijn. Er zijn strakke vormen, organische
objecten en figuratieve beelden gemaakt
van chamotte tot grove kleisoorten in diverse kleuren en formaten. Vaak zijn de
werkstukken afgewerkt met prachtige
glazuren en/of engobes.
Het enthousiasme en energie, maar
vooral de liefde voor klei zie je terug in
de meest uiteenlopende keramische objecten. Laat u ook verrassen en kom kijken.

Tijdens de openingsuren is er altijd een
keramiste aanwezig die je graag meer
vertelt over het werk. Bijvoorbeeld over
de verschillende manieren van stoken
zoals: alternatieve en oude stooktechnieken, zoals raku-stoken, papieroven
stook, hout- en/of zout stook.

Digitale ondersteuning
bij verstandelijke beperking

Kunstgein Podium is open op woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van
12.00-16.00 uur. De toegang is gratis. Je
vindt Podium in het Atrium (begane
grond) van het Stadshuis in de binnenstad van Nieuwegein. Vergeet niet ook de
etalage aan de Raadstede 75 (voorheen
Manschot) te bekijken.

(vervolg van pagina 5)

expertises bij elkaar; de bibliotheek zorgt voor het educatieve
aanbod, Handjehelpen voor vrijwilligers met kennis van de
doelgroep en Abrona ondersteunt waar nodig. Zo begonnen we
met een klein groepje en van lieverlee groeide het animo.'

iemand die wil leren wil je niet wegsturen.' Bibliotheek en
Abrona gingen in gesprek en betrokken Handjehelpen, die
geschoolde vrijwilligers kon bieden. Tineke de Vink, regiocoördinator bij de vrijwilligersorganisatie: 'We brachten onze

De resultaten van de samenwerking en het nieuwe aanbod
zijn succesvol. De deelnemers krijgen de tijd en ruimte om
op eigen wijze te leren en stapje voor stapje groeien hun
(verder lezen)
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FIETSFOTO VAN DE WEEK
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst en
Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein
vertellen elke week met één Nieuwegeinse
fietsfoto met bijschrift wat hen bezighoudt of treft.

Clarion: De tijdelijke omleidingsroute van het
Brugpad was nog maar net geopend, of hij stond
al in de Fietsrouteplanner van de Fietsersbond.
Vrijwilligers, die zelf veel fietsen, zorgen er samen
voor, dat de planner actueel blijft. De planner is
onlangs helemaal vernieuwd: navigeren met je
mobiel gaat nu nog makkelijker! Zoek op
‘Fietsersbond Routeplanner’ in je appstore en je
fietst overal naartoe! Ook voor het plannen van
een leuk fietsrondje…’

Winterconcert
Op zondagmiddag 12 december verzorgt het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest (NAS) een concert in de
kleine zaal van Stadstheater en kunstencentrum DE KOM. Kaarten inclusief consumptie zijn verkrijgbaar à
€ 15,00 via de website van DE KOM of
aan de deur. Voor kinderen tot 12 jaar
en 65+ bedraagt de prijs € 12,50. Aanvang van het concert is om 14.30 uur.
De zaal is open vanaf 14.00 uur.
Op het programma van het NAS staan
warme, muzikale klanken zoals de Ouverture van de Barbier van Sevilla van
Rossini; Brahms Variaties van Haydn; het
bekende werk Danzòn nr 2. van Màrquez
en het celloconcert van Saint Saëns.
Camille Saint-Saëns schreef zijn Celloconcert nr. 1 in a mineur, opus 33 in
het jaar 1872; hij was toen 37 jaar oud.
Solist op de cello is de 27 jarige Amke te
Wies. Amke is een afgestudeerd musicus
en speelt op dit moment bij de Staats-

kapelle in Berlijn. Met haar cellospel behaalde Amke diverse muzikale prijzen via
de Stichting Jong Muziektalent Nederland; het Prinses Christina Concours en
bij de Cello Biënnale Amsterdam in 2018.

De concerten staan onder leiding van
Hans de Munnik (foto), dirigent van het
NAS. Het NAS bestaat uit omstreeks 35
enthousiaste musici.

Het is onduidelijk hoe lang de storing bij
Regiotram nog gaat duren. Trams kunnen sinds vanochtend de remise niet verlaten. Vervoerder U-OV meldt via Twitter
dat er gewerkt wordt aan een oplossing.
'Het komt er eigenlijk op neer dat vanuit
de verkeersleiding die ook op de verkeersremise is, wij niet kunnen zien hoe
de seinen en de wissels werken', zegt
woordvoerder Ron van Dopperen. 'Je
kijkt op de computer maar ziet eigenlijk
alleen knipperende lichtjes, dat is niet
goed. Dat betekent eigenlijk dat we niet

op een veilige manier de baan op kunnen
om de trams te laten rijden.'

Trams naar Nieuwegein
rijden weer
Afgelopen maandag was er tot 14:30
uur geen tramverkeer mogelijk tussen
Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein.
Er waren problemen met seinen en wissels omdat de verkeersleiding niet kon
zien, hoe alles werkte. 'Je kijkt op de
computer maar ziet eigenlijk alleen knipperende lichtjes, dat is niet goed. Dat betekent eigenlijk dat we niet op een veilige
manier de baan op kunnen om de trams
te laten rijden', aldus Ron van Dopperen.
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Bussen ingezet
Er worden vervangende bussen ingezet
voor de lijnen 60 en 61 tussen Utrecht,
Nieuwegein en IJsselstein. Tram 22, ook
bekend als de Uithoflijn, rijdt wel.
Het is onduidelijk wanneer de storing verholpen is. Van Dopperen: 'Gisteravond
zijn we al aan de slag gegaan om het
probleem op te lossen, maar dat is nog
niet gelukt. Het zit diep in de techniek.'
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Nieuwe klimhal in Blokhoeve
krijgt
maatschappelijke functie
én dient als geluidswal
voor 180 huizen
In Blokhoeve West moet de komende
jaren een nieuw klimcentrum van twintig meter hoog komen. Het krijgt een
brede maatschappelijk en sociale
functie. Het gebouw gaat ook dienen
als geluidswal, zodat de gemeente in
de buurt van het gebouw 180 huizen
kan bouwen.
De oude klimhal was gedateerd en veel
te klein. Aan het nieuwe klimcentrum
wordt een groot boulderklimvoorziening
toegevoegd. Het Nederlands Olympisch
Klimteam gaat in de hal trainen ter voorbereiding van de Olympische Spelen van
2024 in Parijs.
Sociaal akkoord
De klimhal is onderdeel van een sociaal
akkoord tussen de gemeente en Mountain Network. 'Hier wordt nog aan gewerkt', stelt algemeen directeur Johan
Cavé van die laatste organisatie. De
avonden en weekend worden voor de
‘normale’ klimmers en topsporters ingericht.

Overdag krijgt het pand een belangrijke
maatschappelijke functie met onder meer
een buitenschoolse opvang. Nieuwegeinse basis- en middelbare scholen krijgen
de ruimte om daar gymlessen aan te bieden. 'In het curriculum bewegen en sport
is de klimsport een van de basisvormen,
dus dat is wat wij hier gaan doen', aldus
Cavé.
'We gaan banen aanbieden aan mensen
met een handicap of afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij werken we samen
met de gemeente Nieuwegein', zegt hij.
De organisatie wil regulier werk aanbieden aan inwoners die in de bijstand zitten. En het wordt mogelijk om met de
Nieuwegeinse Stadspas te komen sporten, om op deze manier de klimsport voor
alle Nieuwegeiners toegankelijk te maken.
Veel bewegingsarmoede
Elk jaar zal het bedrijf met de gemeente
bespreken over het gebruik van het pand.
Bijvoorbeeld over de vraag of scholen of
maatschappelijke organisaties behoefte
hebben om meer of minder te komen
sporten.
Cavé benadrukt dat deze samenwerking,
die al zo’n acht jaar oud is, tot stand is
gekomen vanuit de vraag: hoe krijgen we
onze jeugd in beweging en aan het sporten, en hoe gaan we realiseren dat dit
minder kost? 'In Nederland is veel bewegingsarmoede', stelt hij. Daarom is dit
een belangrijk vraagstuk om op te lossen,
vindt de directeur. 'En het is belangrijk
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om sport aan te bieden, zonder dat het
allemaal te duur wordt.'
Hulp van de gemeente
De gemeente Nieuwegein is van plan om
voor circa 3,7 miljoen euro garant te
staan voor de realisatie van het klimcentrum. 'Het is geen lening, maar zij geven
een garantie aan de financier, waarvoor
zij het hypotheekrecht op het pand krijgen', aldus Cavé. Zijn organisatie stopt
ongeveer eenzelfde bedrag in het pand
om de financiering rond te krijgen. 'Het
doel is om dankzij deze garantie van de
gemeente betere voorwaarden (gunstigere rente red.) te krijgen bij de bank. De
voordelen van deze constructie pompen
wij weer terug in de gemeenschap', zegt
hij.
De klimhal krijgt ook nog een praktische
functie. 'Door het geluid dat bedrijven in
de omgeving produceren, konden daar
geen huizen gebouwd worden. Dit gebouw wordt heel lang en twintig meter
hoog: een geluidswal, zodat de gemeente daar alsnog 180 huizen kan bouwen',
zegt hij. Deze huizen zijn onderdeel van
het plan Hoeverijk en worden allen ten
oosten van het klimcentrum gebouwd.
De directeur is ‘heel erg enthousiast’ over
de samenwerking met de gemeente. 'Dit
plan is geboren vanuit het idee om maatschappelijk te ondernemen. Daarom is
het een heel belangrijk project', stelt hij.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Michiel van Ooijen
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Zoektocht eigenaar
legerjas uit WOII
leidt Nieuwegeiner
terug naar Canada
De haren van Job Valkenburg wapperen onder zijn bruine legerhelm vandaan als hij met zijn kaki-kleurige jas
en groene legermotor uit 1942 door
Vreeswijk rijdt. Bij een originele motor
uit de oorlog hoort een authentieke
jas, dacht Valkenburg. Dus kocht hij
die tien jaar geleden via Ebay.
Een miskoop, dacht hij eerst.
Ten onrechte.
Valkenburgs interesse gaat uit naar de
Tweede Wereldoorlog en de spullen die
daarbij horen. Door zijn ouders raakte hij
geïnteresseerd in deze periode; zijn vader maakte in die jaren, als dwangarbeider, een heleboel mee. Zonder er lang
over te peinzen, kocht hij jaren geleden
een oude motor uit die tijd, gemaakt voor
het Canadese en Amerikaanse leger. En
dus ook een officiële legerjas uit die tijd.
Op Ebay kwam hij een Canadese legerjas tegen. 'Toen ik hem binnenkreeg,
dacht ik meteen dat het een miskoop
was, want de kraag was aangepast', zegt
Valkenburg. Deze was gemodificeerd,
zodat de onderkleding beter zichtbaar
was. De jas was voorzien van regimenten rangemblemen en onderscheidingen.
Hij probeerde het regiment van de soldaat in kwestie te achterhalen, maar belandde op een dood spoor. 'In die tijd was
online minder informatie verkrijgbaar.
Bovendien dacht ik dat het jasje niet origineel was, dus toen ben ik gestopt met
zoeken', aldus Valkenburg.
Herkenning na meer dan 70 jaar
Tien jaar later reed hij met Keep them
Rolling in het noorden van Nederland.
Leden van deze organisatie rijden tijdens
herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog, samen met veteranen, mee op oude
militaire voertuigen uit die tijd. Een toeschouwer van tegen de tachtig herkende
het embleem van het regiment. Deze
groep had volgens de man ook in Apeldoorn gezeten. De boerderij van zijn ouders was door de Canadezen beschoten,
omdat daar Duitsers in zaten. Daarbij
waren zijn ouders omgekomen. Canadese soldaten hebben hem twee tot drie
weken meegenomen. 'Dus hij had wel

Job Valkennurg met het jasje
het een en ander meegemaakt met die
jongens, vertelde hij', memoreert Valkenburg. 'Toen kreeg ik voor het eerst het
gevoel dat dit jasje weleens authentiek
kon zijn.' Het regiment, genaamd 4e
Princess Louise Dragoon Guards, heeft
veel zware gevechten geleverd, weet hij
inmiddels.
Zoektocht toch weer hervat
Valkenburg stopte tien jaar eerder met
zoeken omdat hij de regimentsnaam niet
kon achterhalen. En wat bleek? Het embleem van het regiment was halverwege
de oorlog aangepast, maar de eigenaar
van het jasje had deze in de originele
staat behouden. Hier kwam Valkenburg
achter door een online zoektocht en een
boek over de Canadese bevrijders van
Europa.
'Veel veteranen en oudgediende kozen
ervoor om hun outfit juist niet aan te
passen', zegt Valkenburg. Het jasje kreeg
na verloop van tijd namelijk een bepaalde
status en emotionele waarde voor de soldaat, benadrukt Valkenburg. Deze ontdekking zorgde ervoor dat Valkenburg ineens een grote groep soldaten kon uitsluiten. En dat was nodig, want we hadden zo’n anderhalf miljoen Canadezen
soldaten in Nederland, stelt hij.
Toen ging zijn zoektocht verder. 'De
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beste man was volgens het rangembleem een majoor. In elk regiment dienden maar een aantal majoors, per squadron één', zegt Valkenburg. Na wat zoekwerk belandde hij op een Canadese site.
'Daar vond ik namen van de Majoors die
bij het regiment in de 2e wereldoorlog
hadden gediend en wie hij was. Ook dat
hij na de oorlog nog langer in het leger
diende. Op Facebook kwam hij foto’s en
de inhoud van het dagboek van de eigenaar van het jasje tegen. Zijn zoon had
deze overgetypt en in zes delen op internet geplaatst. Op de foto’s stond de man
met het jasje, inclusief de gemodificeerde
kraag', zegt Valkenburg blij.
Hij laat de Facebook-pagina zien waarop
de zoon van de soldaat een heleboel informatie en foto’s over zijn vader deelde.
Het doet de verzamelaar deugd dat de
majoor veel respect genoot onder zijn
mannen.
Valkenburg had tegelijkertijd met de hiervoor genoemde jas nog een tweede jas
uit dezelfde uitrusting gekocht, van iemand met de rang van luitenant-kolonel.
(verder lezen)
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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.
Op de ansicht ziet u het Raadhuisplein van
de vroegere zelfstandige gemeente
Vreeswijk. De kaart in het archief van deze
week komt uit 1937. De uitgever van de
kaart was G.E. Kleijn uit Vreeswijk. De
drukker is onbekend en gedrukt in zwart/
wit.
Heb jij oude foto’s van dit gebied?
Mail die naar onze redactie.

Deel opbrengst
Sint Maarten Jutphaas
naar de Speelgoedbank
in Nieuwegein
Vorige week donderdag werd weer de
traditionele Sint-Maartenoptocht in
Jutphaas gehouden. De optocht werd
georganiseerd door de Nicolaaskerk
en de Dorpskerk. Dit jaar trokken
ongeveer 45 kinderen vanuit de
Nicolaaskerk de omliggende wijk in.
Buurtbewoners konden via het laten
branden van een buitenlamp laten weten
of ze mee wilden doen en de kinderen
mochten daar aanbellen. Na het zingen
van een Sint Maartenliedje werden ze
vervolgens getrakteerd op wat lekkers.
Geheel in de geest van Sint Maarten, die
zijn mantel deelde met een bedelaar,
ging een deel van de snoepopbrengst
naar de Speelgoedbank in Nieuwegein.
Ook elders in Nieuwegein werd Sint
Maarten gevierd.

Corona
Ondanks de huidige Coronasituatie kon
Sint Maarten dit jaar doorgaan. Wel
waarschuwden de veiligheidsregio’s in
Nederland om de basismaatregelen in
acht te nemen, zoals afstand houden, bij

verkoudheid thuisblijven en regelmatig
handen wassen. Mensen achter de deur
kregen de tip om alleen voorverpakte
traktaties uit te delen.

ne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het mensenrecht
op vrijheid van godsdienst. Maar liefst
67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de
godsdienstvrijheid voorkomen. Christenen, in veel landen een minderheid, hebben hier in het bijzonder mee te maken.

den, is het nauwelijks voorstelbaar wat
het ontbreken van dit mensenrecht met
hen doet. Vervolging van christenen is
een onbekend fenomeen, maar neemt
wereldwijd steeds meer toe. Geloofsvrijheid is echter een belangrijk mensenrecht dat beschermd zou moeten worden.
Door onze kerk rood te laten kleuren, hopen we dit onderwerp letterlijk en figuurlijk te belichten.'

Nicolaaskerk kleurt rood
De Nicolaaskerk aan de Utrechtsestraatweg 8 in Nieuwegein wordt
woensdagavond 24 november, samen
met honderden andere kerken wereldwijd en tientallen kerken en andere
gebouwen in Nederland, rood aangelicht. Met deze actie vraagt de kerk,
samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging
van christenen.
De Nicolaasparochie doet mee aan Red
Wednesday, een internationale campag-

Raymond Klerk, bestuurslid Nicolaaskerk: 'Wat het betekent om geen godsdienstvrijheid te hebben, ervaren veel
mensen elders in de wereld dagelijks.
Voor ons, in een land met grote vrijhe12

Met Red Wednesday roept Kerk in Nood
op tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.
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Comité 4 en 5 mei
neemt boek
over korporaal Hooper
in ontvangst
Het comité 4 en 5 mei Nieuwegein
heeft afgelopen zondag het boek 'De
Geschiedenis van korporaal Frederick
(Fred) Henry Hooper' in ontvangst
genomen. Het boek werd aangeboden
door René van Haarlem, die in Vreeswijk woont en zich in de geschiedenis
van de gesneuvelde korporaal heeft
verdiept.
De gesneuvelde Welshman is de enige
militair die op een Nieuwegeinse begraafplaats begraven ligt. De 22-jarige korporaal sneuvelde tijdens de Slag Om Arnhem en verdronk. Zijn lichaam spoelde
aan in Vreeswijk. De Britse militair werd
op de toenmalige algemene begraafplaats begraven.
Bij Vreeswijk werd op 13 november 1944
in de Lek het lichaam gevonden van de

Britse corporal Frederick H. Hooper, legernummer 5125343. Hij werd 22 jaar
oud. Hooper behoorde tot de B-Compagnie van 1st Airlanding Brigade 2nd Airborne Battalion, een onderdeel van de
1st Airborne Division. Van oorsprong behoorde Hooper tot The South Staffordshire Regiment. Hij werd op 26 september als parachutist bij Arnhem gedood.
Zijn lichaam belandde in de Rijn en werd
op 12 november bij Vreeswijk in de Lek
gevonden. Frederick Hooper ligt begraven op het Protestantse Kerhof in
Vreeswijk, grafnummer 4. Lees hier
meer.

Het boek, wat in eerste instantie voor
kinderen in de basisschoolleeftijd is geschreven en wordt op de Willem Alexanderschool ook in de geschiedenislessen
gebruikt. Vanuit de school wordt elk jaar
aandacht aan de gesneuvelde korporaal
besteed. De school heeft jarenlang kaarten uitgewisseld met een voormalig
dienstmaat van Hooper. Hij heeft jarenlang ook wat geld overgemaakt, om ervoor te zorgen dat er op 4 mei en 26 september (zijn sterfdag) bloemen gelegd
konden worden. Het graf wordt nu door
de Hervormde kerk onderhouden en het
is geadopteerd door de Willem Alexanderschool.

Hoewel het graf al jarenlang goed wordt
verzorgd en ook door de Willem Alexanderschool geadopteerd is, was er lange
tijd niet veel over Hooper bekend. Van
Haarlem hoopt met dit boek Hooper een
gezicht te geven. Zo was er bijvoorbeeld
niet bekend waar hij voorheen gediend
had en waar hij precies vandaan kwam.

Het Comité 4 en 5 mei wil met dit boek
graag meer aandacht besteden aan
Hooper, zodat er ook op andere basisscholen over hem verteld kan worden. Ook is het comité voornemens
om op zijn geboorte of sterfdag bloemen op het graf te leggen.

Nachtwerk 23 november
aan trambaan in Nieuwegein
Binnenkort gaat Regiotram Utrecht
herstelwerkzaamheden uitvoeren aan
het spoor van de trambaan in Nieuwegein. De aansluiting op het las tussen
twee spoorstaven wordt verbeterd.
Daarmee zal gezorgd worden dat
trams op deze plek minder geluid maken.

Het werk wordt uitgevoerd in de nacht
van woensdag 23 november tussen
01.45 en 04.30 uur. De locatie waar
wordt gewerkt is in Nieuwegein nabij de
kruising van de trambaan bij de Sweelincklaan ter hoogte van de woningen aan
de Spinethof. De werkzaamheden worden in de nacht uitgevoerd door een onderhoudsploeg zodat het openbaar ver-13

voer met de tram dan niet wordt gehinderd.
Hinder
Om dit werk mogelijk te maken, worden
gedeelten van het spoor geslepen en opnieuw in elkaar gezet. Het gebruik van
machines kan ’s nachts tijdelijk voor geluidsoverlast zorgen.

De Digitale Nieuwegeiner
Onderzoek naar WK-moord
op Richard Houtveen
in Nieuwegein heropend
na tip
over mogelijke huurmoord
Het onderzoek naar de zogenoemde
WK-moord op Nieuwegeiner Richard
Houtveen werd zeven jaar na het dodelijke steekincident in 2010 heropend
na een tip dat het mogelijk om een
huurmoord ging. Dat bleek vorige
week in de rechtbank in Utrecht, waar
de 44-jarige verdachte Appie L. uit
Harmelen in een inleidende zitting
voor het eerst terecht stond.
Een jonge vrouw meldde zich volgens de
officier van justitie in september 2017 bij
de moeder van het slachtoffer met nieuwe informatie over de dood van haar
zoon. Naar aanleiding daarvan ontstond
de verdenking dat pakketbezorger
Richard doelbewust door Appie L. om het
leven was gebracht. Het Cold Case
Team van de politie zette het onderzoek
vervolgens voort en is daar tot afgelopen
voorjaar mee doorgegaan.
Zedendelict
Volgens de advocaat van verdachte L.
ging de nieuwe informatie over een zedendelict met een minderjarig meisje,
waarvoor Houtveen destijds was veroordeeld. De familie van dit meisje zou
vanwege de geschonden eer aan L. opdracht hebben gegeven om Houtveen
'een kopje kleiner te maken. Een soort
huurmoordenaar dus', aldus advocaat
Emmelot in de rechtszaal. Volgens de
advocaat leidde onderzoek naar dit scenario tot niets maar deed het OM er een
schepje bovenop. Een herhaling van
zetten noemde hij dit.
De 25-jarige Richard werd zondagavond
11 juli 2010 neergestoken, nadat hij met
vrienden op een groot scherm bij winkelcentrum Cityplaza in Nieuwegein naar de
WK-finale Nederland-Spanje had gekeken. Hij kwam tussenbeide bij een opstootje tussen een vriend van hem en
verdachte L., waarbij hij van L. een duw
zou hebben gekregen. Toen hij met zijn
vriendin wegliep van het plein zakte hij bij
de ingang van de parkeergarage in elkaar. Houtveen was met een mes of ander scherp voorwerp in zijn hart gestoken.
Al eerder verdacht
Kort na het steekincident in 2010 werden
een 17-jarige jongen en de destijds 33jarige Appie L. als verdachten aangehouden. De 17-jarige werd al snel vrijgelaten, maar L. bleef voor het Openbaar
Ministerie en de politie lang verdachte. L.

werd uitgebreid verhoord en werkte mee
aan een reconstructie van de zaak.
Uiteindelijk werd de zaak na twee jaar
onderzoek in 2012 door het OM geseponeerd wegens gebrek aan wettig en
overtuigend bewijs voor een veroordeling. Verdachte Appie L. kreeg toen een
schadevergoeding.
Het OM legt L. elf jaar na dato moord op
Richard Houtveen ten laste. Naast het
oude bewijsmateriaal zijn er volgens de
officier van justitie nieuwe bewijzen tegen
de verdachte verzameld. Zo is zijn telefoon afgeluisterd en heeft de politie een
undercover-agent ingezet. Ook zou het
mogelijke moordwapen zijn gevonden in
een kanaal naast het winkelcentrum in
Nieuwegein.
De man uit Harmelen werd begin 2018
opnieuw als verdachte aangemerkt en
zat vanaf december 2019 weer in voorarrest. Een maand later werd hij op last van
het gerechtshof vrijgelaten. Volgens het
OM was dat een onjuiste beslissing en
werd het onderzoek ondertussen voortgezet. De officier van justitie kondigde
aan dat het dossier met het complete opsporingsonderzoek 'de bevestiging geven
dat L. de moordenaar is.'
Verdachte afwezig
De moeder van Richard Houtveen en andere nabestaanden waren vanochtend bij
de zitting aanwezig, maar de verdachte
was op advies van zijn advocaat weggebleven. 'Hij heeft zoveel meegemaakt en
in de ellende gezeten sinds 2010. Het is
even goed geweest zo, klaar', zei de advocaat. L. was ook niet van plan om bij
de inhoudelijke behandeling van zijn zaak
te zijn. Maar de rechtbank verplichte hem
om te verschijnen.
Volgens advocaat Emmelot zijn alle mogelijke motieven die zijn cliënt voor de
moord op Houtveen zou hebben gehad in
het verleden al uitgebreid onderzocht en
heeft dat niets opgeleverd. Zo zou er
destijds onterecht zijn beweerd dat de
14

vriendin van L. een oogje had op
Houtveen. De raadsman stelt ook dat
meerdere getuigen in de zaak onbetrouwbaar zijn en dat de politie onterecht
veel waarde hechtte aan hun verklaringen.
Er zou door de groep rond het slachtoffer
op de fatale avond flink zijn gedronken.
En zij waren ook eerder die avond al betrokken bij een vechtpartij, zegt de advocaat. Een getuige die verklaarde dat zij L.
een zwaaiende of stekende beweging
zag maken, kon dat onmogelijk zien
vanaf de plaats waar zij zich bevond,
meent de advocaat. Een andere getuige
zou stoned zijn geweest. De advocaat
vroeg de rechtbank daarom alle beelden
van het incident en de uitgebreide reconstructie aan het dossier toe te voegen en
zorgvuldig te bestuderen. De rechtbank
stemde daarmee in en vroeg hem de belangrijkste passages te selecteren.
Politieverhoor
De advocaat kwam ook met zware kritiek
op het laatste politieverhoor waar zijn
cliënt aan werd onderworpen. De rechercheurs zouden L. onder druk hebben
gezet met 'gedreig, gedram en gedraai
met feiten.' De advocaat brak het verhoor
om die reden af, maar las later in het proces verbaal terug dat hij was opgestapt
vanwege een dringende andere afspraak.
Emmelot vroeg de rechtbank daarom de
opnames van het verhoor ook aan het
dossier toe te voegen, maar daar gingen
de rechters niet in mee.
Wat het Openbaar Ministerie betreft is
het onderzoeksdossier tegen Appie L. nu
compleet. De rechtbank heeft voor de
afhandeling van de zaak twee dagen uitgetrokken: 14 en 15 april 2022. Alle feiten
zullen dan met de verdachte worden besproken. Het OM zal dan met een strafeis
komen. En nabestaanden van Richard
Houtveen willen gebruik maken van hun
spreekrecht.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Ricks Ozinga
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Aankondiging Sinterklaasactie 2021.
Vrijdag 19 november en Zaterdag 20 november
vanaf 18:00 tot 21:00 uur

vanaf 9:30 tot 12:30 uur.

Heeft u een Stadspas of een doorverwijzing van een
officiële instantie?
En heeft u kinderen van 0 tòt 12 jaar?
Kom je dan uiterlijk 12 november inschrijven
voor de Sinterklaasactie om (gratis) speelgoed
uit te komen kiezen.
(Vredebestlaan 23, Nieuwegein)
Inschrijving tijdens openingstijden: Vrijdag 12:30 tot 16:00 uur
Laatste inschrijfmogelijkheid: vrijdagmiddag 12 november.
Zonder inschrijving geen toegang op 19 en 20 november.
Huisregels: 1.
2.
3.
4.
5.

Geen kinderen naar binnen
Alleen toegang op vertoon van deze brief
Per gezin maximaal 1 persoon naar binnen
20 minuten tijd om speelgoed uit te zoeken
Neem uw eigen tas(sen) mee
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De brandweer
In de jaren tussen beide wereldoorlogen bestaat in beide toenmalige
dorpskernen (Jutphaas en Vreeswijk) een vrijwillige brandweer. Mannen, veelal uit de middenstand en
de agrarische sector, die na het afgaan van het luid-alarm (de sirenes)
en vanaf 1974 het stil-alarm (de pieper) alles uit hun handen laten vallen, zich naar de kazerne reppen en
met de autospuit zo snel mogelijk
naar de plek des onheils rijden.
De vrijwilligers vormen een hechte
groep. Op de meest onmogelijke tijdstippen staan zij klaar. Zij zijn trouw
aan het korps en werken vaak heel
lang bij de brandweer. Oefenen en
scholen doen ze samen; vele uren
worden besteed aan studie en specialisatie. Zij hebben zich verenigd in de
Vereeniging Vrijwillige Brandweer Jutphaas (opgericht in februari 1924) en
de Vereniging Vrijwillige Brandweer
Vreeswijk (opgericht op 25 juni 1930).
Partners worden nadrukkelijk bij de activiteiten betrokken. Ter versteviging
van de band en ter ontspanning worden uitjes, speur- en puzzeltochten
georganiseerd, BBQ’s gehouden, feesten en jubilea gevierd. De leden beschouwen de vereniging als (een deel
van de) familie. Het is niet verwonderlijk dat beide verenigingen nog steeds
bestaan.

Korps Vreeswijk (1970). Foto collectie H vd Haar

Korps Jutphaas (1971). Foto collectie J vd Berg
In principe bestrijdt het korps de branden binnen de eigen gemeentegrenzen. Maar soms is dringend meer
slagkracht nodig. In 1931 neemt het
gemeentebestuur van Vreeswijk het
initiatief tot een onderlinge hulpverleningsovereenkomst tussen de
gemeenten Vreeswijk, Jutphaas,
Houten, Schalkwijk, IJsselstein en

Utrecht. Indien nodig zouden de korpsen elkaar helpen bij de bestrijding van
brand. Het is een eerste voorloper van
regionale samenwerking.
Naast beide gemeentelijke korpsen is
er ook een bedrijfsbrandweer van de
Persil, later Henkel. Dit korps is opgericht in 1935-1936 en oefent regelmatig
met het gemeentelijke korps.
Materieel
Op 30 juni 1971 beschikt het korps Jutphaas over een Ford Thames Trader
autospuit en een Mercedes tankautospuit, die zijn gestald in de garage aan
de Schoolstraat in het oude schoolgebouw dat vanaf circa 1927 door de
brandweer wordt gebruikt. Het korps
Vreeswijk heeft sinds 1970 een garage
aan de Henri Dunantlaan en beschikt
over een oude Dodge autospuit, een
nieuwe DAF tankautospuit een rubberboot op trailer en een schuimblusaanhanger.
De brandweer van de Henkel beschikt
over een tweewielige motorspuit en
van 1981-2009 over een Volkswagen
Transporter met Supermatic motorspuit. Vanaf 2009 is het korps een
BHV-plus organisatie.

Brandweergarage aan de Schoolstraat

Brandweer Nieuwegein
Op 1 juli 1971 wordt de gemeentelijke
brandweer Nieuwegein opgericht,
bestaande uit een post NieuwegeinNoord en Nieuwegein-Zuid. De beide
(verder lezen)

Garage Henri Dunantlaan (1970-2018)
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De brandweer
(vervolg van vorige pagina)
richt in 1935-1936 en oefent regelmatig
posten behouden hun eigen verzorgingsgebied.
Op papier mag er dan sprake zijn van
één korps en wordt bij een actieve inzet professioneel samengewerkt, om
twee aparte groepen met ieder hun
eigen dynamiek, gewoontes en onderlinge afspraken samen te voegen tot
één korps… dat is een andere zaak. Er
wordt heel veel overleg gevoerd, gevoeligheden worden besproken (of
niet) en beide groepen moeten ‘geven
en nemen’ om naar elkaar toe te
groeien. Een voorzichtig begin is het
afspreken van een gemeenschappelijke oefenavond. Een beroeps-brandmeester (circa 1970) en vanaf 1977
een beroeps brandweercommandant
besteden veel tijd aan de vorming van
het Nieuwegeinse korps.
De hoeveelheid uitrukken overdag
stijgt enorm; voor de vrijwilligers wordt
het steeds moeilijker om te kunnen
uitrukken. Op 1 oktober 2004 treedt de
dagploeg in dienst.
Nieuwe brandweerkazernes
De kazernering van post noord verandert met de komst van een garage aan
de Nevelgaarde in 1983.
De oude post aan de Nevelgaarde
wordt al snel te klein. In 1988 is er flink
wat opschudding bij bewoners rond de

Dodge autospuit korps Vreeswijk. Foto collectie GJ Driessen

DAF tankautospuit korps Vreeswijk. Foto collectie GJ Driessen
Richterslaan als er plannen naar buiten
komen om daar een nieuwe kazerne te
bouwen. Zo ver komt het niet: de
nieuwbouw wordt wel gerealiseerd,
maar aan de Nevelgaarde. Gedurende
15 maanden wordt het korps ondergebracht in een tijdelijke voorziening. De
nieuwe kazerne wordt geopend op 13
augustus 1991. In 2018 start de nieuw-

Korps Henkel in 1987. Foto collectie RJJ van der Lit

bouw aan de Henri Dunantlaan en in
2020 wordt een modern en duurzaam
gebouw opgeleverd.
Regionalisering
Met de groei van Nieuwegein stijgt ook
het aantal inzetten, die overigens niet
alleen beperkt blijven tot het blussen
van branden. Door de ligging langs de
snelwegen wordt hulpverlening een belangrijke taak.
In samenwerking met het korps IJsselstein wordt een autoladder gebruikt.
De samenwerking tussen korpsen in
de regio krijgt vorm in de Regionale
Brandweer Utrecht, de voorloper van
de huidige veiligheidsregio. Op 1
november 2010 wordt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU, regio 09) gevormd
waarvan de brandweer een onderdeel
is. Het korps Nieuwegein maakt deel
uit van het werkgebied Lekstroom.
(verder lezen)

Nevelgaarde, post Nieuwegein-Noord annex ambulancepost RAVU en Henri Dunantlaan, post Nieuwegein-Zuid
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De brandweer
(vervolg van vorige pagina)

Bijzondere incidenten
• Circa 1972
Rook van de put van Weber vermengt
zich met mist. Dat leidt ’s morgens tot
een fikse kettingbotsing op de A2. De
wrakken met dodelijke slachtoffers
worden weggehaald om elders te worden onderzocht.
• 17 juli1978
Firma Beltraco in brand. Omstreeks
6.00 uur rukt brandweer uit. De schade
bedraagt tussen 2 en 3 miljoen gulden.
• Circa 1981
Blauwe bouwketen in het stadscentrum
in aanbouw (huidige Weverstede)
branden uit.
• 17 januari 1982
Een schoenenwinkel in het Makadocenter is in brand gestoken. Nabijgelegen winkels hebben rook- en waterschade. Schadebedrag circa 600.000
gulden.
• 10 oktober 1987
Het leegstaande Restaurant Rick aan
de Nedereindseweg bij de A2 brandt
helemaal af. De grote schoorsteen met
letter R stort in. Op deze plek staan nu
woningen.

Spraakmakend is de megaorder van de VRU in 2016 voor de levering van
nieuwe brandweerauto’s. Hierdoor is een verregaande standaardisatie van
materieel en blustechniek in de regio ingevoerd.
• 30 augustus 1990
Emmauskerk: inbrekers stichten brand.
De schade bedraagt 500.000 gulden.
• 27 september 1990
Openbare basisschool De Schakel
brandt volledig uit. De brand is aangestoken. Schade 1,5 miljoen gulden. De
school wordt herbouwd.
• 29 oktober 1993
Een felle uitslaande brand, veroorzaakt
door spelen met vuur, legt een deel
van de lokalen van het Oosterlicht College aan de Kamperveste in de as. Om
14.10 uur wordt alarm geslagen en het
gebouw ontruimd. Een leerling wordt
voor onderzoek naar het ziekenhuis
vervoerd. Er zijn 40 brandweerlieden
ingezet. De schade bedraagt 3 miljoen
gulden.
• 03 april 1995
In korte tijd is er drie keer brand in
boerderij Vee- en Bouwlust in Galecop
(nu seniorencomplex boerderij Bos).
Men vermoedt brandstichting.
• 1 januari 2001
Op nieuwjaarsnacht staat het deel van
OBS De Toonladder aan de Lohengrinhof in brand. De Vroonesteinschool
heeft roet- en waterschade. De brand
is aangestoken. De Toonladder wordt
herbouwd.
• 10/11 maart 2002
De Eerste Montessorischool aan de
Tinnegietersstede is zodanig door
brand beschadigd dat leerlingen elders
moeten worden ondergebracht.
• 23 oktober 2002
Zalencentrum De Baten, Dukatenburg
(o.a. buurthuis, bibliotheek, peuterspeelzaal, sporthal) staat in brand.
Zo’n 100 bewoners van nabijgelegen
flats zijn opgevangen in de Christina19

school. De brand blijkt aangestoken.
• 20 juli 2005
Het monumentale pand Café de Hoop
aan de Dorpsstraat te Vreeswijk brandt
uit. Het gebouw wordt herbouwd met
de kenmerkende oude gevel met Ionische zuilen.
• 12 oktober 2005
Eén klaslokaal van Lucas Batau aan
de Heemraadsweide uitgebrand en
twee zwaar beschadigd. De leerlingen
krijgen iets eerder herfstvakantie.
• 13 juni 2006
Bij ROC Gildevaart aan de Harmonielaan ontstaat om 6.00 uur brand in de
buurt van de houtopslag. Zeven lokalen en een docentenruimte gaan verloren. De schade bedraagt circa 1
miljoen euro.
• 28 oktober 2007
Om 2.00 uur slaan de vlammen uit een
bedrijfsverzamelgebouw aan de Hildo
Kropstraat. Zes woningen worden uit
voorzorg ontruimd.
• 27 juni 2011
Een brand op het dak van De Geinsche Hof breidt zich snel uit. Ongeveer
150 bewoners worden geëvacueerd.
Er vallen 9 ernstig en 8 minder ernstig
gewonden.
• 18 oktober 2016
Voormalig partycentrum De Rijk in het
stadscentrum gaat geheel verloren.
Auteur: Henk Valkenet
m.m.v. (ex-)korpsleden post noord en
zuid.

Dit artikel staat in het boek
‘Nieuwegein 50 jaar: gepland,
gelaagd, geslaagd’..

De Digitale Nieuwegeiner
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 klok is achteruit, maar het is nog steeds vroeg donker. Ik herinner me nog mijn schooljaren, met mijn lamp
aangesloten op een zwaar dynamo. Dat was trappen! Nu gaat alles op led en zijn de dynamo’s een stuk lichter. En heb
je geen dynamo? Dan kan je zo een los lampje kopen. Zet jezelf in de spotlight! In het verkeer mag het!’

Zoektocht eigenaar
legerjas uit WOII
leidt Nieuwegeiner
terug naar Canada
(vervolg van pagina 11)
'In het dagboek stond dat zijn vader na
de oorlog bij een soort vrijwillig legeronderdeel had gezeten, met als functie: luitenant-kolonel.'
Toen het jasje op de foto’s correspondeerde, durfde Valkenburg te zeggen dat
hij de eigenaar van het jasje had gevonden. 'Met al die gegevens bij elkaar kom
je bij de bewuste eigenaar terecht. Dat
vond ik heel leuk! Zijn zoon reageerde
alleen een beetje lauw, maar misschien
dat het aan mijn Engels lag.'

Iemand anders was wel heel enthousiast:
een Canadese verzamelaar, wiens opa in
hetzelfde regiment had gevochten, en die
allerlei spullen van het betreffende regiment verzamelt. En die was heel enthousiast!, zegt hij. Die vroeg Valkenburg of
hij het jasje kon kopen. Het jasje kan zeker 1500 euro opbrengen, denkt Valkenburg. 'Ik denk eraan om het naar hem te
sturen. Ik vind het lastig, want bij een
Nederlander weet ik wel wat ik ervoor
zou vragen, maar om een zoon van een
bevrijder geld te vragen… Daar heb ik
geen goed gevoel over. Onze bevrijding
heeft hun op alle aspecten ook heel veel
gekost. Vanwege mijn hobby word ik nog
weleens met deze verhalen geconfronteerd. Daarom denk dat ik hem voor niets
weggeef.'
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Het dagboek op internet
En zo komt het jasje misschien weer
terug op de plek waar het vandaan
kwam: Canada. En dan komt het jasje
van de gerespecteerde majoor Douglas
Burke na meer dan tien jaar toch weer
thuis.
Met dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht /
Michiel van Ooijen

De Digitale Nieuwegeiner
Column Heleen van den Hoven

‘Inleverloket’
Schrijfster Heleen van den Hoven
woont al ruim dertig jaar in Nieuwegein. Onlangs kwam haar derde
boek 'Het Tango algoritme' uit.
Toen haar kinderen nog klein
waren, schreef Heleen 'De Troonladder' 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.

‘Soms loop je ineens tegen een tekst
aan die een wereld van
mogelijkheden lijkt te scheppen.
Vanmiddag overkwam me dat. Vlak
na het halen van de griepprik liep ik
bijna tegen een levensgroot bord op
waarop stond: Inleverloket personeel.’
‘Personeel inleveren? Ik weet dat er
veel wordt ingeleverd tegenwoordig,
plastic, glas, batterijen, chemisch
afval. Bij de kringloop kun je bijna
alles kwijt. Wat nog werkt gaat naar
de winkel voor hergebruik, wat kapot
is wordt gerecycled. Zou je dat met
personeel ook kunnen doen?’
‘Goedemiddag, ik kom twee
vakkenvullers inleveren. Ze doen het
nog prima hoor, maar ik ben er een
beetje op uitgekeken. En hier heb ik
een ic-verpleegkundige. Zijn batterijen
laden niet meer op, misschien kunt u
er nog iets mee.’

‘Ik krijg een kortingsbonnetje mee als
dank voor het inleveren. Dat schept
nog meer mogelijkheden. ‘Is het druk
bij het afhaalloket?’ En dan naar het
Afhaalloket personeel. ‘Ik wil graag
een tuinman, en, als u er nog een
over heeft, ook een m/v chauffeur. Die
hoeft niet nieuw te zijn hoor, maar ik
wil ook geen gedeukte. En een
schone hulp in de huishouding zou ik
ook graag hebben. Wat zegt u? O,
alle personeel is schoongemaakt. Dat
is netjes. Je weet toch nooit wie het
eerder heeft gebruikt. Zeg, mag ik
eens vragen, heeft u ook nog ergens
een directeur? Niet dat ik die echt
nodig heb hoor, maar het staat zo
leuk in de woonkamer, een directeur.’
‘Taal schept werelden. Een schrijver
kan je meenemen naar onbestaande
oorden, of naar plekken waarvan je
het bestaan niet kende. En zo kom ik
dan toch bij het thema waarover ik
eigenlijk had willen schrijven tot ik
tegen het bovengenoemde bord
aanliep. De wandelaar.’

leest. Je kunt het gratis bij de bieb
afhalen. Ik heb voor het eerst een
grote letter uitgave genomen.
Levensgroot veranderen de
bladzijden in straten in Parijs, in
sjofele afbraakbuurten, in pleinen en
metrogangen. De buurten krijgen een
geur, net als de bewoners die de
hoofdpersoon en zijn hond
ontmoeten. Ik geniet ervan. Parijs
verandert. De mensen veranderen.
En misschien verander ik ook wel
tijdens het lezen.’
‘Hopelijk gaat de ontmoeting met
Adriaan van Dis op 30 november in
de bibliotheek De tweede verdieping
door. Schrijvers ontmoeten is heel erg
leuk, ook als je zelf schrijver bent. In
de bieb worden grote schrijvers als
Adriaan van Dis benaderbaar, en, niet
verklappen hoor, hij heeft ook zo’n
aangename stem.’
‘Zou het niet leuk zijn als je bij de bieb
behalve boeken ook een schrijver kon
afhalen?’

‘Het boek van Adriaan van Dis wordt
nu massaal gelezen in Nederland

Digitale ondersteuning
bij verstandelijke beperking

Naast het leeraspect zorgt de ondersteuning vanuit de Digibrigade ook voor sociale groei. 'Doordat de deelnemers
samen bezig zijn, merken ze dat hun leervraag niet vreemd is.
Dat sterkt hun zelfvertrouwen', aldus Angela. 'Ook de omgeving van de bibliotheek zorgt voor groei. Het is een fijne plek,
waar onze cliënten normaal gesproken nauwelijks komen. Dat
dit nu wel gebeurt, doet iets voor hen. Ze participeren niet alleen digitaal, maar ook in de fysieke samenleving. Dat past
goed bij het idee van het integrale zorgaanbod; het gat tussen
deze doelgroep en de samenleving wordt kleiner gemaakt.'

(vervolg van pagina 8)
vaardigheden. Vrijwilliger Richard Walhout, tweedejaars
student Social Work: 'Deze mensen leren veel meer door repeterende handelingen en daar passen we ons aanbod op aan.
Wekelijks komen we bij elkaar en we bieden ondersteuning op
maat.'
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Documentaire over
de Oudegeinse poldermolen
‘Leven van de Wind’
Molens, we staan er niet altijd bij stil;
vaak beschouwen we ze als een stukje
folklore. Passend in het rijtje van de
tulpen, de kaasmeisjes en de klompen.
Maar, molens waren cruciaal in ons
land. Vele, vele molens zorgden er in
het verleden voor dat het in Nederland
voldoende droog bleef om er te kunnen wonen en werken. En waar gewoond wordt is voedsel nodig en omdat in Nederland heel veel graan werd
verbouwd waren er natuurlijk korenmolens maar ook: zaagmolens, oliemolens enz.
Zonder poldermolens had westelijk
Nederland er heel anders uitgezien en je
kunt rustig zeggen dat de cultuurhistorische betekenis van de molen nauwelijks
te overschatten is. Alleen al daarom moeten we zuinig zijn op onze molens, deze
symbolen van onze strijd tegen het water.
Dit geldt zeker ook voor de meer dan 350
jaar oude ‘wipwatermolen van de polder
Oudegein.’ En hoe bijzonder is het dat
deze vrijwel in het centrum staat van
Nieuwegein, een nog maar 50 jaar oude
stad?
Maandag 22 november gaat een korte
documentaire over de Oudegeinse poldermolen in première, waarbij ter gelegenheid van 50 jaar Nieuwegein wethouder Schouten hiervoor in DE KOM het
startsein zal geven. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom, (mits in bezit van
de Corona QR-code en de mondkapjes
zijn verplicht tot je zit).
Voor de prins draaien
Bij de verplaatsing van de poldermolen
naar het Natuurkwartier in 2003, noodzakelijk vanwege de oprukkende bebouwing waardoor de molen geen wind meer
kon vangen, werd de molen niet aangesloten op een watergang.
Na de verplaatsing en restauratie in 2006
heeft de molen tot begin dit jaar dus
alleen 'voor de prins gedraaid.' De molenaars klaagden dan ook: hoe kan ik bezoekers, en zeker ook kinderen dan laten
zien wat eigenlijk de functie van zo’n poldermolen is.
Waterkwaliteit
Na veel en intensief overleg tussen

De Oudegeinse poldermolen op zijn oude plek in de binnenstad
gemeente, Utrechts Landschap, beheerder/eigenaar van de molen, Het
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(HDSR) en niet te vergeten een
aantal enthousiaste inwoners en deskundigen is het gelukt in januari van dit jaar
de molen weer echt te laten malen! En
heel bijzonder de molen heeft ook een
nieuwe functie gekregen: de molenaars
kunnen van tijd tot tijd het water weer het
park insturen en zo helpen de waterkwaliteit te verbeteren.

de molen bezoeken, dat het waarom van
de molen vaak niet aan bod komt. Straks
kan de bezoeker van de molen voor of na
het bezoek bij museum Warsenhoeck de
korte documentaire van nog geen 15
minuten bekijken.
De film zal ook worden ingezet voor het
onderwijs, ter voorbereiding of juist ter afsluiting van een excursie. Op deze manier verwacht men ook aan te kunnen
sluiten bij de lesprogramma’s van het onderwijs.

De stichting
wil iedereen laten ervaren
wat een prachtig
uniek historisch werktuig
de wipwatermolen
van de polder Oudegein is

In Leven van de Wind kun je zien hoe enthousiast jonge mensen kunnen zijn voor
de hobby van vrijwillig molenaar. Vooral
ook leuk als je in het weekend lekker wil
uitwaaien. Want dat kun je op een molen!
Als molenmaker of in de waterbouw kun
je er trouwens een goede boterham verdienen.

Belang waterhuishouding polder
De Stichting Poldermolen Oudegein is
voortgekomen uit de in 2015 gestarte
werkgroep Project Maalvaardige Molen,
en stelt zich tot doel de beheerder/eigenaar Het Utrechts Landschap te steunen
om de molen tot in lengte van jaren te laten draaien. Maar vooral wil de stichting
iedereen in Nieuwegein en daarbuiten
laten zien welke rol de poldermolen
speelde bij het beheersen van het water
in onze polders, uiteraard in samenhang
met de dijken. De stichting richt zich
daarbij op alle bezoekers, maar vooral
ook op het basisonderwijs en de eerste
jaren van het voortgezet onderwijs.
Documentaire ‘Leven van de Wind’
Beelden werken gemakkelijker en sneller
dan woorden alleen, daarom is er een
documentaire gemaakt die in kort bestek
het belang van de poldermolen in vroeger
tijden laat zien. Bezoekers zijn vaak zo
druk met alles in zich op te nemen als ze
22

De kleine Oudegeinse polder
De derde poot van de stichting is het
aanleggen van 'de kleine Oudegeinse
Polder' tegenover de molen, naast het
MEC wordt een minipolder aangelegd
waar jeugd en wat ouder kan ervaren hoe
een polder werkt. Kunnen de polder onder water zetten, maar ook weer op peil
malen met een groot (molen)scheprad,
en er is ook een sluis die bediend moet
worden. Waarbij ook zichtbaar wordt wat
er gebeurt bij stortbuien of als het heel
droog is.
Kortom de stichting wil iedereen laten ervaren wat een prachtig uniek historisch
werktuig de wipwatermolen van de polder
Oudegein is en vooral de jeugd zelf laten
ervaren wat er nodig is voor een juist waterbeheer in onze directe omgeving, dus
in de polders. Tot slot: de stichting poldermolen Oudegein onderneemt alle activiteiten in samenwerking met anderen,
want alleen dan krijgen we het voor elkaar: onze strijd tegen het water!

De Digitale Nieuwegeiner
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WAT GROEIT
OF LEEFT DAAR IN NIEUWEGEIN?
Vraag je je wel eens af wat dat nu weer voor plant of onkruid is
in Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar
kruipt of vliegt? De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge
beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of beestje dat je
ergens kunt tegenkomen. Udo heeft ook een eigen website.
Udo: 'De grote narcisvlieg ziet er uit als een soort dikke hommel
en heeft van kop tot kont meerdere kleurpatronen. Zo kan deze
zweefvlieg met grote bolle ogen doorgaan voor meerdere
hommels, meestal net niet. Voor een insect maakt hij veel lawaai
met zijn gezoem, daar kan geen hommel tegen op.
Dit jaar vond ik zo'n nephommel in zwarte uitvoering met een
oranje eind. Dus heeft deze wat weg van een steenhommel en dat
was hier nog niet eerder vertoond. Weliswaar zijn steenhommels
meestal kleiner en slanker en zijn ze enorm ijverig, wat je van de
grote narcisvlieg niet kunt zeggen. Maar die vlieg heeft ook geen
hongerige jonkies te verzorgen.'

Vier de Winter
Extra activiteiten
op de Buurtpleinen
In Nieuwegein wordt er de komende
tijd weer van alles georganiseerd om
elkaar in de donkere dagen te ontmoeten. Wat is er allemaal te doen op
de Buurtpleinen?
De winter staat voor de deur: een periode
die draait om gezelligheid, samen eten,
spelletjes doen en lekker proeven van de
Kerstsfeer. Juist als de dagen korter worden is het belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar. Dat kan met je familie
zijn, maar ook met buurtgenoten.
Buurtverbinder Jaimy van der Veeken
van MOvactor: 'In Nieuwegein hebben we
veel aandacht voor elkaar. Door buurtbewoners worden het hele jaar door verschillende activiteiten georganiseerd op de
Buurtpleinen. In de winterperiode is samenkomen extra belangrijk, daarom doen
we er als MOvactor een schepje bovenop
met nog meer leuks voor jong en oud.'
Onder het motto ‘Vier de Winter’ kunnen
inwoners de komende tijd terecht voor
een quiz, het maken van kerststukjes, de
Kinderinstuif of een uitgebreide Kerstlunch. 'Maar ook voor mensen voor wie het
soms lastig is om aansluiting te vinden organiseren we activiteiten,' licht van der
Veeken toe. 'Juist voor deze mensen is
aandacht tijdens de Kerstperiode belangrijk. Omdat ze een klein netwerk hebben
bijvoorbeeld.' Voor deze groep wordt o.a.
een speciale High Tea georganiseerd op
Buurtplein Batau. 'Dé manier om mensen
te leren kennen en te proeven van de Kerstsfeer!'

Jaimy van der Veeken

Een beetje extra aandacht voor elkaar is
juist in coronatijd van betekenis. Van der
Veeken: 'Maar het is nu niet altijd eenvoudig om elkaar op te zoeken. Gelukkig
kunnen we op verschillende manieren laten
zien dat we elkaar niet vergeten. En daar
dragen we op de Buurtpleinen graag aan
bij.'
MOvactor organiseert in december en
januari (naast het normale programma)
verschillende activiteiten op de Buurtpleinen Batau, Doorslag, Galecop en
Zuid. Kijk voor het programma op de
website van MOvactor of loop even binnen op het Buurtplein in de buurt.
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Spannende familiemusical
Dolfje Weerwolfje (6+)
Op zondag 28 november staat de spannende
familiemusical ‘Dolfje Weerwolfje (6+)’,
gebaseerd op de door kinderen verslonden
en ongelooflijk succesvolle boekenreeks van
Paul van Loon, in DE KOM. Dolfje is een
doodgewone jongen van bijna zeven. Nou ja,
gewoon. Op de nacht voor zijn zevende verjaardag, bij volle maan, worden zijn handen
kleine klauwen, op zijn hoofd groeien twee
puntoren en hij krijgt een witte staart. Dolfje is
een weerwolf geworden en zal moeten leren
leven met het feit dat hij in de dagen rond
volle maan verandert! Het zet zijn hele leven
op de kop.
Zondag 28 november, 15.00, € 19,50,
Rabobankzaal

FOTO: STUDIO OOSTRUM

Bel om kaarten voor
voorstellingen te reserveren
naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar
kassa@dekom.nl.

FOTO: HANS GERRITSEN

Bijzondere dans tussen mens,
natuur en technologie
bij Another Kind of Blue
Hoeveel invloed heeft de mens op deze door
de natuur en technologie gecreëerde golven?
We willen graag geloven dat wij de golf kunnen vormen, maar misschien is dat slechts
een illusie. In ‘WAVE’, de nieuwe avondvullende voorstelling van Another Kind of Blue
op 2 december in DE KOM, onderzoekt
choreograaf David Middendorp welke rol
deze golfbewegingen spelen in ons leven. De
vier choreografieën waaruit WAVE bestaat,
Airman, Frequentie & Frequentie², 15 Minute
Universe en Hands ON Stage, werpen elk
hun eigen blik op deze bijzondere dans.
Donderdag 2 december, 20.15, rang 1
€ 26,00, rang 2 € 24,00, loge € 30,00,
Rabobankzaal

www.dekom.nl
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'Canto Ostinato Strings
Attached'
door het Matangi Quartet

IJzersterke zang
en hilarische scènes
bij De Meisjes met de Wijsjes

Simeon ten Holt componeerde ‘Canto Ostinato’ - letterlijk vertaald: hardnekkig lied – zo dat
elke vertolking een bijzonder karakter heeft.
Hij liet namelijk de uitvoeringsmogelijkheden
vrij, waardoor de muzikale keuzes gemaakt
worden tijdens de uitvoering, net als bij improviseren. In DE KOM koerst het Matangi Quartet met ‘strings attached’ door het stuk en
staan de musici voortdurend met elkaar in
verbinding. Spanning en ontspanning creëren
een verlangen dat zich ontlaat in diepe
emotie. Bij deze concerten wordt live getekend door Gerard de Bruyne en zijn tekeningen zijn te zien op een groot scherm achter
het kwartet. Zo is elk concert niet alleen een
nieuwe muzikale ervaring, maar ontstaat er
telkens een nieuw beeldend kunstwerk.
Zondag 28 november, 15.00, € 23,00, kleine
zaal

De Meisjes met de Wijsjes staan voor ijzersterke vierstemmige zang en hilarische
scènes. Na hun debuutshow ‘Tegeltjeswijsheid’ schudden zij het brave imago van zich
af met het stoerdere en gewaagdere
‘MOERSTAAL’, een programma over communicatie in onze moerstaal, oertaal, gebarentaal, lichaamstaal, muzikale taal of juist gebrek aan taal. Begeleid door hun multi-instrumentalist brengen De Meisjes met de Wijsjes
op 2 december in DE KOM een breed repertoire aan bekende en minder bekende Nederlandse nummers van artiesten als Marco
Borsato, Boudewijn de Groot, Alain Clark, de
3JS en Anouk. Aangevuld met eigen werk
halen ze alles uit de kast om je omver te
blazen, te ontroeren en te verrassen.
Donderdag 2 december, 20.15, € 20,00,
kleine zaal
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Nieuwe mensen ontmoeten
tijdens het kerstdiner
Bij Eet Mee
maak je zelf je match
voor een kerstetentje
De kerstdagen staan weer voor de
deur! Voor veel mensen staat deze tijd
van het jaar voor gezellig samen zijn.
En dat hoeft helemaal niet per se traditioneel met familie, maar kan ook met
anderen. Bijvoorbeeld collega's, vrienden, buurtbewoners of misschien wel
iemand die je nog nooit eerder hebt
ontmoet!
Eet Mee maakt al ruim twaalf jaar doorlopend mooie ontmoetingen mogelijk
tussen mensen via gezellige etentjes
thuis en tegenwoordig ook video-etentjes.
Deze etentjes leiden vaak tot mooie gesprekken, plezier, gezelligheid en zelfs
nieuwe vriendschappen. Tijdens de
feestdagen hebben mensen daar vaak
extra behoefte aan. Elk jaar schuiven er
dan ook weer heel wat mensen aan bij
een Eet Mee kerstetentje.
Organiseer een etentje
of meld je aan als gast
Wil jij gasten aan je (virtuele) eettafel ontvangen tijdens de feestdagen of graag
als gast aanschuiven voor een etentje bij
iemand thuis of een video-etentje? Meld
je dan aan via www.eetmee.nl en maak
een account aan in onze speciale matchapplicatie. Gasten voor een etentje thuis
kunnen zich ook telefonisch aanmelden
via 0302213498. Bij de etentjes thuis
worden de de dan geldende coronamaatregelen door het eetadres en de gasten
opgevolgd.

Auto-inbrekers
houden van Nieuwegein
Uit cijfers van de politie, over de
maanden januari tot en met oktober
2021, blijkt dat Nieuwegein in trek is
bij auto-inbrekers. In de provincie
Utrecht staat zij goede tweede na de
stad Utrecht die zelfs landelijke op de
eerste plaats staat met 2.743 auto-inbraken over dezelfde periode. Dat zijn
76,3 auto-inbraken per 10.000 inwoners.
Nieuwegein valt landelijk op in negatieve
zin. Alleen al vorige maand waren daar
51 auto-inbraken. Relatief gezien heeft
Nieuwegein met de 308 auto-inbraken
over dezelfde periode (48,2 per 10.000 in-

Een greep uit de ervaringen
van de deelnemers van vorig jaar
'Het was heel gemoedelijk en gezellig.
We hebben lekker gegeten en goede
gesprekken gehad. Het is heel bijzonder
om op een kerstavond met vreemden
samen te komen en je voor elkaar open
te stellen.'

Heb jij nog een plaatsje over aan het
kerstdiner, of heb je nog geen kerstplannen en zou je graag aanschuiven? Aanmelden voor een kerstmatch kan tot en
met 15 december. Meer informatie en
aanmelden via www.eetmee.nl of
0302213498.

'Bij het kerstdiner kennisgemaakt met
twee interessante mensen. Het was een
fijne avond met ontspannen gesprekken
en we hebben heerlijk gegeten.'
'Het was geweldig. Echt, het was geweldig! Dit kan niet overtroffen worden. Ik zat er van tevoren tegenaan te
hikken: zal ik wel bellen, zal ik niet
bellen. En ik ben zó blij dat ik dat wel
gedaan heb. Het was heel erg gezellig!'
'Het was een gezellig video-etentje met
zijn drieën. We hebben verschillende onderwerpen behandeld en voor we het
wisten waren we 2 uur verder.'

woners) zelfs meer auto-inbraken dan
Amersfoort. Daar werd uit 328 voertuigen spullen ontvreemd door inbrekers.
Avondklok en dadergroepen
In de eerste maanden van het jaar was
juist landelijk een forse daling te zien.
Dit wordt mede toegeschreven aan de
avondklok. André Bouwman van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit: ’In kleinere gemeenten zoals
Nieuwegein kan soms een piek te zien
zijn omdat daar een dadergroep actief is.’
De klassieke diefstal van een tas of laptop op de achterbank komt volgens hem
minder voor mede door campagnes als
‘Niets erin, niets eruit’. 'Het gaat nu
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Eet Mee is een platform voor mensen die
graag anderen ontmoeten, houden van
een goed gesprek en het leuk vinden om
samen thuis te eten. Tijdens de (video-)
etentjes loop je een verrassende mix van
mensen tegen het lijf. Stellen, alleengaanden, ouderen, vluchtelingen of gezinnen. De mix maakt het juist zo leuk. Al
ruim twaalf jaar brengt Eet Mee mensen
samen aan de keukentafel voor een goed
gesprek. Zo ontstonden er al meer dan
12.000 matches.

vooral om bendes die op bestelling apparatuur uit een auto stelen of dure onderdelen demonteren zoals katalysatoren. Daar
is veel handel in. De stuurtjes van de Audi
A3 zijn bijvoorbeeld in trek en de navigatiesystemen van wat oudere Volkswagens', zegt Bouwman.
Tot en met oktober van dit jaar registreerde de politie landelijk bijna 31.000
diefstallen uit een auto. Dat zijn er minder dan vorig jaar, toen er in dezelfde
maanden bijna 38.000 autokraken werden gezet. Met name Zeeland, Drenthe,
Groningen en Gelderland tellen dit jaar
een stuk minder auto-inbraken.
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Sportief Dagboek (12)

Hans van Echtelt: ‘Toen Mark Rutte
vrijdagavond bekend maakte dat er de
komende drie weken geen publiek bij het
amateurvoetbal aanwezig mocht zijn,
moest ik meteen terugdenken aan 18 mei
2018. Namelijk de dag dat Geinoord
kampioen werd in de derby tegen JSV.
Na afloop stormden spelers en
supporters op trainer David Toxopeus af
en namen hem op de schouders.’
‘Komende zaterdag stond weer de
Nieuwegeinse voetbalderby op het
programma. Hoe anders zijn de
omstandigheden nu op Parkhout. Er
zullen geen supporters juichen na een
treffer van een van beide ploegen. Er
mag dit keer immers geen publiek
aanwezig zijn bij de derby. En de sfeer

‘Geinoord-JSV is niet de enige derby
zonder publiek, wat te denken van de
Spakenburgse derby. Ik sprak daar mijn
vriend Harry van Beek over die destijds
scheidsrechter was bij IJsselmeervogelstegen Spakenburg. ,,Natuurlijk qua sfeer
niet te vergelijken met Geinoord-JSV
want het was destijds in Bunschoten
helemaal uitverkocht met 8000
toeschouwers op de tribunes en een heel
kleurrijk programma rond het geheel. De
wedstrijd werd destijds zelfs live op TV
Utrecht uitgezonden.’’’

FOTO: GERARD VAN VLIET

Hans van Echtelt schrijft iedere week
zijn ‘Sportief Dagboek’ op De Digitale
Stad Nieuwegein. Hans is een getogen
Vreeswijker en houdt van voetballen,
houdt van sport. Schreef jaren lang
voor het Utrechts Nieuwsblad. Ieder
weekend vindt u hem langs de sportvelden in Nieuwegein, nu voor De Digitale Stad Nieuwegein en daarmee ook
voor De Digitale Nieuwegeiner.

Beeld van een juichende trainer David
Toxopeus, op de schouders van
spelers en publiek na afloop van de
derby Geinoord-JSV in 2018. Komende
zaterdag staat de derby weer op het
programma, maar nu zonder
toeschouwers

van 2018 zal geheel ontbreken, mede
omdat Geinoord niet meer bovenaan
staat en JSV nu zelfs puntloos onderaan.’

Help mee in de
strijd tegen RSV
Wist u dat het respiratoir syncytieel virus (RSV) de op één na
grootste oorzaak is van ademhalingsziekten bij volwassenen?
Bij sommige mensen kan een RSV-infectie ernstig verlopen en
zelfs levensbedreigend zijn.
Voor ons Renoir onderzoek naar een RSV-vaccin zijn wij
momenteel op zoek naar gezonde vrijwilligers van 60 jaar en
ouder. Wilt u meehelpen in de strijd tegen RSV?
Ga voor meer informatie of om deel te nemen aan het onderzoek naar www.RenoirNieuwegein.nl of scan de QR-code.

U kunt zich voor dit onderzoek inschrijven als u:
60 jaar of ouder bent
Over het algemeen gezond bent of aan chronische
ziekten lijdt die stabiel zijn
Geen geschiedenis heeft van ernstige bijwerkingen
van, of allergische reacties op vaccinaties
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‘Harry heeft nog een andere herinnering
die betrekking heeft op Geinoord. Hij floot
destijds het thuisduel van de
Nieuwegeinse club tegen hetzelfde
Spakenburg dat toen op het bijveld
gespeeld moest worden omdat het
hoofdveld niet beschikbaar was. In die
periode mocht Geinoord zich nog meten
met topclubs als DOVO, GVVV,
IJsselmeervogels en Spakenburg. Dat ligt
intussen ver achter ons, samen met JSV
wordt nu gevoetbald in de tweede klasse,
een beduidends lager niveau dus. En
jammer genoeg moeten we nu zelfs
komende zaterdag verstek laten gaan bij
de derby.’

De Digitale Nieuwegeiner
Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
‘Ik denk niet graag aan Trump (ben
blij dat hij tegenwoordig vooral aan
het golfen is op zijn resort), maar bij
de enorme records in het aantal
besmettingen popte zijn naam toch
op. Tijdens de eerste golf in de VS zei
hij dat het groot aantal besmettingen
kwam door het vele testen. Een
waarheid als een koe, als je niet test,
kun je ook geen besmettingen tellen,
maar onlogisch is de redenering wel.
Inmiddels breken de besmettingen in
Nederland record op record, zit de
GGD aan zijn taks en weet niemand
meer exact hoeveel mensen nu
werkelijk besmet zijn.’

hij nog niet aan ‘lockdownachtige’
maatregelen en intussen zitten we in
een halfbakken onbegrijpelijk soort
lockdown: wel bovenop elkaar zitten
in bioscoop en theaters, maar na 20
uur niet meer geplaceerd eten in een
restaurant. En waarom sekswerkers
niet onder contactberoepen vallen is
me ook een raadsel.’
‘Misschien moet ik de Jonge anders
gaan ‘lezen’: dat als hij zegt dat de
scholen hoe dan ook open blijven, dat
ik dan moet beseffen dat ze hoe dan
ook dicht gaan. Misschien is er wel
een perfecte rolverdeling tussen het
Hoofd Uitlek van het ministerie die
zorgt voor voortijdig uitlekken van de
maatregelen om het draagvlak onder
bevolking te peilen, én de Jonge die
ons alvast ongemerkt voorbereidt op
onvermijdelijke maatregelen die hij
zelf zogenaamd ook niet ziet
aankomen.’
‘Vandaag stond een interview in De
Volkskrant met hoofdwetenschapper
Jaap van Dissel van het RIVM
(compleet met statieportret), ook
genoegzaam bekend van de vaak

Aflevering 53
Alle afleveringen vind je hier.

vertoonde foto met zijn
hoofdmodelleur Jacco Wallinga. Een
foto die doet denken aan Koot en de
Bie als burgemeester en wethouder
van de gemeente Juinen.’
Jacco Wallinga en Jaap van Dissel
‘Die Jacco, die bruist echt van de
ambitie. Echt zo’n man, die van
rekenen zijn beroep heeft gemaakt en
denkt daarmee de natie te redden.’
‘Van Dissel, wijs geworden door
enkele forse misrekeningen, houdt
zich in het interview opzichtig op de
vlakte. Zijn instituut rekent, doet aan
scenario’s over mogelijke uitkomsten,
en legt die vervolgens voor in het
OMT, dat aanbevelingen doet aan het
kabinet, en dan is het aan de politiek.’
‘Een fraai staaltje van ‘ik ga er niet
over’. Wie is er nu eigenlijk wel
verantwoordelijk?’

‘Ook het 41e (!) persoptreden gezien
van Rutte en de Jonge op 12
november? Ineens viel me op dat ze
nooit teruggrijpen op eerdere
optredens, maatregelen en
versoepelingen. Elke conferentie sluit
aan bij de actuele gegevens, maar
niet op de vraag hoe we op dat punt
beland zijn. Mogelijk komt het door
een maligne mix van ‘geen actieve
herinneringen aan’ en ‘het
ongebreidelde optimisme’ van de
Jonge.’
‘Op 14 september voorspelde de
Jonge dat de Coronapas begin
november vermoedelijk in de digitale
prullenbak kon, op 2 november dacht

Gedetineerden
PI Nieuwegein
in quarantaine
Voor de tweede keer is er Corona
geconstateerd in de gevangenis van
Nieuwegein. Afgelopen week lieten
acht medewerkers al weten dat zij positief getest waren op het virus. Na
een bron- en contactonderzoek op
twee afdelingen in de gevangenis aan
de Liesbosch bleek dat tien gedetineerden positief waren getest. De gevangenen zijn vooral mensen die in
voorarrest zitten en wachten op de

voortgang van hun zaak. Zij werden
uit voorzorg in quarantaine gezet en
getest door de medische dienst van
de gevangenis in Nieuwegein.
‘Na de versoepelingen in de zomer gaan
we opnieuw afdelingsgebonden werken
in de PI Nieuwegein. Gedetineerden kunnen wel de afdeling af, maar gaan met de
eigen afdeling naar de arbeidszaal of
sport en zonder dat gedetineerden van
andere afdelingen in de buurt zijn. Met
350 gedetineerden kun je je voorstellen
dat dit passen en meten is. Maar met als
doel om te voorkomen een hele unit of in28

richting onnodig plat te leggen en de gezondheid van iedereen. Zo geldt inmiddels ook de mondkapjesplicht weer in de
hele inrichting’ zegt Caroline Oosterboer,
plaatsvervangend vestigingsdirecteur van
de gevangenis in Nieuwegein.
Quarantaine
Quarantaine betekent dat de gedetineerden 23 uur in hun cel verblijven. Gedetineerden blijven altijd recht houden op
een uur luchtje scheppen per dag. ‘Dat
faciliteren we dus ook’ aldus Christa
Lemmen, woordvoerder voor de PI
(verder lezen)

De Digitale Nieuwegeiner
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Denk mee
over extra kwaliteitsimpuls
Utrechts openbaar vervoer

auto. Dat vraagt om een krachtige combinatie met bestaande en nieuwe P+R-locaties en de fiets.

Het Utrechts openbaar vervoer is toe
aan een extra kwaliteitsimpuls. Dat
laat de provincie Utrecht onze redactie
weten. Vanaf december 2025 overweegt de provincie fors in te zetten op
tal van vernieuwingen.

Ook in steden gaat de provincie Utrecht
aan de slag met bussen die snel en vaak
rijden op de populaire routes. Het HOVnetwerk ‘U-link’ wordt uitgebreid naar de
regio Amersfoort. Voor de langere termijn
in het stadsgewest Utrecht wil de provincie een stapsgewijze introductie verkennen van een versterking van het lightrail
netwerk dat Nieuwegein snel verbindt
met de Utrechtse binnenstad en ZeistNoord. Deze mogelijk deels ondergrondse tramoplossing vervangt bussen in de
stad Utrecht.

Zo moeten ruim 500 bussen binnen enkele jaren elektrisch rijden. Op de middellange afstanden wordt voorzien dat
nieuwe snelbuslijnen (‘U-liners’) van start
gaan. Het openbaar vervoer kan misschien ook vaker ondergronds. Het lightrail netwerk dat Nieuwegein verbindt met
de binnenstad van Utrecht zal verbonden
worden met Zeist-Noord.
Eén van de voorstellen in het OV-netwerkperspectief is de meerwaarde te onderzoeken van snelbussen (‘U-liners’)
die ontbrekende schakels in het landelijke spoornetwerk invullen. Op de middellange afstand in de provincie kunnen deze een serieus alternatief bieden voor de

Kinderactiviteiten
in december
bij De tweede verdieping
De maand december staat bol van
de leukste kinderactiviteiten in
bibliotheek De tweede verdieping.
Naast de wekelijkse ouder-kindochtenden (op woensdagochtenden), de
wekelijkse voorleesfeesten (op donderdagmiddagen) en de twee ouderkindmiddagen op vrijdag 3 en 17 december brengen we graag de onderstaande activiteiten voor kinderen
van 8 t/m 13 jaar extra onder de aandacht.
Kidsredactie
Woensdag 1 december,
15.30 - 17.00 uur
2021 vliegt voorbij! Wat waren jouw

De fijnmazige basis van het OV-netwerk
blijft van hoge kwaliteit. Ook in gebieden
waar weinig reizigers zijn, moet OV beschikbaar blijven. Bijvoorbeeld in de vorm
van buurtbussen of regiotaxi. Het OV
heeft ook een sociale functie en moet er
aan blijven bijdragen dat zoveel mogelijk
inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Innovatie is hierbij een middel, en niet het doel.

Denk mee over nieuw OV
Voordat de provincie Utrecht deze uitgangspunten voor het toekomstig OV en
het OV-netwerkperspectief definitief
maakt, zijn er panelgesprekken en interactieve bijeenkomsten voor inspraak en
consultatie met belangenorganisaties en
gemeenten.
Het brede publiek kan reageren op de
toekomstplannen door te stemmen op
polls en een enquête in te vullen. Deze
staat open tot 16 december. Ga hiervoor
naar deze website. Daar staat ook meer
informatie over de Nota van Uitgangspunten en het OV Netwerkperspectief
2025-2035.
De provincie Utrecht zal de reacties uit
de inspraak en consultatie verwerken in
definitieve versies van de Nota van Uitgangspunten en het OV-netwerkperspectief. Die worden die in de eerste helft van
2022 vastgesteld door Provinciale Staten.
Vervolgens zal het dagelijks bestuur van
de provincie eind 2022 het programma
van eisen vaststellen, die als leidraad
wordt gebruikt bij de aanbesteding richting vervoerders in 2023-2024.

hoogtepunten van 2021? Tijdens deze
kidsredactie gaan we onze eigen persoonlijke 'rewind' maken met verschillende media en materialen. Op welke
wijze wil jij je hoogtepunten van 2021
vertellen?
Open Lab
Zaterdag 4 december,
14.00 - 16.00 uur
Laat de camera maar draaien, want je
bent de regisseur van je eigen film! Ga
aan de slag met een green-screen en
stop-motion en maak je eigen film
waarin jij de held kunt zijn.
#WorkshopWoensdag
Woensdag 15 december,
15.30 - 17.00 uur
Wat wil jij in de #WorkshopWoensda-

gen van 2022 leren? En wat heb je
meegenomen van 2021? Tijd voor een
inventarisatie van alle ideeën. Doe je
mee?
Kijk voor meer informatie op de website www.detweedeverdieping.nl en
meld je aan!

Lezing
Wat is dementie?
Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein
van Vitras/Santé Partners organiseert
in samenwerking met MoVactor op
vrijdag 3 december weer een lezing
over dementie met als onderwerp:
Wat is dementie? Kenmerken en verloop worden toegelicht door psycholoog. Deze lezing wordt gehouden van
14.00 tot 15.30 uur in het Ontmoetingscentrum aan de Nedereindseweg
1 in Nieuwegein.

Over de lezing
Coördinator Annette Stock: ‘Als we
spreken over dementie, wat bedoelen we
dan precies? Is ‘dementie’ hetzelfde als ‘de
ziekte van Alzheimer’? De spreker zal ingaan op verschillende vormen van dementie
en het gedrag dat afhankelijk is van de
vorm van dementie, de fase van de dementie en ook het karakter van de persoon.
Naasten hebben vaak moeite met het veranderende gedrag, omdat ze hun partner
30

of ouder niet eerder op die manier hebben
meegemaakt. Meer weten over kenmerken
en oorzaak van dementie kan helpen de ander beter te begrijpen.’
Tijdens de lezing gelden de maatregelen
vastgesteld door het RIVM. Dat betekent
dat bij de ingang je QR code wordt gescand en blijf thuis bij klachten. Aanmelden kan via ocnieuwegein@santepartners.nl of telefonisch 0620701094.
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Online bijeenkomst
vernieuwing tramstation
City
De nieuwe tramhalte en trambaan
worden door aannemer Dura Vermeer
aangelegd, in opdracht van de provincie Utrecht. De bouwplaats wordt
vanaf 13 december ingericht.
In januari 2022 starten de werkzaamheden.

Deelnemen
Aanmelden voor de online bijeenkomst
op dinsdagavond 30 november kan nu via
city-nieuwegein.nl/bijeenkomst. Op deze
website kun je je ook aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief om op de hoogte te
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Wat ga je merken van
de werkzaamheden?
Dat vertellen de aannemer, provincie en

de gemeente de inwoners graag tijdens
de online informatiebijeenkomst op
dinsdagavond 30 november van 19.30 tot
20.30 uur. Tijdens de bijeenkomst kunnen inwoners vragen stellen via de chat.
Ook zullen zij bijgepraat worden over de
ontwikkelingen in City Nieuwegein.
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blijven omtrent de werkzaamheden in de
binnenstad van Nieuwegein.
Lukt het je niet om de bijeenkomst online bij te wonen? Kom dan woensdag 8
december tussen 13.00 en 16.00 uur of
tussen 19.00 en 20.00 uur naar het Infocentrum City aan de Passage 80, achter
de kiosk. Medewerkers van de provincie
en van Dura Vermeer zijn dan aanwezig
om uitleg te geven. De tijden kunnen wijzigen door COVID-19 maatregelen. Houd
de website en de socials in de gaten.

De Digitale Nieuwegeiner
Column
burgemeester Frans Backhuijs
‘De invloed van Corona
en de getroffen maatregelen’
‘Sinterklaas is sinds afgelopen zaterdag weer in het land. Tot aan
6 december een tijd van genieten, in het bijzonder voor de
basisschoolkinderen. Helaas ging de aangepaste intocht in
Nieuwegein niet door. De organisatie wilde bij de oplopende
besmettingscijfers geen risico nemen. Een besluit waar ik volledig
achter sta en de teleurstelling bij veel kinderen en hun ouders
begrijp.’
‘Sinds zaterdag zijn extra maatregelen van kracht. Ondanks alle
vaccinaties en maatregelen stijgen de besmettingscijfers zeer snel.
Hiermee neemt, met vertraging, ook de druk op de ziekenhuizen
toe. Het lukt ziekenhuizen dan niet meer om de gewone zorg
volledig doorgang te laten vinden met alle gevolgen van dien voor
patiënten. Dit kunnen we alleen keren als wij ons allemaal aan de
maatregelen houden.’
‘Nu ik dit schrijf, is er veel discussie over het coronabeleid. Als ik
naar de praatprogramma’s kijk, lijkt iedereen viroloog te zijn en te
weten wat het beste is. Mensen redeneren vaak vanuit zichzelf.
Maar het is geen persoonlijk probleem. Corona is een ziekte die
iedereen kan treffen en iedereen kan weer anderen besmetten.’

‘De komende weken zullen niet makkelijk zijn. Ondernemers
worden weer geraakt en leuke dingen kunnen niet doorgaan. Dat is
erg vervelend. De pandemie is een gezamenlijk probleem dat
vraagt om inzet van iedereen. Alleen samen krijgen we corona er
onder. Houd je aan de maatregelen en help daarmee de
verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Blijf gezond.’

‘Ik hoor tegenstanders van de maatregelen zeggen dat de meeste
besmettingen thuis plaatsvinden. Dat klopt en is logisch omdat we
thuis de meeste nabije contacten hebben. Maar de besmettingen
thuis worden van buiten naar binnen gebracht. Eén besmetting
buiten zorgt dan al snel tot 3 of 4 besmettingen thuis. Dus daarom
ook maatregelen buitenshuis.’

Burgemeester Frans Backhuijs

Zondag is er een gunstig springtij vanuit
zee en Rijkswaterstaat voert extra water
op vanuit Hagestein. Dat maakt dat het
NAP hoog genoeg is om de Boogbrug
veilig op te vijzelen en te vervoeren. Ook
de overige weersomstandigheden zien er
gunstig uit voor de operatie. Het uitvaren
van de brug is dankzij verlichting goed te
volgen via de livestream.

Gunstig springtij
maakt operatie mogelijk
Aankomende zondag
verwijdering
stalen Boogbrug Vianen
Deze zondag pakt Rijkswaterstaat opnieuw de draad op om de 'IJzeren
Dame' over de Lek bij Vianen te laten
verwijderen. Twee weken geleden mislukte de operatie omdat een van de
lierkabels beschadigd raakte. De verwijdering van de Boogbrug Vianen is
wederom voor iedereen te volgen via
internet.
'Dit weekend gaan we het doen' meldt
omgevingsmanager Sascha Oskam.

Verwachte planning
• 21 nov 9:00 uur
Aanvang stremming van de Lek voor het
scheepvaartverkeer.
• 21 nov 9:00-11:00 uur
In positie brengen van een groot ponton
onder de brug. Vervolgens wordt het ponton met staalkabels en lieren vastgemaakt. Het vastmaken gebeurt aan de
geplaatste ankerpunten, aan beide zijdes
in de uiterwaarden.
• 21 nov 18:30-20:30 uur
De brug komt los van de pijlers. Heftorens op de brug en het ponton duwen de
brugboog in zijn geheel en gecontroleerd
omhoog. Na het borgen van de constructie worden de lierdraden losgemaakt en
vindt er een draaiing van het ponton in de
lengterichting van de Lek plaats.
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• 21 nov 20:30-0:00 uur
Het ponton vaart naar de Prinses Beatrixsluis en meert aan in de voorhaven
van de sluis.
• 21 nov 0:00 uur
Einde stremming van de Lek voor het
scheepvaartverkeer.
Deze tijden zijn onder voorbehoud en
kunnen veranderen bij bepaalde weersomstandigheden of waterstanden. Het
kan zijn dat bepaalde werkzaamheden
vertraging oplopen, door de waterstand
en/of het weer. Daardoor kunnen de genoemde tijden afwijken. In principe gaat
de verwijdering dit weekend door.
Afzettingen en omleidingen
Veiligheid staat bij de operatie voorop.
Daarom zijn het werkterrein en de nabijgelegen uiterwaarden tijdens de verwijdering aan beide zijden van de brug afgesloten voor publiek.
Het fietspad van de Jan Blankenbrug
wordt afgesloten. Fietsers worden omgeleid naar de langzaamverkeersroute aan
de Westzijde van de Jan Blankenbrug.

De Digitale Nieuwegeiner

De gebombardeerde Lekbrug
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