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Gemma Wiegant neemt afscheid
van De tweede verdieping
TE BELEVEN

DEZE WEEK
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• 18 dec: Vogelwacht fiets/wandelexcursie • 18 dec: muzikale kerstmiddag • 19 dec: lakmarathon voor Voedselbank • 25 dec: feestelijke lunch met verrassing • 25 dec: kerstbingo met diner • 26 dec:
kerstbrunch met verrassing • 26 dec: kerstlunch met bingo • 28 dec:
Beleef de winter • 28 dec: Ski Experience • 29 dec: snoephuisjes
maken • 30 dec: 3D printen • 30 dec: oud & nieuw bingo • 2 jan:
Scuba Challenge • 4 jan: buitenbalie • 6 en 7 jan: FC Utrecht Voetbalkamp • 7 jan: skiën • 7 jan: nieuwjaarsdisco • 15 jan: Vogelwacht midwintertelling • 21 jan: winterwandeling Wijkersloot • 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 •

• Morgen: Nieruwegeinse buurtsoap in première • Paarse Vrijdag op
ROC Midden Nederland • Gemma Wiegant koninklijk onderscheiden •
Boogbrug naar Schiedam • De Doorslagsluis • Steuntje in de rug voor
Kynologenvereniging • Grote Clubactie beloont Nieuwegeinse sportclubs • Extra miljoenen voor hulp digitale vaardigheden • Succesvol
Meanderpark • Bestemmingsplan Doorslagzone ter inzage • Zwarte
banden Jiu-Jitsu • VVD-kandidaten gemeenteraadsverkiezing • PvdAkandidaten gemeenteraadsverkiezing • Tafeltennis thriller • Blad van
trambaan • Rookvrije bushaltes • Wijkbus Vreeswijk-City • Padel in
Nieuwegein • Technologie van DEX-oil • Tijdcapsule Nieuwegein 50 •
Opknappen dierenweides • Nieuwegeinse in eigen huis overvallen •
Vermiste IJsselsteinse gevonden • Kerstreces gemeenteraad • Perikelen rond de tram: rapport, reactie provincie, storingen • Klimaatneutrale
makelaars •

PARKEREN CITY
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Curry
van rode linzen
met sperciebonen
Deze week maakt onze ‘kookgek’ Eric
Dekker een heerlijke curry.

Nieuwegeinse buurtsoap gaat in première
Na maanden van plannen, interviewen, schrijven, audities, draaidagen
en monteren, gaat ‘Geina, de buurtsoap’ morgen eindelijk in première!
‘Geina’ werd gemaakt door en voor de inwoners van Nieuwegein en is een
komische en licht absurdistische ode aan de stad; een verhaal vol humor
en cliffhangers, met misverstanden en zaken die gruwelijk uit de klauwen
lopen.
Op www.geinadebuurtsoap.nl verschijnen de 5 afleveringen integraal online en
kan de serie in één keer gebingewatcht worden. Ook kan hier nu al de trailer en
de ‘making-of’ bekeken worden

Wethouder Ellie Eggengoor

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 Meidoornstraat in de
wijk Zandveld.

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

'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Blijdschap in Vreeswijk
Wijkbus rijdt dankzij vrijwilligers weer naar centrum
Goed nieuws voor bewoners van Vreeswijk. Er is weer een directe
busverbinding met het stadscentrum van Nieuwegein. De route viel in
2019 weg, tot ongenoegen van bewoners. Vrijwilligers rijden in shifts van
drie uur met de bus, zes dagen per week.
Herman van der Klij is één van de chauffeurs die rijdt tussen Vreeswijk en
Cityplaza. Gesneden koek voor hem, want hij is 45 jaar buschauffeur geweest.
Hij reed op de lijn 77 die twee jaar geleden werd opgeheven. Hij was toen net
met pensioen. 'Het is eigenlijk van de zotte als Vreeswijk niet eens een verbinding
heeft met het stadscentrum' vindt hij.
Het project is gezamelijk opgepakt door de gemeente Nieuwegein, provincie
Utrecht, vervoerder Qbuzz en het Vrijwilligershuis Nieuwegein. Door financiering van de provincie is de wijkbus nu als proef twee jaar mogelijk gemaakt.
Het Vrijwilligershuis Nieuwegein neemt de dagelijkse uitvoering van de wijkbus
en de aansturing van de vrijwillige chauffeurs op zich. De bus wordt ter
beschikking gesteld door Qbuzz.
Wethouder Ellie Eggengoor is blij met de bus. 'Ik hoop dat de provincie ervoor
zorgt dat het OV-netwerk in Nieuwegein dekkend is, maar op plekken waar dat echt
heel lastig is, is dit wel een heel goed alternatief.'
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Column
burgemeester Frans Backhuijs
‘Verbondenheid in Nieuwegein
en ‘Geina, de buurtsoap’’
‘De landelijke Naturalisatiedag wordt ieder jaar gehouden op 15
december, tegelijk met Koninkrijksdag. Op Koninkrijksdag wordt
herdacht dat het Koninkrijksstatuut op 15 december 1954 is
ondertekend.’
‘Naturalisatiedag is een officieel moment om samen met de
mensen die Nederlander worden stil te staan bij dat bijzondere
moment. De nieuwe Nederlanders leggen dan Verklaring van
Verbondenheid af. In Nieuwegein zijn er ieder jaar enkele
tientallen mensen die besluiten om Nederlander te worden en
daarvoor hun inburgeringsexamen moeten doen.’
‘In de afgelopen jaren heb ik tijdens de naturalisatieceremonies
met veel van hen gesproken. Er zijn vele redenen waarom mensen
kiezen om in Nederland te wonen. Het gaat om vluchtelingen,
mensen die verliefd werden op een Nederlandse man of vrouw,
familiehereniging of een andere reden. Zij hebben allemaal hun
persoonlijke verhaal, soms ook zeer aangrijpend. Men kiest voor
een toekomst in Nederland, voelt zich verbonden met ons land en
wil erbij horen. Deze nieuwe Nederlanders zijn blij met de kansen
en vrijheid die men hier heeft en willen graag een bijdrage aan
onze samenleving geven.’

Burgemeester Frans Backhuijs in actie
in 'Geina, de Buurtsoap'

corona-maatregelen te houden en elkaar te steunen en te helpen.
Ondanks dat je verschillend kan denken over corona en de
maatregelen, spreek ik de wens uit dat wij Nieuwegeiners in de
komende tijd onze saamhorigheid laten zien.’

‘Door corona zijn deze ceremonies niet meer doorgaan en binnen
de corona-maatregelen wordt de Verklaring van Verbondenheid
individueel afgelegd. Dat vind ik jammer, omdat ik deze mensen
graag persoonlijk welkom heet in Nieuwegein en hun verhaal kan
horen, ook als ze al lang in Nieuwegein wonen.’

‘Tot slot: op 18 december gaat de ‘Geina, de buurtsoap’ in
première, ook te zien via het internet. Een leuk cadeau voor de
50ste verjaardag van Nieuwegein.’

‘Rond Kerst ontstaat vaak extra verbondenheid tussen mensen.
Ik zie de meeste Nieuwegeiners hun best doen om zich aan de

Burgemeester Frans Backhuijs

Check de stookwijzer wanneer je tóch je open haard wilt stoken
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug naar wat
'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

December 2007
De sloopkogel en een gedeelte van de
voormalige City-kantoren. Daar waar nu de
nieuwe City is gesitueerd. Bouwen, slopen,
bouwen lijkt het devies van het centrum van
Nieuwegein, met een goed Nederlands
woord 'City' genoemd.
Na sloop wordt er ook dadelijk weer
gebouwd. In afwachting van de volgende
sloop?

Het bestemmingsplan
voor de Doorslagzone
ligt ter inzage
Sinds afgelopen vrijdag ligt het bestemmingsplan voor de Doorslagzone
ter inzage. Volgens het bestemmingsplan is er in de Doorslagzone onder
andere ruimte voor 452 woningen in
4 duurzame gebouwen, waaronder
koopwoningen en vrije sector-, midden- en sociale huurwoningen voor
starters en senioren.
Hoe kun je het bestemmingsplan
en de besluiten inzien
Het bestemmingsplan is digitaal in te
zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met
de naam Doorslagzone en planid: NL.IMRO.0356.BPBI2021HER001-VA02. De
omgevingsvergunning en het besluit
hogere waarden zijn in te zien op de
gemeentelijke website
www.nieuwegein.nl/omgevingsvergunningdoorslag. Daarnaast is inzage mogelijk bij de receptie van het Stadshuis
aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein
(alleen het bestemmingsplan met bijlagen en de besluiten zonder bijlagen zijn
op papier beschikbaar).
Hoe kun je beroep indienen
Alle besluiten worden voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit samen met het bestemmingsplan
Doorslagzone. Belanghebbenden kunnen
beroep indienen binnen een periode van
zes weken die start op vrijdag 10 december 2021. Het beroepschrift kan worden
gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van

de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep zich richt en de gronden van het
beroep.
Aanleg aparte weg
voor bouwverkeer gestart
De aanleg van de tijdelijke weg voor
bouwverkeer van en naar City West is in
volle gang. Op de Zuidstedeweg zie en
merk je hier iets van. Waar de aansluiting
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komt zijn het gras en de stenen weggehaald. Nu is er gegraven om de fundering
voor het asfalt te maken. Deze week
wordt het asfalt gestort. Zodra dit klaar is
wordt de weg verder afgewerkt. Vanaf 20
december wordt de bestrating op de Luifelstede aangelegd. Langs de tijdelijke
weg en langs het speelveld bij de Luifelstede komt een hek te staan. De aansluiting is voor de kerstdagen klaar.
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Erik Patist

Meanderpark Nieuwegein
Succesvolle bewonersmix
is een kwestie
van permanent investeren
Zo’n zeven jaar stond het voormalige
gemeentehuis van Nieuwegein leeg.
Maar sinds 2020 vormen starters, singles, stellen, statushouders en mensen uit kwetsbare groepen hier een
levendige community. Welkom in
Meanderpark. Adviseur Leefomgeving
Erik Patist van Portaal vertelt hoe zijn
woningcorporatie deze huisvestingsmix samen met de gemeente, zorg- en
hulpverleningsorganisaties én de bewoners van de grond heeft getild.
Het vroegere kantoorcomplex werd in
2019 en 2020 omgebouwd tot in totaal
250 appartementen die één, twee of drie
kamers tellen. Van deze sociale huurwoningen zijn er 25 bestemd voor statushouders, 45 voor mensen uit een
beschermd wonen traject en 25 voor
mensen uit de daklozenopvang. Daarnaast zijn er 6 studio’s voor jongeren uit
het zorgtraject Kamers met Kansen. De
resterende ca. 150 woningen worden bewoond door reguliere huurders (vrijwel
allemaal starters). Het is, kortom, een
bont gezelschap. Dat heeft alles te maken met de ontstaansgeschiedenis van
Meanderpark, vertelt Patist. 'We hadden
in Nieuwegein een groot probleem met
de beschikbaarheid van woningen voor
starters. Daarnaast zag je cliënten van
GGZ-zorgorganisatie Lister te vaak verdwalen als ze vanuit een GGZ-locatie

naar een reguliere woning verhuisden. Ze
raakten daar alles kwijt: hun vertrouwde
hulpverleners, hun dagbesteding, hun
netwerk. Daar moest een oplossing voor
komen, net als voor de huisvesting van
statushouders en mensen uit de daklozenopvang. Toen hebben de gemeente,
Lister, De Tussenvoorziening, Steunpunt
Vluchtelingen Nieuwegein en wij als corporatie Portaal de handen ineengeslagen.'
De echte helden
Goed bezochte taalcafés, haakclubjes,
spelletjesavonden, bootcamps en bewonerswandelingen: de gezamenlijke actviteiten getuigen een jaar na oplevering
van een behoorlijk succesvolle community. Bewoners, ook de kwetsbaren onder
hen, spelen daarin op basis van vrijwilligheid zelf een belangrijke rol. 'Zij zijn de
echte helden', vindt Patist. Hij ziet dat het
Meanderpark als gemeenschap best
goed draait. Ook buiten de reguliere sociale activiteiten om. 'Een deel van de
statushouders is afkomstig uit De Tussenvoorziening Inn Between. Zij zijn geselecteerd op de wil om te integreren en
een gemeenschap te vormen. Het zou
bevorderlijk zijn als bij het COA ook een
voorselectie zou plaatsvinden. Dan zou
het hier nog beter lopen.' Meerdere statushouders uit Meanderpark hebben, mede dankzij de taalcafés, snel behoorlijk
Nederlands leren spreken. Enkelen van
hen hebben inmiddels een eerste baan
gevonden.
Patist geeft nog een ander voorbeeld van
de gemeenschapszin. 'Eén van de kwets5

bare bewoners deed onlangs een mislukte zelfmoordpoging. Daar is natuurlijk
meteen professionele begeleiding op
gezet. Maar de medebewoners pakken
het ook op. Geregeld halen zij de persoon in kwestie op om een wandelingetje
te maken. Zo maak je problemen draaglijker voor elkaar en geef je mensen het
gevoel dat ze erbij horen.'
Blijvend investeren
Meanderpark slaat vele vliegen in één
klap. Het complex is, met zonnepanelen
en warmtepompen, klaar voor de energietransitie. Als getransformeerd kantoorgebouw vormt het bovendien een
mooi voorbeeld van hoe je kunt bijdragen
aan de woningnood voor reguliere en bijzondere categorieën huurders. En dankzij de opzet als community levert het een
bijdrage aan de (re-)integratie van kwetsbare groepen. Financieel vormt het echter een lastige business case. Puzzelen
en dubbeltjes omdraaien, noemt Patist
het. 'Als je dit op deze manier wil doen,
heb je in het complex zelf een gemeenschappelijke ruimte nodig. Daar hebben
we twee woningen voor omgebouwd.
Natuurlijk loop je daarmee inkomsten
mis. Daarom hebben we een deel van de
woningen bestemd als middenhuur
woningen. Die brengen meer op, en dat
compenseert de bijzondere kosten.'
Toch is er meer nodig. De community
coach, onmisbaar voor Meanderpark,
wordt betaald uit subsidies. Pas als de
veelbesproken verhuurdersheffing wordt
afgeschaft, kunnen dergelijke uitgaven
(verder lezen)
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al voorzien van de techniek van Dex-oil.
RMN bespaarde in dit jaar al meer dan
50.000 euro en voor één voertuig zes ton
CO2 uitstoot op jaarbasis.

Dex-Oil heeft zich de afgelopen jaren
alleen op de scheepvaart- en industriëlemarkt gericht, maar heeft besloten de
uitdaging aan te nemen. Zij is daarom
bereid Nieuwegeiners die hun auto privé
rijden te voorzien van haar technologie,
geheel gratis! Deelnemers kunnen zich
nog aanmelden.
In 2021 zijn de voertuigen van het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN),
die in o.a. Nieuwegein zorgt voor het
ophalen en verwerken van het huisafval,
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Eerder liet eigenaar Carl de Vries van
Dex-oil weten dat, door gebruik van hun
product, de olie in o.a. de auto vijf keer
langer meegaat en het benzinzineverbuik
lager wordt, waarmee het ‘kwartje van
Kok’ teruggegeven wordt.

Meedoen
'We moeten het wel simpel houden’ zegt
Carl de Vries van Dex-Oil. ‘We gaan
daarom geen olie wisselen, maar behandelen de olie die in de motor zit met onze
technologie. Wel meten we geluid, NOx
uitstoot en maken we van een behoorlijk
aantal auto’s een endoscopie. Dat laatste
om aan te tonen, dat de motor brandschoon wordt. We meten ook de compressie om de terugkeer van verloren
vermogen aan te tonen.’
De Digitale Stad Nieuwegein nodigt
geïnteresseerden in deze test zich te
6
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Afgelopen zaterdag hebben de eerste
van 100 inwoners uit Nieuwegein hun
auto voorzien van de techniek van
Dex-oil. Het bedrijf in Nieuwegein nam
eerder de handschoen op van klimaatburgemeester Martin Reijmerink, dit
om aan te tonen dat hun product een
bijdrage levert aan milieu én de portemonee van de inwoners van Nieuwegein.
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Eerste auto’s
voorzien van technologie
van Dex-oil in Nieuwegein

melden bij de redactie van pen.nl. Vooral
autobezitters met meer dan 50.000 km
op de teller zijn welkom. Ben je ook benieuwd hoe je het ‘Kwartje van Kok’ kunt
terugverdienen? Meldt je dan hier aan.
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FOTO VAN DE WEEK
Alweer tien jaar geleden maakte ik deze
detailfoto van de uitgebreide kerststal in
de woonkamer van Gerda Maton in
Galecop. Een indrukwekkend, creatief
geheel.
De redactie van De Digitale Nieuwegeiner
is benieuwd of er meer Nieuwegeiners zijn
die een kerststal hebben ingericht. Stuur
een foto met een korte omschrijving naar
redactie@pen.nl en bij voldoende aanbod
maken we er een leuke pagina van in de
volgende editie van De Digitale
Nieuwgeiner.
Heb je ook een bijzondere foto in relatie
tot Nieuwegein gezien of gemaakt, stuur
'm naar redactie@pen.nl.

Extra miljoenen
voor hulp
digitale vaardigheden
‘Het is jammer
dat het sommige mensen
zo lastig wordt gemaakt’
De bibliotheek De tweede verdieping
in Nieuwegein is een van de weinige
plekken in onze regio waar mensen
met een beperking onderwijs kunnen
krijgen in digitale vaardigheden. Het
kabinet maakte onlangs 18 miljoen
euro vrij voor de ondersteuning van
digitale vaardigheden van haar inwoners. 'We hopen dat dit project in andere bibliotheken in de regio wordt uitgerold.'
Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen,
zorgorganisatie Abrona en de bibliotheek
in Nieuwegein zijn dit project dit voorjaar samen gestart. Een aanzienlijk deel
van deze groep verstandelijk beperkte
redt zich maar moeizaam in deze gedigitaliseerde wereld. Bovendien had de bibliotheek onvoldoende kennis in huis om
deze groep te helpen. 'Ik hoop dat ik
straks zelf met zaken als mijn DigiD overweg kan, want dan ben ik pas echt onafhankelijk', zegt deelnemer Lieke Smeets
hoopvol.
Digitaal doolhof
Het is nogal wat, vindt ze: het vinden van
haar patiëntengegevens, het bestellen
van medicijnen, het gebruiken van haar
coronabewijs en het bijhouden van haar
e-mail. In een boekje houdt ze bij wat ze
allemaal geleerd heeft. Smeets durft in
gezelschap eigenlijk niet te vertellen dat
de digitale wereld voor haar vaak nogal
een doolhof is. 'Dan onthoud ik het wel

even en vraag ik het thuis wel', zegt ze.
Smeets benadrukt dat ze nu niet goed
kan meekomen in deze maatschappij en
vaak achter de feiten aanloopt. 'Ik hoop
hier veel dingen te leren, zodat ik onafhankelijk kan zijn', zegt Smeets. Voor
steeds meer handelingen zijn digitale
vaardigheden nodig, benadrukken de betrokkenen. 'Dit is echt een probleem waar
te weinig aandacht voor is', zegt Angela
Meijers, ambulant ondersteuner bij
Abrona. 'De toenemende digitalisering van
de samenleving zorgt voor een behoorlijke
uitdaging voor de circa 1,1 miljoen mensen
met een (licht) verstandelijke beperking die
Nederland telt.'
Geen domme vragen
Erik Ebbink, maatschappelijk ondersteuner bij Abrona: 'We merken dat bijna al
onze cliënten wel vragen hebben over digitale vaardigheden, zoals het bemachtigen
van een coronabewijs. Dit project zijn we
gestart omdat het veel tijd kost om iedereen
individueel hulp te bieden.' Nu kan iedereen in groepjes aan de slag, benadrukt
hij.
En dit is belangrijk, want zo krijgen deelnemers niet het idee dat ze ‘domme vragen’ stellen of de enige zijn die met deze
problemen kampen, stelt hij. Ebbink benadrukt dat de kracht van het project bij
de kleine groepen van maximaal drie personen ligt, ‘omdat iedereen persoonlijke
aandacht en een individuele aanpak verdiend’.
Het belang van deze trainingen is alleen
maar gegroeid nu cliënten meer thuis
zitten en genoodzaakt om meer zaken
online te regelen, stelt Ebbink. 'Het is
jammer dat het voor sommige mensen zo
lastig wordt gemaakt', zegt hij, doelend op
de corona-app.
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Achterblijven in maatschappij
Richard Walhout loopt stage bij vrijwilligersorganisatie Handjehelpen en ondersteunt deelnemers als Smeets. Hij
kijkt met Smeets naar haar e-mail: 'Als je
op deze knop drukt, heb je 16 mailtjes verwijderd.' Ze luistert aandachtig mee en
herkent soms dingen van eerdere sessies.
Hij merkt dat de deelnemers baat hebben
bij herhaling en structuur. Hij probeert
Smeets te stimuleren om informatie op
te schrijven. 'Anders snapt Lieke het nu
wel, maar is ze het de volgende week weer
kwijt', zegt hij.
De initiatiefnemers hopen dat dit project
ook in andere bibliotheken in de rest van
de regio navolging krijgt. De eerste gesprekken zijn hier inmiddels over gevoerd. 'Het is een relatief simpel project
dat makkelijk is om in andere bibliotheken
uit te rollen', zegt Ebbink. De extra financiële middelen van het rijk bieden mogelijkheden om zulke samenwerkingen
aan te gaan, ‘gericht op een doelgroep die
met het reguliere programma buiten de
boot vallen’, benadrukt Bathoorn. En dus
een mooie kans voor de samenwerkende
partijen, benadrukt zij.
Michiel van Ooijen van Rtv Utrecht voor pen.nl
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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.
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Clarion: ‘Hoeveel verkeer gaat er eigenlijk door
jouw straat? Zijn het vooral fietsers, auto’s of
zwaarder verkeer? Via Telraam kun je met een
sensor het verkeer in jouw straat meten. Je krijgt
samen met andere lokale verkeerstellers in de
provincie Utrecht, beleidsmakers en onderzoekers
meer inzicht in verkeer(sgedrag) en leefbaarheid in
wijken. Zo wordt duidelijk welke maatregelen kunnen helpen om straten veiliger te maken. Kijk op
www.samenmetenutrecht.nl/telraam en doe mee!'

Grote Clubactie
harkt ruim
27.000 euro binnen voor
Nieuwegeinse sportclubs
Met een opbrengst van 10.756.383
miljoen euro, 1,2 miljoen meer dan
dorig jaar, verbreekt de Grote Clubactie dit jaar weer een record. Landelijk
deden 350.000 leden mee van 5.267
verenigingen om het geld voor hun
clubs binnen te harken. In Nieuwegein haalde Gymnastiekvereniging
MOVEO verreweg het meeste geld op:
maar liefst 6.168 euro.
Clubactie-loten verkopen was voor de
clubleden dit jaar eenvoudiger dan ooit.
En dat was te merken aan het resultaat.
On-line werden maar liefst 600.000 meer
verkocht dan verleden jaar.
Online verkoop
Volgens Frank Molkenboer, directeur van
de Grote Clubactie is de online verkoop
veel leuker en slimmer geworden. 'Leden
gebruiken hun eigen verkooppagina die
eenvoudig is te bereiken via een QR-code.
Dit geeft verenigingen een veel groter bereik. Via een appje kun je nu ook je tante
aan de andere kant van Nederland vragen
bij te dragen aan jouw club'.
Veel leden gaan nog gewoon langs de
deur, en dat blijft een belangrijke manier
van werven, stelt Molkenboer. 'Maar veel
tieners sturen liever een WhatsAppbericht
naar familie en vrienden of posten hun verkooplink op sociale media'. Ook voor de
clubs heeft de digitalisering een enorm
voordeel. 'In voorgaande edities kostte het
invoeren en verwerken van loten veel tijd.
Het gaat nu allemaal automatisch, waardoor het veel gemakkelijker is om mee te
doen'.

Andere sportverenigingen
in Nieuwegein
Atletiekvereniging Atverni haalde met de
actie bijna 3.700 euro op. S.V. Geinoord
(3.117 euro), zwemvereniging Aquarijn
(2.487 euro), BSP Holland/Van Bommel
Sport (2.046 euro), Handbalvereniging
Nieuwegein (1.695 euro), JSV Nieuwegein
(1.365 euro), Tennisvereniging Rijnhuyse
(1.341 euro), Vereniging Scouting
Vreeswijk (1.338 euro) en Utrechtse
Sportstichting Samen Verder (1.278 euro). Van bovengenoemde bedragen gaat
80 procent naar de clubs.
Boost
Met de opbrengsten van de Grote Clubactie krijgen verenigingen een boost. Ze
kunnen bijvoorbeeld nieuwe trainingsmaterialen kopen, een jeugdkamp organiseren of het clubhuis opknappen.
Iedere club heeft zo zijn eigen doel.
8

Bladeren van de trambaan
In de nacht van maandag 20 en dinsdag 21 december worden bladblazers
ingezet tussen de haltes Stadscentrum Nieuwegein en de eindhalte IJsselstein-Zuid. De nacht daarop van
woensdag 22 december wordt de
trambaan schoongemaakt tussen de
eindhalte Nieuwegein-Zuid en de wisselstraat bij de remise in Nieuwegein.
De werkzaamheden zijn tussen 01.45
en 04.30 uur. Het werk wordt in de
nacht uitgevoerd omdat dan het openbaar vervoer niet wordt gehinderd.
Bladeren en rails zijn geen goede combinatie. Als de bladeren niet op tijd van de
trambaan worden gehaald, wordt het
spoor nat en glad. Met als gevolg slijtage
aan de wielen en geluidsoverlast voor de
directe omgeving.

De Digitale Nieuwegeiner
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De Doorslagsluis
in Jutphaas
Nieuwegein heeft op dit moment
25 Gemeentelijke monumenten,
53 Rijksmonumenten en onlangs
enkele jonge monumenten. Welk verhaal zit er achter en wat speelde er in
die tijd. Verledenweek hadden we het
St. Elisabethshofje aan het Kerkveld.
Als we spreken over een sluis dan gaan
we het over water hebben. En Nieuwegein? Nieuwegein heeft heel veel water,
Toen én Nu.
Vandaag de dag spreken we o.a. over
‘Ruimte geven aan de Lek’ en wil de
gemeente Nieuwegein op de kaart zetten
met haar nieuwe waterbeleid. U herkent
het vast wel als u door Nieuwegein rijdt.
Het wachten voor één van de vele bruggen die Nieuwegein rijk is, vooral in de
zomer.
Eeuwenlang waren wij bekend met beroepen als scheepmakers, zeilmakers,
touwslagers, mastenmakers, zand- en
grintboeren, ketelmakers, dijkwerkers,
dijkmeesters, bakenmeesters, tolheffers
op een brug en schippers. Dit zien we
nog steeds terug in de liefde die wij koesteren voor het water. Maar, deze liefde
had ook zijn keerzijde. Het gebied
stroomde regelmatig onder.

Na vele jaren van wateroverlast werd de
schutsluis aan de Herenstraat in 1671
aangelegd. Dit op het punt waar de
Vaartse Rijn Doorslag gaat heten. Het
gebied tussen IJsselstein en Jutphaas
stond een jaar na de bouw, tijdens de
Franse bezetting van 1672-1674 onder
water.
De Franse bevelhebber Condé liet bij de
Doorslagsluis een schans van forse afmetingen aanleggen. Tot eind 1673 lagen
hier soldaten in garnizoen. Deze schans
moest Utrecht tegen een overval vanuit
het zuiden beschermen. De Doorslagsluis had als functie om door sluiting, te
voorkomen dat het water van geïnundeerde gebieden zou wegvloeien via de
Hollandse IJssel. (bij militaire inundaties
wordt het waterpeil zo gekozen dat het
gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar is. Inundatie kan zowel defensief als
offensief worden gebruikt. In het eerste
geval wordt inundatie ingezet om de vijandelijke opmars te verhinderen, en in
het tweede geval wordt inundatie toegepast om de vijand uit een bepaald gebied
te verdrijven.)
De sluis was dus ergens onderdeel van
de Oude Hollandse Waterlinie om Holland te verdedigen in de 17e en 18e
eeuw. Na de restauratie in 1978 is deze
10

sluis buiten gebruik gesteld. Vanaf de
17de eeuw had de Doorslag overigens
ook een belangrijke economische functie
in het scheepvaartverkeer van de stad
Utrecht van en naar de Hollandse IJssel.
Aan de westzijde van deze sluis staat
sinds de tweede helft van de zeventiende
eeuw ‘Huis de Doorslag.’ In de achttiende
eeuw was het een logement, vanwaar de
tolbrug werd bediend. Vanaf 1603 lag
hier een vaste brugverbinding, die in
1883 door een draaibrug werd vervangen. De huidige brug, de Doorslagbrug
uit 1978, ligt enkele honderden meters
zuidelijker.
Hoe komt men aan de naam
De Doorslag
Hiervoor moeten we verder terug dan de
bouw van deze sluis aan de Herenstraat.
Nadat de Rijn tussen Wijk bij Duurstede
en Utrecht slecht bevaarbaar was geworden, was het nodig een nieuwe verbinding met de Lek te maken. Na 1122 werd
in een aantal stappen de verbinding naar
de IJssel bij het Gein gegraven. De naam
Nova Renus (Nieuwe Rijn) werd aan deze waterloop gegeven. Deze verbinding
werd algemeen Nye Vaart en later Vaartse Rijn genoemd. De dijk langs dit water
was de Rijndijk. In Jutphaas was de
(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.

De Dorpsstraat in Jutphaas ter hoogte van
de Rijnhuizerbrug, omstreeks 1915. Thans
de Herenstraat. Rechts het spoor van de
paardentram.
De kaart in het archief komt uit 1919 want
hij heeft een poststempel van dat jaar. Uitgever was C.P.H. A.v.W. De drukker is onbekend.

Stalen Boogbrug Vianen
in delen naar Schiedam
Maandagochtend vertrok het laatste
deel van de in stukken gesneden
Boogbrug Vianen per ponton uit de
voorhaven van de Prinses Beatrixsluis
naar de eindbestemming in Schiedam.
Op de werf van Mammoet in Schiedam
worden de stalen brugdelen verder
verkleind en vervolgens afgevoerd naar
een erkende verwerker. Daar zal het
staal voor 99% worden verwerkt tot herbruikbare grondstof. Zie hier ons archief.
Uitvaren pontons
Zaterdagochtend vertrokken al twee kleinere werkpontons uit de voorhaven van
de Prinses Beatrixsluis naar de slooplocatie in Schiedam. Patrouillevaartuigen
begeleidden het grote transport.
Verkleinen brug duurde 19 dagen
De stalen boogconstructie is in 19 dagen
in stukken gesneden in de voorhaven van
de Prinses Beatrixsluis. Door harde wind
en vorst zijn de werkzaamheden twee dagen uitgelopen. Het verkleinen van de
brug was nodig om de stukken onder de
Jan Blankenbrug door te kunnen varen
naar de uiteindelijke slooplocatie in
Schiedam.

Hoe ging de aannemer te werk
Het verkleinen van de brug met snijbranders werd volledig vanaf het water uitgevoerd. Daarvoor zijn drie pontons ingezet: een groot ponton met acht heftorens waarin de stalen boogconstructie
hing en twee kleinere werkpontons met
twee zware telescoopkranen waarmee
afgesneden brugdelen konden worden
afgehesen.

Schrijf een wenskaart
tijdens vaccinatie tegen Corona

Overige activiteiten
Met het uitvaren van de brugdelen zijn de
werkzaamheden nog niet gereed. De
komende maanden wordt de aanbrug
aan de kant van Vianen verwijderd.
Zolang de brug nog niet geheel is verwijderd, kan het publiek de buitenexpositie
bezoeken die Rijkswaterstaat samen met
het Stedelijk Museum Vianen ontwikkelde. De borden staan aan weerszijden van
de Lek. Ook is Rijkswaterstaat met onder
meer de gemeenten aan het bespreken
of een monument wenselijk is.

Schrijf een wens voor een ander
Het is geen makkelijke tijd. Dat ervaren we allemaal. Fijn
om aan het einde van het jaar iets meer naar elkaar om te
kijken. GGDrU heeft wenskaarten gemaakt. Kom je voor een
vaccinatie op de locaties Utrecht, Nieuwegein of Veenendaal? Dan krijg je de gelegenheid om een kaart te schrijven
en in de wensboom te hangen. De kaarten worden voor
kerst in zorginstellingen in de regio Utrecht uitgedeeld.

De donkere dagen voor kerst breken aan en we zijn op
weg naar een nieuw jaar. Het tempo gaat op de vaccinatielocaties flink omhoog. Sinds deze week worden
10.000 vaccinaties per dag gezet. Vaccinatielocaties
Nieuwegein en Jaarbeurs Utrecht krijgen ruimere openingstijden.
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mijn succes
succes hebben
hebben gehad.'
gehad.'
Gemma Wiegant
koninklijk onderscheiden
Bij haar afscheid als als directeurbestuurder van de bibliotheek in Nieuwegein is Gemma Wiegant benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Het lintje werd opgespeld namens burgemeester Backhuijs van Nieuwegein.
Wiegant was ook raadslid voor de D66 in
Vught. Ze wordt opgevolgd door Roel
Zuidhof. Zuidhof werkte bij verschillende
bibliotheken in Gelderland, het laatst als
directeur van Bibliotheek Nijkerk. Wél
mag de bieb blijven genieten van haar
expertise bij de stichting, omdat Wiegant
als strategisch adviseur aanblijft.
Wiegant was sinds 1986 werkzaam bij
Stichting Bibliotheek Nieuwegein, De

tweede verdieping en sinds 2008 in de
functie van directeur-bestuurder. Zij heeft
zich innovatief en in de breedte ingezet
voor de ontwikkeling van het bibliotheekwezen; van de klassieke boekenbibliotheek tot een brede maatschappelijke
bibliotheek. Onder leiding van haar is De
tweede verdieping een koploper geworden met tal van maatschappelijke functies. Zo worden er bijvoorbeeld taalactiviteiten, Bieb Safari’s en PLUS-cafés
georganiseerd en is er een Gezondheidsplein, een Digibrigade en een Taalplein.
Certificering
De tweede verdieping heeft onlangs opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat
ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal
(CBCT).

De Doorslagsluis in Jutphaas

De bibliotheek wil de huiskamer van de
stad zijn, waar men talenten ontwikkelt,
kennis opdoet en geniet van cultuur. De
Tweede Verdieping is in 2013 gekozen
tot de ‘Beste Bibliotheek van Nederland’ (in de categorie bibliotheken met
een werkgebied van 20.000-80.000 inwoners). Verderheeft Wiegant verschillende bibliotheken in het land geholpen
bij het creëren van nieuwe concepten,
onder andere in Leeuwarden. Ook op andere gebieden was ze actief in het
Nederlandse bibliotheekwezen.
Ook was ze van 2018 tot en met 2020
raadslid voor D66 in Vught. Vooral kunst,
cultuur, diversiteit, inclusie en (positieve)
gezondheid zette zij met regelmaat op de
agenda tijdens deze drie jaar.

scheepvaartverbinding gegraven werd. Toch is het aannemelijk
dat er afwatering was richting IJssel. Als de verbinding naar het
Gein is gegraven, ligt er ter hoogte van het kasteel Oudegein
een dam, samenvallend met de Randijk (= verbastering van de
Rijndijk). Kennelijk was men te beducht voor het water om via
de IJssel af te wateren. De dam zelf werd voor het goederenvervoer niet als een te groot bezwaar gezien. Op deze plek
werd de lading van het ene schip naar het andere schip overgeslagen. Later werd de Vaartse Rijn verlengd. Er werd bij het
Gein een nieuwe dam gelegd. Het Gein vaarde wel bij deze
(verder lezen)

(vervolg van pagina 10)
naam van Rijn veel voorkomend. Zo ontstonden ook namen als
Rijnhuizen, Rijnenburg en Rijnestein. Ook werd het gebied ten
zuiden van de stad Utrecht ontgonnen. Dit gebeurt vanaf het
jaar 1000.
Hiertoe werden nieuwe watergangen gegraven, zoals de
Schalkwijkse Wetering. De Houtense Wetering werd verbeterd.
Deze weteringen zijn gegraven voordat de Vaartse Rijn als
12
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Studenten
ROC Midden Nederland
vragen op Paarse Vrijdag
aandacht
voor seksuele- en
genderdiversiteit op school
Leden van de Centrale Studentenraad
van ROC Midden Nederland hebben
op alle colleges een bijeenkomst georganiseerd, ook op het ROC Horeca &
Toerisme in Nieuwegein. Daarin gingen studenten en medewerkers met
elkaar in gesprek over de thema’s
diversiteit en inclusiviteit. Ook werd
de Regenboogvlag gehesen.

bitz, student en lid van de Centrale Studentenraad: 'Ook dit jaar organiseren we
evenementen op Paarse Vrijdag. Daarmee creëren we ruimte en begrip voor
seksuele- en genderdiversiteit. Daarnaast
willen we benadrukken dat er ook ruimte
is voor alle andere verschillen binnen
onze school. En niet alleen op speciale
dagen zoals Paarse Vrijdag, maar het
hele jaar door. Iedereen moeten zich immers welkom en prettig voelen. Want ondanks die verschillen willen we als studenten en medewerkers vooral hetzelfde:
een plek creëren waar je jezelf kunt zijn
en waar je je als mens kunt ontwikkelen
door studie of werk.'

De Ondernemingsraad van ROC Midden
Nederland ziet het belang van Paarse
Vrijdag en steunt de Centrale Studentenraad in de inspanningen. Sander Glau-

Paarse Vrijdag
In 2010 werd Paarse Vrijdag in NoordAmerika in het leven geroepen. Scholen
en universiteiten worden ieder jaar op de

De Doorslagsluis in Jutphaas

tweede vrijdag in december omgetoverd
tot een paars paradijs. Sinds enkele jaren
zien we Paarse Vrijdag ook op Nederlandse scholen en universiteiten.
Paarse Vrijdag is in het leven geroepen
om solidariteit te laten zien naar de
LGBTQ+ community. We zien dat deze
traditie vooral op scholen en universiteiten voorkomt. Dit komt omdat
LHBTQ+’ers in het onderwijs nog altijd
veel gepest worden, en dat terwijl je studententijd juist een ontdekkingsperiode
zou moeten zijn van genderidentiteit, expressie en seksualiteit.
De paarse kleur komt uit de regenboogvlag en staat voor ‘spirit’, oftewel
karakter. Dit is dan ook de reden dat
Paarse Vrijdag in Noord-Amerika ‘Spirit
Day’ wordt genoemd.

tering en voltooiing van de Lekdijk. De afdamming gebeurt op
initiatief van de Hollandse Graaf Floris V. Maar de dam had
ongetwijfeld ook tot doel overstromingen te weren. Om de
scheepvaart weer een goede verbinding te geven wordt een
kanaal richting de Wiers/Vreeswijk gegraven. Het eerste deel
volgt de al bestaande Schalkwijkse Wetering. Daarna buigt de
nieuwe loop van de Vaartse Rijn af naar het zuiden. Bij de
Wiers ligt een dam.

(vervolg van pagina 13)
dam. Ook hier werden goederen overgeslagen van het ene
schip naar het andere en eventueel werden de goederen hier
op de kant opgeslagen tot een ander schip de goederen kon
door vervoeren.
Deze dam vormde een deel van de bedijking langs de noordkant van de Lek en de IJssel die steeds meer werd uitgebreid.
Het rechte verloop van de Vaartse Rijn is ook een aanwijzing
dat dit water gegraven is. In dezelfde periode (rond 1127) is ook
de Oude Gracht in Utrecht gegraven. Deze ligt vrijwel in het
verlengde van de Vaartse Rijn.

In 1373 wordt de sluis bij Vreeswijk gebouwd en wordt de
Vaartse Rijn doorgetrokken tot de Lek. In die tijd was de behoefte aan een betere verbinding gegroeid en was de kennis
voor het aanleggen van een sluis voldoende ontwikkeld. Het
deel van de Vaartse Rijn langs Oudegein en het Gein werd met
de IJssel verbonden door de dam bij het Gein weg te halen.
Deze werd ‘doorgeslagen.’ Hierdoor is waarschijnlijk de naam
‘de Doorslag’ ontstaan. Er is dan nog wel sprake van een sluis
(een schuif) om de waterstand te reguleren.

Als in 1285 de IJssel bij Hoppenesse (het Klaphek) wordt afgedamd heeft de stad Utrecht weer problemen met de verbinding
naar het achterland. Deze IJsseldam is een deel van de verbe14
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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: 'Het einde van het jaar nadert en vele bomen hebben hun blad verloren. Maar waar blijft dat blad dan? De meeste
huizenbezitters vegen hun eigen straatje schoon en de gemeente veegt de openbare gebieden. De trambaan moet ook
geveegd worden en ik vraag me dan altijd af... waar blijven die bladeren?'

waarin we verkeren toch drie zwarte
banden er bij op de club. Een spannend moment omdat er op dit moment
niet meer in de avond getraind mag
worden’ aldus hoofdtrainer Barry
van Bommel.

DeMix
levert zwarte banden
in jiu-jitsu

Succesvolle bewonersmix
is een kwestie
van permanent investeren
(vervolg van pagina 5)
een structurele basis krijgen. 'Ik hoop
echt dat hierin de goede keuze gemaakt
wordt. Want woongemeenschappen zoals Meanderpark zijn de weg vooruit.
Daarmee help je mensen uit verschillende kwetsbare groepen om onderdeel te
worden van de maatschappij. Daar moeten we blijvend in investeren.'

Afgelopen zaterdag was het een
spannende dag voor enkele leden
van DeMIX Fitness & Leefstijl in
Nieuwegein. Na jaren van training
hebben zij eindelijk de zwarte band
behaald. ‘Ondanks de rare periode

Permanent sociaal beheer
De aanpak van Meanderpark werkt. De
community bruist en veel bewoners varen
er wel bij. Hoe hebben de betrokken organisaties dit voor elkaar gekregen?
Patist: 'We hebben de reguliere huurders
streng geselecteerd op hun gemeenschapszin. Je moet iets voor elkaar willen
doen, en elkaar als mensen willen zien.
Ook hebben we de verschillende groepen
gespikkeld een plek gegeven. Dat wil
zeggen: niet alle statushouders, mensen
uit beschermd wonen of uit de daklozenopvang op één gang zetten, maar verspreiden door het complex. Op die manier vermijd je de vorming van subculturen.' Daarnaast werd een community
16

Voor de zwarte band (1e dan) jiu-jitsu
zijn na een pittige proeve van bekwaamheid geslaagd; Jan Tanis,
Sydney Smeding en Bram Janssen. Op
de foto van links naar rechts.
Gelukkig heeft het thuisfront toch nog
het één en ander van deze bijzondere
gebeurtenis meegekregen. Zij konden
via MS teams meekijken want ook publiek was niet toegestaan vanwege de
Coronamaatregelen. Van Bommel:
‘Allemaal van harte gefeliciteerd. Het
waren prachtige examens.’

coach aangesteld en richtte Portaal permanent sociaal beheer in: een team van
ervaren professionals met expertise op
het gebied van gemeenschappen aanjagen, bijzondere doelgroepen, overlast- en
incassoproblematiek.
Heeft Patist nog tips voor collega-corporaties die ook zoiets willen optuigen?
'Formeer een hecht team met de gemeente en de andere betrokken organisaties. Reken af met de wij/zij-houding. Werk aan hetzelfde doel, alsof je
echt collega’s van elkaar bent. Op die
manier maak je het mogelijk om samen een prachtig resultaat te behalen.'
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Sanne de Hoop

Tafeltennisters VTV
plaatsen zich
na thriller tegen SKF
voor finale om de landstitel

nendaalse bezoekers, die als derde eindigden in de competitie, overtuigend de
stand gelijk. Jacintha de Hoop was met
3-0 te sterk voor Vera van Boheemen.

VTV slaagde er niet in om de zege over
de streep te trekken in de zesde partij.
Melanie Bierdrager versloeg Vera van Bohemen met 3-1.

VTV heeft de finale om de landstitel
bereikt. De tafeltennisters uit Nieuwegein rekenden in de halve finales van
de eredivisie in een thriller af met SKF
uit Veenendaal. Het werd 4-3. De finale is hiermee binnen handbereik.

Daarna trok SKF de goede lijn door. Er
werd weer met 3-0 gewonnen. Dit keer
rekende Melanie Bierdrager af met Sanne
de Hoop.

Sister Act
In de alles beslissende wedstrijd namen
de zusjes Sanne (VTV) en Jacintha (SKF)
de Hoop het tegen elkaar op. Zij werden
in het dubbelspel vergezeld door Li Dong
(VTV) en Melanie Bierdrager (SKF). De
clash eindigde in een 3-0 zege voor VTV.

VTV, de nummer twee in de eredivisie,
begon uitstekend aan de ontmoeting. De
eerste partij werd met 3-0 gewonnen
door Li Dong, die wordt gezien als de
sterkste speelster van de ploeg uit Nieuwegein. Zij versloeg Brenda Vonk van
SKF. In de tweede partij trokken de Vee-

Wachten op de bus
moet begin volgend jaar
zonder sigaretje
Met ingang van het nieuwe jaar zijn
bushaltes in Utrecht en Nieuwegein
rookvrij. Wie wel rookt krijgt voorlopig nog geen boete. Er wordt niet
uitgesloten dat er in de toekomst
meer maatregelen nodig zijn. Vanaf
1 augustus 2020 zijn alle schoolterreinen in Nederland al wettelijk verplicht rookvrij, een goede stap in de
richting van tabaksontmoediging.
Met een informatieborden in de bushaltes en voorlichting in de bus wordt
gehoopt dat de haltes rookvrij worden,
want ‘het moet normaal worden dat
plekken waar kinderen komen rookvrij
zijn'. Maar ook daar waar mensen in

Vervolgens boog VTV de achterstand om
in een 3-2 voorsprong. De vierde partij
tussen Li Dong en Jacintha de Hoop eindigde in 3-0 en in de vijfde partij won
Sanne de Hoop in een vijfgamer van
Brenda Vonk.

het dagelijks leven soms even moeten
wachten, zoals bij bushaltes. ‘We monitoren of het afkondigen en communiceren van rookvrije zones voldoende is
voor gedragsverandering of dat er in
de toekomst aanvullende acties nodig
zijn.’ aldus het vervoersbedrijf.
Veel gemeenten willen dat alle kinderen in 2035 rookvrij kunnen opgroeien.
Dat betekent dat geen kind rookt of in
aanraking komt met sigarettenrook.
Eerder werden zwembaden en beheerde speeltuinen al rookvrij gemaakt. En ook op perrons van treinstations en tramhaltes is het verboden om
te roken.
In totaal zijn er 701 Utrechtse en 130
Nieuwegeinse bushaltes waar een
17

In de finale speelt VTV tegen Scylla, de
nummer 4 van het reguliere seizoen dat
verrassend afrekende met het als eerste
geplaatste Den Helder. Hiermee moet de
titel binnen handbereik zijn voor de dames uit Nieuwegein.

rookvrije zone komt. De gemeenten
trekken samen op met vervoerder
U-OV. De komende weken zullen informatieborden in de haltes worden opgehangen en komt er in de bussen voorlichting voor de passagiers.
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Tijdscapsule
Nieuwegein 50 jaar

Dierenweides
worden deze winter
opgeknapt
De dierenweiden in Batau aan de
Nedereindseweg, in Galecop aan de
Galecopperlaan, in Zuilenstein in park
Kokkebogaard, de dierenweide aan
het Wenckebachplantsoen in Wijkersloot en de dierenweide aan de Parallelweg in Hoogzandveld zullen gedurende de winterperiode worden opgeknapt.
De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen bij de dierenweide in de wijk
Galecop. De gemeente Nieuwegein
denkt per dierenweide circa twee weken
nodig te hebben om de boel op te knappen.
‘We verwachten dat we gedurende de
winterperiode alle dierenweiden kunnen
opknappen zodat ze er in het voorjaar
weer netjes en uitnodigend bij liggen voor
de inwoners en bezoeker. Dit blijft wel
afhankelijk van het weer want bij strenge
vorst worden de werkzaamheden tijdelijk
uitgesteld’ aldus de gemeente.

FOTO: MARTIN VAN TELLINGEN

Wat gaat er gebeuren
Als het nodig is wordt er drainage aangelegd voor het optimaal maken van de
ontwatering. Ook worden de paden vernieuwd in de dierenweiden zodat de die-

Padel,
nu ook in Nieuwegein
Met twee gloednieuwe padelbanen
gaat TV Vreeswijk een nieuwe fase
in: naast tennis nu dus ook padel.
Zaterdag 11 december hees voorzitter Rob van der Kuilen een nieuwe
vlag in top op het sportpark aan de
Anemoonstraat in Nieuwegein Zuid.

2021 is een bijzonder jaar voor
Nieuwegein omdat dit het jaar is
dat we als stad 50 jaar zijn geworden. Daarnaast is het natuurlijk een
vreemd jaar geweest om je verjaardag te vieren, maar desondanks dat
hebben we toch mooie bijzondere
momenten meegemaakt. Dit willen
we graag vastleggen, samen met
onze wensen voor de toekomst. Hoe
kan dat beter dan in een tijdscapsule.
25 jaar
De tijdscapsule sluiten we voor 25 jaar
af, tijdens de digitale nieuwjaarsgroet
op 10 januari. Vervolgens zullen we de
tijdscapsule weer openen op 10 januari
2046.
Deel jouw wens of herinnering
Je kan tussen half december en 10 januari jouw wens of herinnering achterlaten bij een van de tijdscapsule-bussen in de stad. Daar liggen kaartjes bij
waar je ter plekke iets op kunt schrijven. De tijdscapsule-bussen zijn alleen
te bereiken tijdens de openingstijden
van de betreffende locatie.

ren en de medewerkers er droog overheen kunnen lopen en rijden. Dat zal gedaan worden met behulp van nieuwe betonplaten. Binnen in het dierenverblijf
komen nieuwe betonvloeren. Dat is nodig
vanwege verzakkingen van de tegels.
Met het aanbrengen van beton zal dit
definitief verholpen worden.

Locaties tijdscapsule-bussen
De tijdscapsule-bussen zijn vanaf nu
op onderstaande locaties te vinden:
The Point, Plein 12a
Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13
Buurtplein Batau, Dukatenburg 1
Buurtplein Galecop, Thorbeckepark
Buurtplein Zuid, Ratelaar 37
Bibliotheek De tweede verdieping
Stadstheater DE KOM
Atrium Stadshuis
Merwestein, Merweplein 1.

plaatst worden van de betreffende dierenweide. Zij zullen tijdelijk ondergebracht worden in Kinderboerderij IJsselstee in het Natuurkwartier van Park
Oudegein. Als het werk klaar is, komen
de dieren weer terug op hun vertrouwde
stek.

Een aantal dagen voor de start van de
werkzaamheden zullen de dieren ver-

TV Vreeswijk was bijna 50 jaar lang
gericht op tennis en gaat nu een nieuwe fase in. Met als doel meer mensen
in beweging te krijgen, biedt de vereniging heel Nieuwegein een nieuwe
sportmogelijkheid: padel. Deze balsport wint razendsnel aan populariteit.
Twee padelbanen zijn dit jaar aangelegd en al volop in gebruik.
De aftrap van het eerste padeltoernooi
op zaterdag 11 december was een
mooi moment voor het hijsen van een
nieuwe vlag met een nieuw logo. Dat
heeft nieuwe én oude elementen in
zich.
Voorzitter Rob van der Kuilen van TV
Vreeswijk: ‘Op zoek naar een goed
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voornemen in het nieuwe jaar? Mensen, ga sporten, ga tennissen, ga padellen! Padellen kan het hele jaar 2022
met een Padel Actie Lidmaatschap met
een sterk gereduceerd tarief. Of wil je
een gratis kennismakingsles onder leiding van onze gecertificeerde, gediplomeerde trainer?’
Meer weten of lid worden? Dat kan op
de website van TV Vreeswijk.

De Digitale Nieuwegeiner
Moen Garantiemakelaars
is klimaatneutraal
Sinds deze maand mag Moen Garantiemakelaars aan
de Boogstede 1 zich een klimaatneutrale makelaar noemen. Het kantoor heeft laten berekenen hoeveel CO2uitstoot zij produceren. Vervolgens hebben zij ervoor
gekozen om deze hoeveelheid te compenseren, via de
website klimaatneutraalmakelen.nl. Voor de berekende
hoeveelheid CO2-uitstoot van aankomend jaar wordt de
juiste hoeveelheid bos geplant. Op deze manier draagt
het kantoor bij aan een beter milieu.

Dennis Wentink en Rob Moen

'Dat is belangrijk,' vertelt Rob Moen van Moen Garantiemakelaars. 'Alle nieuwsberichten over klimaatverandering
zijn ook ons niet ontgaan. Naast onze keuze voor elektrischen hybride rijden, het zoveel mogelijk paperless werken,
proberen wij ook de fiets te pakken en ons afval te scheiden.'

Al vele jaren is Moen Garantiemakelaars de wegwijzer op
de woningmarkt van Nieuwegein en omgeving. Met een
kantoor in winkelcentrum Cityplaza begeleiden zij mensen
bij het kopen, verkopen en taxeren van een woning.

'Wij zijn ervan overtuigd dat alle beetjes helpen, en wanneer
wij allemaal meedoen, we er ook samen uit zullen komen,'
aldus Dennis Wentink van Moen Garantiemakelaars.

Vermiste IJsselsteinse
in de Doorslag gevonden
Het lichaam dat in kanaal de Doorslag
in Nieuwegein is aangetroffen, is van
de 82-jarige vrouw uit IJsselstein die
sinds maandagavond vermist werd.
Dat heeft de politie bevestigt. Het zou
om een tragisch ongeval gaan.
De brandweer kwam afgelopen nacht
rond 00.15 uur met een boot ter plaatse
om de politie te assisteren. Een speciaal
duikteam werd opgeroepen om het lichaam uit het water te halen.
De vrouw werd maandagavond voor het
laatst gezien. Ze vertrok van huis met de
mededeling dat zij een boodschap ging
doen. Toen ze niet thuiskwam, deed de
politie een oproep via Burgernet om naar
de vrouw uit te kijken.
Volgens haar zoon is gebleken dat zijn
moeder kort na vertrek van huis is overleden. 'We willen iedereen bedanken
voor het getoonde medeleven en het delen van het bericht over haar vermissing',
aldus de zoon in een bericht op Facebook.

Moen Garantiemakelaars maakte voor de klimaatneutrale
berekening gebruik van een CO2-calculator die speciaal
voor makelaars is ontwikkeld. Na het beantwoorden van een
aantal vragen wordt de berekende hoeveelheid CO2-uitstoot
weergegeven. Vervolgens wordt de uitstoot gecompenseerd
door het laten planten van bomen via de stichting Trees for
All.

Vrouw (31)
door twee mannen
met wapens
in eigen huis in Nieuwegein
overvallen
Een 31-jarige vrouw is woensdag rond
het middaguur in haar eigen huis aan
de Reyerslaan in de wijk Jutphaas
Wijkersloot overvallen.
Om 13.45 uur belden twee mannen aan
bij de vrouw nabij winkelcentrum Makado. Toen het slachtoffer de deur opendeed drong het duo bij haar binnen. Tijdens de woningoverval werd het slachtoffer bedreigd met een wapen.
De inbrekers hebben geld buitgemaakt en
zijn op de vlucht geslagen. Er is geen signalement van hen bekend. De politie
zoekt naar de daders en roept getuigen
op zich te melden.
Heb je iets gezien?
Mocht je op een andere manier weten
wie de overval heeft gepleeg. Of heb je
iets gezien, of heb je andere informatie
over deze zaak? Neem dan contact op via
het telefoonnummer 09008844.
Informatie delen kan ook anoniem:
bel dan Meld Misdaad Anoniem via
08007000.
19

Gemeenteraad
met Kerstreces
De gemeenteraad van Nieuwegein
heeft van maandag 27 december tot en
met vrijdag 7 januari kerstvakantie. Tijdens deze periode komen de raadsleden niet bij elkaar voor Avonden voor
de Stad of raadsvergaderingen. Hoewel er niet wordt vergaderd in deze
weken, kun je nog steeds terecht bij
de gemeenteraad.
Wil je iets onder de aandacht brengen
van de raad? Neem dan contact op met
de raadsleden. De contactgegevens van
alle 33 raadsleden zijn te vinden op deze
website. Ook kun je een e-mail sturen
naar griffie@nieuwegein.nl. De griffie
brengt je bericht dan onder de aandacht
van de gemeenteraad.
De eerstvolgende Avond voor de Stad in
het nieuwe jaar staat gepland voor donderdag 13 januari. Medio 6 januari 2022
kunt u op De Digitale Stad Nieuwegein
lezen welke onderwerpen er tijdens deze
avond door de gemeenteraad zullen worden besproken.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad),
Twitter (@raadngein) en website
www.nieuwegein.nl.

De Digitale Nieuwegeiner
trouwen in dat dat met deze groep
mensen gaat lukken.'

VVD Nieuwegein
maakt kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen
bekend
De leden van de VVD in Nieuwegein
hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 16
maart 2022 vastgesteld. De liberalen
gaan de verkiezingen in met een
mooie lijst, met een goede mix aan ervaring en vertrouwde gezichten en enthousiaste nieuwkomers.
Ellie Eggengoor voert,
als eerder gekozen lijsttrekker,
de lijst aan
Ellie Eggengoor is sinds 2018 wethouder

voor de VVD en heeft in de afgelopen periode namens de VVD mede vorm gegeven aan het mooier maken van Nieuwegein. Zij is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van onder meer mobiliteit, economische zaken, werk & inkomen, Participatiewet, Wmo en armoedebeleid. Allemaal onderwerpen die het
dagelijkse leven van Nieuwegeiners raken. Voor het wethouderschap was zij
vanaf 2014 raadslid.
Eggengoor: 'Met deze lijst gaan wij vol
overtuiging de verkiezingen in. We staan
de komende jaren voor grote opgaven.
Wij willen die keuzes maken die ervoor
zorgen dat het leven, werken en ondernemen in Nieuwegein nog beter en
waardevoller wordt. Ik heb er alle ver-

Onder de kandidaten, vinden we allereerst enkele bekende gezichten; Op
nummer 2 staat Kelly Vizee, huidig
raadslid en woordvoerder op het gebied
van o.a. ruimtelijke ordening en verkeer.
Gevolgd door collega-raadslid Marco
Diekstra (3), huidig woordvoerder op o.a.
financiën en duurzaamheid. En op nummer 4, eveneens raadslid, Miranda
Schenkhuizen, woordvoerder op o.a.
jeugd en volksgezondheid. Op nummer 5
staat de eerste nieuwkomer: Anastasia
van der Lugt, met veel politieke ervaring
in buurgemeente IJsselstein en huidig directeur van Stichting Oude Hollandse
Waterlinie.
De top 10 van de lijst wordt gecompleteerd door huidig raadslid Johan Gadella
(6), bestuurslid Jan Kupers (7), Dennis
Verhagen (8), Stephanie de Wildt (9) en
Jonas Stroeven (10). Als lijstduwer, op
plek 18, is Betsy de Keizer opnieuw
verkozen.
Bestuursvoorzitter Henk van Vliet: 'Wij
zijn trots op deze lijst. Ik ben er van overtuigd dat wij met deze mensen, met ieder
hun eigen kracht en expertise, alles in
huis hebben om ook de komende raadsperiode tot een succes te maken.'

De PvdA presenteert
haar kandidaten
De PvdA in Nieuwegein heeft de
kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vastgesteld. Samen met de al eerder gekozen lijsttrekker Vincent van Esch
op 1 gaan alle kandidaten voor 'een
kansrijk leven voor iedereen in Nieuwegein.'
Met Marianne Spalburg en Emiel
Holterman op 2 en 3 is er een stevige
en ervaren inzet op het sociale domein
en voor het onderwijs. Arne Kieboom
(4) en Leila Assalmi (5) brengen nieuwe en verfrissende ideeën mee. Vanuit
persoonlijke ervaringen zullen zij zich
inzetten voor gelijke kansen. Ook
Lloyd Muyden, Pieter van Gilst, Anton
Jaegers en Malou Saat staan in de top 9
van in totaal 22 kandidaten. Daarmee
heeft de PvdA een lijst met diversiteit
en inclusiviteit.
Lijsttrekker Vincent van Esch: 'Dit een
lijst om trots op te zijn, met mannen en
vrouwen van verschillende leeftijden en

achtergronden, die allen lokale sociale
politiek in het vaandel hebben staan.'
De PvdA Nieuwegein zet in op deelname aan het college van Burgemeester
en Wethouders. Hans Adriani doet als
lijstduwer mee aan de verkiezingen en
is opnieuw de wethouderskandidaat.
'Het afdelingsbestuur is blij dat de brede ervaring van Hans Adriani ook komende periode voor de stad beschikbaar
is.'
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De top 8 kandidaten van de PvdA,
van links naar rechts: Arne
Kieboom, Emiel Holterman,
Marianne Spalburg, lijsttrekker
Vincent van Esch, Anton Jaegers,
Lloyd Muyden, Pieter van Gilst en
Leila Assalmi
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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: 'Naast knalrode, pikzwarte en wat minder opvallende types
blijken er ook vaag gekleurde wantsen in het Nieuwegeinse aan te
treffen, zoals deze grasbreedneus.
Nu wordt met breedneus eigenlijk elke aap uit de "Nieuwe wereld"
bedoeld. De naamgever had hem beter grasbleekneus kunnen
noemen, of iets dat op zijn bleke "ogen" slaat. Graszombi had ook
nog gekund: vanwege zijn vage uiterlijk lijkt hij meer dood dan
levend.
Ondertussen kamp ik met een probleem dat waarschijnlijk te maken heeft met covid19: de door mij voor het eerst in Nieuwegein
gevonden soorten (in 2021) zijn nu echt op. Daarom zal ik in de
volgende editie door borduren op die knalrode en pikzwarte types.'

Steuntje in de rug
voor Kynologenvereniging
Nieuwegein
dankzij VriendenLoterij
Een bijzondere benoeming van de
VriendenLoterij voor Kynologenvereniging Nieuwegein! De vereniging is
benoemd tot één van de Clubs van de
Week en ontvangt daarom eenmalig
een bijdrage van 5.000 euro van de
VriendenLoterij. De Kynologenvereniging is een school voor hondenopvoeding en -sport, georganiseerd door
hondenliefhebbers en vakkundige
trainers. De vereniging gaat het geld
gebruiken om waterdichte kleding
voor de vrijwilligers aan te schaffen.

Marinka de Goeij, voorzitter van Kynologenvereniging Nieuwegein: 'We zijn een
vereniging met 35 trainers, die door weer
en wind (en op vrijwillige basis) les geven
aan onze cursisten. De kleding waarin zij
werken is helaas niet waterdicht, maar
daar kunnen we dankzij deze bijdrage
verandering in brengen. Nu kunnen we waterdichte jassen en regenbroeken aanschaffen voor onze top vrijwilligers en dat is geen
overbodige luxe!'
Clubs van de Week
Clubs van de Week is door de VriendenLoterij in het leven geroepen om clubs,
verenigingen en stichtingen in Nederland een steuntje in de rug te geven. Tot
en met 31 december 2021 benoemt de
VriendenLoterij 100 clubs, verenigingen
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en stichtingen tot ‘Clubs van de Week’.
Zij krijgen ieder een bijdrage van 5.000
euro van de VriendenLoterij voor een
specifiek doel of een maatschappelijk
project voor de club en haar leden.
Extra financiële steun
Deelnemers van de VriendenLoterij
hebben de mogelijkheid om voor een
zelfgekozen organisatie mee te spelen.
Minimaal 40 procent van de inleg van de
deelnemer gaat dan direct naar een eigen
gekozen club, vereniging of stichting.
Dat kan zijn voor kunst en cultuur via
onze culturele partners of voor een van
de maatschappelijke organisaties. Dit
kunnen ook lokale clubs en verenigingen
zijn die de deelnemer een warm hart toedraagt.

De Digitale Nieuwegeiner
Stadstheater
en Kunstencentrum

DE KOM
Stadsplein 6
3431 LZ Nieuwegein
Bel om kaarten voor
voorstellingen te reserveren
naar de theaterkassa:
0306045554
of mail naar
kassa@dekom.nl.

FOTO: PR IDA VAN DRIL

De Vliegende Hollander (7+)

De waanzinnige boomhut
van 52 verdiepingen (7+)
Ze zijn weer terug! Na het grote succes van
‘De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen’, dat de ZAPP Theaterprijs en een Zilveren Krekel won, komt Meneer Monster
terug met een nog stommer stuk. Andy en
Terry’s boomhut is nu 52 verdiepingen hoog
en bevat zo mogelijk nog meer fantastische
uitvindingen. En dat is maar goed ook, want
ze moeten een groot raadsel oplossen; Meneer Grootneus is op mysterieuze wijze verdwenen. De idioten belanden in een waanzinnig avontuur met een hongerige rups, een vijandig groentekoninkrijk en een honderd jaar
durende Ninja-slakkenreis.
30 Dec, 15:00 uur.

Kinderkerstpopconcert (3+)

Oorlogswinter

Het Kinderkerstpopconcert is een spetterende show met stoere gitaarsolo’s, een vette lichtshow, dansende (groot)ouders en
springende kleuters. Zing mee met ‘Jingle
Bells’, versier samen de boom en geniet van
‘Rudolf dat leuke rendier’. Als jij zoveel mogelijk lichtjes meebrengt, zorgen Jelle Amersfoort en zijn band ervoor dat het gaat sneeuwen.
28 dec, 15:00 uur.

Oorlogswinter van Jan Terlouw is Nederlands
bekendste jeugdboek over de Tweede
Wereldoorlog en bestaat in 2022 precies vijftig jaar. Theatergroep De Jonge Honden bewerkte het tot een spannende familievoorstelling over vriendschap, vertrouwen en volwassen worden tijdens een oorlog.
16 Jan, 15:00

www.dekom.nl

FOTO: AREND BLOEMINK

Ze waren altijd samen, Willem en Lot. Toen
werden ze groot en Willem wilde varen. Lot
mocht niet mee, want meisjes brengen ongeluk op zee, zei Willem. Dan maar wachten
tot hij terugkomt. Maar hij kwam niet terug.
Zou het schip vergaan zijn of is er iets anders
gebeurd? Waarom fluisteren de visvrouwen
steeds de naam van zijn schip? Wat is er
gebeurd met…het spookschip?
Ida van Dril duikt in het mysterieuze verhaal
van de Vliegende Hollander en neemt je
onder regie van Fred Delfgaauw mee naar de
woeste zee. Een muzikale en grappige
voorstelling met laffe helden en heldhaftige
lafaards, voor iedereen die nog niet weet dat
bang zijn helemaal niet eng is.
19 Dec, 15:00 uur.
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Stel zelf uw eigen kerstdiner samen
Kalfsgebraad in rode wijn-kaneelsaus
Wildstoof

Carpaccio van rund
Vitello Tonato (kalf)
Pulled Chicken

Aardappelgarnituren:

Paddenstoelensoep met champignon
Broccolisoep

3. Hoofdgerechten

Groentegarnituren:
Haricoverts met katenspek
Witlof met ham en kaas uit de oven

4. Desserts

Vlees:

Gerookte Eendenborst
met sinaasappelsaus

Kerstsuprise met stoofpeertjes
Limoncello toetje

Graag
bestellen
voor zondag
19 december

Per gerecht 1 aankruisen.

Aardappel-ei salade

Rundvleessalade

27.90

Per persoon

Aardappelgratin met spek
Roseval aardappelen met rozemarijn

2. Soepen

Volledig menu 4 gangen

Maak het menu compleet met
een klassiek tussengerecht:
- Pasteitje met kalfsragout
- Pasteitje met kipragout

Volledig menu 5 gangen
Per persoon

29.90

Zalmsalade

Opgemaakt met ham-aspergerolletjes, ei, augurk, cervelaat en
tomaat.

Opgemaakt met ei, kipfilet,
wortelrasp, gebraden gehakt
en tomaat.

Opgemaakt met zalm,
makreel, garnaaltjes
en krab.

Per persoon voor

Per persoon voor

Per persoon voor

(vanaf 4 personen)

Openingstijden:
:00
Zondag 19 dec. 12:00-17
:00
Maandag 20 dec. 08:00-18
:00
Dinsdag 21 dec. 08:00-18
:00
Woensdag 22 dec. 08:00-18
:00
Donderdag 23 dec. 08:00-19
07:30-16:00
Vrijdag 24 dec.
........
..........................................
:00
Donderdag 30 dec. 08:00-19
08:00-16:30
Vrijdag 31 dec.

Nu ook online
te bestellen!

6.25

(vanaf 4 personen)

6.25

(vanaf 4 personen)

8.25

Uw gegevens:

Overige wensen:

.................................................................................................

Naam: ..............................................................

.................................................................................................

Adres: ..............................................................

.................................................................................................
.................................................................................................

Plaats: ..............................................................

.................................................................................................

Telefoon: ..........................................................

.................................................................................................

Afhaaldatum: ...................................................

Uiterste besteldatum is maandag 20 december.
Prijzen onder voorbehoud. Bestel tijdig in verband met schaarste!

Slagerij Wim Kastelein
Winkelcentrum Galecop 8, Nieuwegein, telefoon 030 603 1691
info@slagerijwimkastelein.nl, www.slagerijwimkastelein.nl
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Geldig t/m 31 december 2021

1. Voorgerechten

De Digitale Nieuwegeiner

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 tekent ze wekelijks
haar spinsels op met
haar schrijverspen.

'Het laatste woord'
‘Het manuscript is bijna klaar. Bijna.
Want op het laatste moment komen
de allerlaatste inzichten en, veel
vervelender nog, de twijfels. Dat
betekent dat ik alles opnieuw van
proloog tot epiloog doorneem en
struikel over duizend woorden. Ik
verander zinnen om dingen toe te
voegen waarbij ik een alinea verderop
zie dat het er al stond, dus verander ik
het weer terug.’

‘Kan het al naar de uitgever, een
proeflezer of redacteur?’
‘Nee, toch nog een keer doorlezen,
want ik ben er niet zeker van of ik…
Twijfel, uw naam is schrijver.’
‘Het is maar te hopen dat uit twijfel
de mooiste dingen worden geboren,
want als het daarom gaat, heb ik bij
voorbaat al een bestseller. In mij
strijden de perfectionist, de verteller
en de moeder van het geesteskind.
De laatste is de lastigste van het stel.
Zij wil wat zeggen met dit boek, en
spoort de andere twee aan. Is het wel
spannend genoeg, is het wel goed
genoeg, komt het over?’
‘Ondertussen staat de uitgever
staat met open armen te wachten,
kom maar, kom maar, nog een paar
stapjes… Ze hebben de kinderkamer
al ingericht, de geboortekaartjes
geschreven. De titel heeft dit keer
geen moment van aarzeling
opgeleverd. In mei 2022 ligt ‘De
mosselman’ in de boekwinkel.’

‘Eén van de personages woont in
Nieuwegein. Ze heeft uitzicht op de
kale rechte brug naar Vianen, want de
boogbrug is al weggevaren en
ontmanteld. Dagelijks kijkt Anita vanaf
haar balkon naar de Lek. Wacht eens
even, heb ik haar eigenlijk al
beschreven. Het stond in een
hoofdstuk dat ik geschrapt heb. Snel
nog even toevoegen. Weer een paar
woorden meer. Zijn het nu te veel
woorden? Eigenlijk wel, en ik ben er
ook zeker van dat ik een aantal
dingen dubbel zeg, maar zal ik zelf
die passages wissen of zal ik het aan
de redacteur overlaten? Misschien is
het beter wanneer ik alles nog even
doorlees.’
‘Als u wat van me wilt lezen, kunt u
beter Het Tango algoritme kopen, of
De speelgoedman. Ik wil ze graag
voor u signeren bij Angelique van de
Bruna op het Muntplein. Wachten op
het volgende boek zou ik nog maar
niet doen. Het allerlaatste woord wil
maar niet geschreven worden.’

‘Ik hoef het manuscript alleen maar
op te sturen.’

Geina,

de Buurtsoap
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Ons assortiment voor de feestdagen
Wij hebben een ruime keuze in huis om de feestdagen tot een
culinair succes te maken. Wij helpen u graag bij uw keuze en geven u
graag de juiste adviezen over het bereiden van onze specialiteiten.

Rundvleesspecialiteiten per 100 gram
...... x ...... gram Ossenhaas
...... x ...... gram Zijlende biefstuk
...... x ...... gram Kogelbiefstuk
...... x ...... gram Biefstuk
...... x ...... gram Entrecôte
...... x ...... gram Rosbief
...... x ...... gram Hollandse ribeye
...... x ...... gram Runderrollade
(Rosé)
...... x ...... gram Runderrollade
(Sudder)
...... x ...... gram Picanha
...... x ...... gram Bavette
Kalfsvleesspecialiteiten per 100 gram
...... x ...... gram Kalfshaas
...... x ...... gram Kalfsoester
...... x ...... gram Kalfsentrecôte
...... x ...... gram Kalfsschnitzel
...... x ...... gram Kalfsschenkel
...... x ...... gram Kalfs rib eye

7,25
4,00
3,24
3,00
2,79
2,89
3,70
2,69

Kerstspecials per 100 gram
................ Rauw hammetje
(om zelf te braden)
2,19
................ Rundercarpaccio rollade
2,59
................ Varkenshaas in Portobosvruchtensaus (alleen
even opwarmen)
2,59
............... Ossobuco kant-en-klaar (alleen
even opwarmen)
2,79
............... Hamtaartstukje per stuk
3,89

2,69
3,00
2,69

6,25
3,56
3,99
3,56
2,79
4,29

Wild & gevogelte per 100 gram
...... x ...... stuks Gekonfijte eendenpoot 6,29
...... x ...... gram Konijnenachterbout
1,99
...... x ...... gram Kalkoen
1,59
...... x ...... gram Kalkoenfilet
1,99
...... x ...... gram Tam konijn
2,39
...... x ...... gram Hertenbiefstuk
3,99
...... x ...... gram Eendenborstfilet
3,99
...... x ...... gram Gerookte eendenborstfilet 4,25
...... x ...... gram Parelhoenfilet
3,99
...... x ...... gram Wildpoulet
2,69
Vleeswaren specialiteiten per 100 gram
................ Parmaham
4,85
................ Gebr. kalfsrollade
2,58
................ Kerstbomenworst
2,88
................ Mosterd truffel gebraad
2,98
................ Truffelsalami
4,39
................ Scudetto
4,49

Diverse soorten paté per 100 gram
.............. gram Uien-confijt paté
2,98
.............. gram Kerstpaté
3,65
(met truffels en champagne)
.............. gram Everzwijnpaté
3,75
.............. gram Reepaté
4,14
.............. gram Cranberrypaté
2,59
.............. gram Kalkoen-ananaspaté
2,59
.............. gram Parmahoning
3,09
Kant-en-klaar specialiteiten per 100 gram
....... stuks Varkenshaas in bladerdeeg 2,36
....... sleetje Varkenshaas met brie
2,36
....... stuks Varkenshaas
2,36
gevuld met roomkaas en lente-ui,
omwikkeld met rauweham
....... stuks Bief Wellington
ossehaas in bladerdeeg
5,98
Varkensvlees per 100 gram
...... x ...... gram Varkenshaas
dagprijs
...... x ...... gram Varkensfiletrollade
1,72
...... x ...... gram Varkensoester
1,72
...... x ...... gram Varkensfricandeau
1,69
...... x ...... gram Procureur filetrollade 1,62
...... x ...... gram Varkensrack
1,99
Kerstspecialiteiten per stuk (80-90 gram)
................ Rundercarpaccio per stuk
4,75
(inclusief pijnboompitjes en dressing)
................ Vitello tonato kalfs per stuk 4,75
(inclusief pijnboompitjes en dressing)

Gourmet, Fondue, Steengrill (±330 gram p.p)
............... pers. Gourmetschotel populair 7,25
biefstuk, schnitzel, kipfilet, kipfilet gemarineerd,
mini kipsaté, vinkje en mini runderhamburger.
............... pers. Gourmet met sterren 9,25
kogelbiefstuk, varkenshaas, kalfsoester, kipfilet,
kipfilet gemarineerd, mini runderhamburger en
runderspiesje.
............... pers. Fondueschotel
7,25
biefstuk, kipfilet, varkens fricandeau, balletje
en vinkje.
............... pers. Steengrillschotel
8,25
biefstuk, varkens schnitzel, kipfilet, filetlapje en
tartaartje.
............... pers. Wildgourmet
13,98
hertenbiefstuk, eendenborstfilet en
parelhoenfilet.
Wij hebben ook mini kipsaté, mini slavink,
mini hamburger, mini cordon blue en mini kip
merquez worstje.
Lekker makkelijk
Borrelplateau
Vol met lekkernijen! Vraag naar de
mogelijkheden in de slagerij. Vanaf

70,00

Diverse soorten Party pannen
Klein
Groot

32,99
54,99

Verschillende soorten smulsteen
Zolang de voorraad strekt wegens beperkt
aantal stenen en pannen, voor informatie
vraag in de winkel. Per steen, vanaf
16,95
Vleeswarentrio
................ Kerstvleeswaren trio
6,99
100 gram boerenachterham,
100 gram rosbief,
100 gram fricandeu
....... stuks Kalfragout of kipragout inclusief
pasteibakje, per stuk
2,75

Prijzen onder voorbehoud. Bestel tijdig in verband met schaarste.

Nu ook online
te bestellen.
Scan de QR code!
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Onderzoek
Randstedelijke Rekenkamer
naar vertraging
vernieuwing SUNIJ-lijn
afgerond
In 2016 besloten Provinciale Staten
(PS) van Utrecht tot de vernieuwing
van de SUNIJ-lijn, de tramlijn van
Utrecht Centraal naar Nieuwegein en
IJsselstein. Het project kreeg de naam
Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT).
De bedoeling was om de werkzaamheden in één buitendienststelling van twaalf
weken in de zomer van 2020 uit te voeren. Maar dat is niet gelukt en de reizigers moesten maanden lang wachten
voordat er met de tram gereisd kon worden. Provinciale Staten van Utrecht vroegen de Rekenkamer de oorzaken van de
vertraging te onderzoeken. Dit onderzoek
is nu klaar.
Overigens zitten de inwoners van Nieuwegein en IJsselstein vanaf eind februari
zeker drie maanden zonder tram. Voor
de ontwikkeling van het stationsgebied in
Nieuwegein wordt een trambaan verlegd
en een nieuwe halte gebouwd in het centrum. Gevolg is dat er van eind februari
tot halverwege juni geen trams rijden.
Meerdere oorzaken
Er zijn meerdere oorzaken voor de vertraging bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning voor de vernieuwde
SUNIJ-lijn, de sneltram van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein,
door de provincie Utrecht. Zo was er te
weinig kennis van en ervaringen met het
opstellen van het veiligheidsdossier binnen de projectorganisatie Vernieuwde
Regionale Tramlijn (VRT). Ook waren er
tekortkomingen in de aansturing door de
provincie en was de informatievoorziening niet toereikend. De provincie heeft
daarnaast beperkt lerend vermogen getoond bij het opvolgen van aanbevelingen
van eerdere onderzoeken naar het project Uithoflijn. Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer in haar rapport
Vernieuwde Regionale Tramlijn, dat zij op
15 december 2021 publiceert.

Vertraging
In 2016 besloten Provinciale Staten van
Utrecht tot de vernieuwing van de SUNIJlijn. Het was de bedoeling om de werkzaamheden gedurende twaalf weken in
de zomer van 2020 uit te voeren. Na de
werkzaamheden mag de tram pas rijden,
als er een indienststellingsvergunning is
afgegeven. Hiervoor moet een veiligheidsdossier worden opgesteld. Het opstellen van dit veiligheidsdossier duurde
maanden langer dan voorzien. Hierdoor
liep het verkrijgen van de vergunning vertraging op en konden reizigers geen gebruik maken van de tramlijn.
Verschillende oorzaken
De Rekenkamer vond meerdere oorzaken voor de vertraging. Zo was er te
weinig kennis van en ervaring met het
opstellen van het veiligheidsdossier binnen de projectorganisatie VRT: er was
meer gevoel en aandacht voor de fysieke
werkzaamheden (het werk ‘buiten’).
Verder was de projectbeheersing ten
aanzien van het veiligheidsdossier onvoldoende: zo had de projectorganisatie te
weinig zicht op onzekerheden in het
project. Ook waren er tekortkomingen in
de aansturing door de provincie: verschillende betrokkenen hadden een smalle interpretatie van de eigen taken en verantwoordelijkheden bij het opstellen van het
veiligheidsdossier. Ten slotte was de informatievoorzienining over het veiligheidsdossier op verschillende momenten
niet toereikend: Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten zijn pas geïnformeerd
toen de vertraging al onafwendbaar was.
Provincie Utrecht
toont beperkt lerend vermogen
De oorzaken voor de vertraging kwamen
veelal eerder naar voren in onderzoeken
naar het project Uithoflijn eind 2018. De
Rekenkamer constateert dan ook dat de
lessen van de Uithoflijn onvoldoende betrokken zijn bij het project VRT en dat de
provincie Utrecht hierbij beperkt lerend
vermogen heeft getoond.

Reactie provinciebestuur
‘Er is van het begin af aan een verkeerde inschatting gemaakt over de aard en
omvang van de benodigde werkzaamheden voor het veiligheidsdossier. Dit dossier
is van essentieel belang voor het verkrijgen van een indiensstellingsvergunning.
Deze bevinding uit het onderzoeksrapport zien Gedeputeerde Staten als de
belangrijkste reden voor de vertraging. Deze fout, die te laat werd opgemerkt,
leidde ertoe dat de reizigers niet op tijd van deze tramlijn gebruik konden maken.
Het provinciebestuur betreurt dit zeer. Op het moment dat duidelijk werd dat de
indienststellingvergunning niet tijdig verkregen kon worden, en wat daarvan de
gevolgen waren, hebben Gedeputeerde Staten zo snel en volledig mogelijk
Provinciale Staten geïnformeerd over deze tegenslag.’
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Weer grote storing
bij vervoerder U-OV
Geen trams tussen
Zuilenstein en Utrecht
Tussen de Nieuwegeinse halte Zuilenstein en Utrecht Centraal reden woensdag helemaal geen trams meer als gevolg
van een technisch defect. Precies op de
dag dat de Randstedelijke Rekenkamer de
uitkomst laat weten van het onderzoek
naar de vertraging rond de vernieuwing
van de SUNIJ-lijn (hiernaast).
De tram (lijn 60 en 61) reed wel in Nieuwegein en IJsselstein. In de richting van
Utrecht Centraal reed hij tot en met halte
Zuilenstein. U-OV verwijst naar de reguliere buslijnen 65, 74 of 77 en biedt reizigers excuses aan voor het ongemak.
Onduidelijk is nog wat de precieze oorzaak is van de verstoring. Een dag eerder
waren er ook al grote problemen op dit
traject in Nieuwegein door een defect.
Buiten meerdere technische mankementen werd U-OV de afgelopen tijd
geplaagd door vertragingen als gevolg
van een aanrijding op het 24 Oktoberplein en een auto op de baan in
Nieuwegein.
Helemaal geen tram
vanaf eind februari
Inwoners van Nieuwegein en IJsselstein
zitten vanaf eind februari zeker drie
maanden zonder tram. Voor de ontwikkeling van het stationsgebied in Nieuwegein wordt een trambaan verlegd en een
nieuwe halte gebouwd in het centrum.
Gevolg is dat er van eind februari tot
halverwege juni geen trams rijden.
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Aflevering 56
Alle afleveringen vind je hier.

Column Willeke Stadtman

‘In tijden van Corona’
'We zaten er weer allemaal klaar voor
op 14 december: de persconferentie of
kortweg Persco zoals hij in de
wandelgangen liefkozend genoemd
wordt. Wie twee jaar geleden had
voorspeld dat Persco op korte termijn al
ons doen en laten zou bepalen, zou voor
gek versleten zijn. Maar inmiddels zijn
we allemaal een beetje verslingerd
geraakt aan Persco. Hij is
genderneutraal, praat uitstekend
Nederlands en hij is een baken in ons
leven geworden. Wie en wat zouden we
nog zijn zonder Persco?'
'Dat het vertrouwen in het
coronabeleid veel lager was dan in het
begin, was een harde conclusie. Daar
wilde Persco ook niet voor weglopen.
Persco stak opnieuw een hand in eigen
boezem om er hem razendsnel weer uit
te trekken. Niemand wist hoe
ingewikkeld het eigenlijk was. Het was
varen in de mist. Het voelde als een
opdracht om het beter te doen. Zo gaat
Persco vooruitblikken op de komende
maanden, zomaar een ideetje. Dan is er
misschien beter zicht op ‘wat te doen’.
Want niemand weet het, en Persco al
helemaal niet.'

'Persco vond de vervroegde
schoolsluiting heel vervelend, er was
niet aan te ontkomen, en het was
trouwens ook niet te voorzien. Dat heb
je als onvermoede gasten als omikron
ineens een podium opeisen.'
'Persco nam nog eens nauwkeurig alle
basismaatregelen met ons door alsof wij
burgers al bijna twee jaar onder een
steen hadden gelegen.'
'Persco vond dat we een compliment
verdienden: “Dank en veel respect.”
Vooral omdat er signalen waren dat we
ons steeds beter gingen gedragen.
Persco sprak ditmaal niet over de nietgevaccineerden en hun geruchtmakende
bijdrage aan de vulling van bedden
waarop andere mensen meer recht
hebben dan zij.'
'We moesten aan de booster, en wel
zo snel als Persco dat wist te
organiseren. Dat tempo kennen we
inmiddels.'

'Booster, booster, booster, het nieuwe
adagium. Burgers, snelt voort.'
'Lijnen bezet, dan handen aan de
digitale knoppen.'
'Op priklocatie Nieuwegein was het
bizar druk. Het leek de Efteling wel. Er
waren veel mensen zonder afspraak. Na
ruim 2 uur zat hij erin!'
'Op 15 december gingen schoonzus
(75) en zwager (82) - beiden met
onderliggende aandoeningen-, voor een
booster. De afspraak stond voor de 28e,
maar vanwege de variant en de oproep
van Persco….'
'Het was helemaal niet druk in de
priklocatie.'
'Maar ze mochten gewoon naar huis.'
'Zonder prik.'

'De scholen... die zouden open
blijven… hoe dan ook… scholen
sluiten… dat ligt helemaal onderop de
stapel, zei Persco.'
'OMT, ook een belangrijk personage,
drong al drie weken tevergeefs aan op
een vervroegde kerstvakantie. Toen
Persco nog een beetje ziende blind en
horende doof was.'

Samen maken ze het mogelijk
Samen maken we er een vakantie van om nooit te vergeten!
Samen maken we het mogelijk! Gemeente Nieuwegein,
Verbindion Nieuwegein, Sport ID Nieuwegein, Sport- en Evenementencomplex Merwestein.

Naast de activiteiten van de buurtsportcoaches van SportID
Nieuwegein kan je in de kerstvakantie ook deelnemen aan
leuke activiteiten van Bouwspeeltuin Bouwgein, De tweede
verdieping, Fort Vreeswijk, De Kom, theater en kunstencentrum, Natuurkwartier Nieuwegein, MOvactor, Sport- en Evenementencomplex Merwestein en Bouwspeeltuin Jeugdland.

Kijk op de nieuwe website of kijk hier voor een overzicht van
alle activiteiten voor kinderen uit Nieuwegein.
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Dick Hegger

Muzikale kerstmiddag
met
de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein
Zaterdag 18 december organiseert
de Algemene Hulpdienst Nieuwegein (AHN) een muzikale kerstmiddag voor inwoners van Nieuwegein.
Deze middag wordt gehouden in het
Petanquecentrum aan de Galecopperzoom 1 en duurt van 14.00 tot
16.00 uur. De inloop is om 13.30 uur.
Inwoners van Nieuwegein zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te
zijn. De toegang is gratis en voor een
hapje en drankje wordt gezorgd. De
middag wordt muzikaal opgeluisterd
door Dick Hegger met gitaar en tevens
zal er een speciale kerstbingo plaatsvinden.
Aanmelden vooraf verplicht bij begeleider@hulpdienstnieuwegein.nl of op
werkdagen tussen 10.00 en 12.30 uur
op 0306067409. Mocht het vervoer
een probleem zijn, dan haalt één van
de vrijwilligers je graag op en brengt je
na afloop ook weer thuis.
Over de Algemene Hulpdienst
Nieuwegein (AHN)
Sinds 1974 is de AHN actief in Nieuwegein en op dit moment kent de AHN
140 vaste en gescreende vrijwilligers.
Dat geeft een veilig en vertrouwd gevoel bij hulpvragers. Ook voor andere
vormen van dienstverlening en/of ondersteuning door vrijwilligers kun je de
AHN bellen.
Mocht je bijvoorbeeld hulp nodig hebben met boodschappen doen of anderszins, schroom dan niet om de AHN
te bellen. Dat kan iedere werkdag
tussen 10.00 en 12.30 uur via het telefoonnummer 0306067409. Voor meer
informatie zie de website van de
Algemene Hulpdienst in Nieuwegein.

Boogbrug
Nieuwegein-Vianen
in woord en beeld
behouden
De afgelopen weken reed hij dagelijks vanuit Amersfoort naar Vreeswijk om foto’s te maken van de
sloop van de oude Lekbrug. Gert Jan
Luijendijk was op 7 november ter
plekke bij de eerste poging om de
brug weg te varen. Twee weken later stond hij er weer. In afwachting
van de tweede poging ving hij flarden van verhalen over de brug op.
Ieders geduld werd op de proef gesteld maar net na middernacht
kwam er beweging in de sleep. Op
dat moment hadden veel buurtbewoners gewacht om naar de dijk te
komen teneinde dit unieke transport voorbij te zien varen. De 'oh’s'
en het geklik van fotocamera’s waren niet van de lucht. Die nacht
werden duizenden foto’s genomen.
In de drie weken daarna een veelvoud
ervan. Sommige mensen kwamen elke
dag naar de voortgang van de sloop
kijken en die op foto of film vastleggen. Anderen konden het sloopproces
volgen dankzij de vele prachtige foto’s
die op internet te zien waren en/of via
sociale media werden verspreid. Het
horen van de brugverhalen en gesprekjes met collega-fotografen brachten
Luijendijk op het idee van een boek
over de Lekbrug. Een boek om de herinnering aan de boogbrug die ruim
tachtig jaar beeldbepalend is geweest
levend te houden. Een boek met
grofweg drie items: de geschiedenis
van de brug, de verhalen over de brug
en het afscheid van de brug. De eerste
twee items in woord en beeld, het laatste item vooral in beeld met een hele
serie foto’s.
Een dergelijk boek krijgt een grotere
meerwaarde met de eigen ervaringen
en herinneringen van mensen uit de
directe omgeving van de brug, de bewoners uit Vianen, Nieuwegein en
Vreeswijk. Een bundeling van foto’s
van andere fotografen die het sloopproces volgden levert nog meer toegevoegde waarde op. Vandaar dat de
heer Luijendijk een ieder die een verhaal dan wel een serie foto’s wil delen
oproept om contact met hem op te nemen: g.j.luijendijk@xs4all.nl.
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Maak kennis
met Lucas de Waard,
scriptschrijver
van Geina, de Buurtsoap,
die morgen in première
gaat
DE KOM maakte een buurtsoap! Van
verschillende verhalen en anekdotes
uit de wijken werd een script gemaakt:
‘Geina, de buurtsoap’. Een verhaal met
misverstanden en zaken die gruwelijk
uit de klauwen lopen, vol humor en
cliffhangers. Met alle vooroordelen die
over de stad gelden, maar ook alle
liefde en de mooie plekken. Kortom:
een absurdistische ode aan de stad
Nieuwegein.
Na de feestelijke rode-loper première
morgen in DE KOM zal ‘Geina’ in verschillende afleveringen online komen.
De soap is samen met presentator en
theatermaker Oscar Kocken, regisseur
Ruut van der Beele én natuurlijk de
inwoners van Nieuwegein gemaakt.
Lucas de Waard schreef het script.
Lucas de Waard (37 jaar) is een getalenteerd schrijver en theatermaker van
Nederlandse bodem. In 2009 is hij afgestudeerd als theaterschrijver aan de
schrijfopleiding in Utrecht, maar de
laatste jaren schijft hij ook steeds vaker voor film- en televisieproducties.
Zo werkte hij in september aan ‘Deep
Shit’, een misdaadcomedyserie op
BNNVARA, waar hij een deel van het
script voor schreef. Door zijn ervaring
als script- en theaterschrijver en zijn
passie voor comedy bleek Lucas de
perfecte kandidaat voor script- en scenarioschrijver van ‘Geina, de buurtsoap’.
'Na een meeting met Jorunn Labordus,
de bedenker van de serie, en Oscar
Kocken werd ik gelijk enthousiast van het
idee van de buurt-soap. Ik denk dat
Jorunn een hele toffe en leuke manier
heeft bedacht om iets voor de stad te
doen en ik hoop dat mensen het leuk
gaan vinden en erover gaan praten. Het
is het maffe en humoristische karakter
van de serie dat mij aanspreekt en
enthousiast maakt.'
Uitdaging en persoonlijke verhalen
Het schrijven van een scenario voor
een serie die voor en door Nieuwegeiners wordt gemaakt; een leuke
uitdaging, maar waar begin je? Lucas
heeft daarbij veel hulp gehad van
Oscar Kocken, die naast zijn werk aan
de buurtsoap ook aan veel andere projecten van Nieuwegeinse bodem heeft
meegewerkt.
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