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• Feestelijke bijeenkomst in Buurtpluktuin EreBloem
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Gepaneerde kipschnitzels
Deze week maakt pen-kok Eric Dekker
eerlijke gepanerde kipschnitzels
Het recept.
De in Oekraïne geboren AlinaPolikovska, verhuist eerdaags van Utrecht
naar Nieuwegein, spreekt haar dank uit voor alle steun die zij en haar
landgenoten ontvangen in Nederland

De Oekraïense vlag wappert op het Stadsplein
Na een korte toespraak van burgemeester Frans Backhuijs in het
Stadshuis van Nieuwegein en een minuut stilte, is de Oekraiense
vlag gehezen als steunbetuiging aan alle mensen die lijden onder de
oorlog in Oekraïne. De vlag, die Frans Backhuijs samen met een
inwoner uit Nieuwegein met een Oekraïense achtergrond hees,
wappert nu tussen DE KOM en het Stadshuis. Onze videograaf Jos
van Vogelpoel was ter plekke en maakte bovenstaand videoverslag.

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 Merwedestraat in de
wijk Vreeswijk.
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'Wereldwijd en tóch lokaal!'

Nieuwegein doet met deze actie mee aan de bijeenkomsten voor vrede
en democratie die op 12 maart in veel Europese steden plaatsvinden.
Burgemeester Frans Backhuijs: 'Wij volgen de ontwikkelingen in
Oekraïne op de voet. Het is verbijsterend en onacceptabel wat daar
gebeurt. Onze gedachten zijn bij de Oekraïners, onze stadsgenoten met
een Oekraïense achtergrond en iedereen in Nieuwegein die betrokken is
bij Oekraïne.'
Moment van solidariteit
Gemeenten in heel Europa organiseerden vandaag soortgelijke
solidariteitsbijeenkomsten. Het idee komt van de burgemeester van
Florence, Dario Nardella, die ook president is van Europees
stedennetwerk Eurocities, een netwerk van 200 steden in 38 landen. Het
Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse
Gemeentes riepen eerder deze week hun leden op zich achter de actie
#CitieswithUkraine te scharen. Nieuwegein heeft met deze bijeenkomst
gehoor gegeven aan deze oproep.
Opvang
Momenteel kijkt de gemeente Nieuwegein naar opvangplekken voor
vluchtende Oekraïeners, veelal vrouwen met kinderen. Er is zicht op
korte termijn op zo’n 150 plekken. De komende week zal de gemeente
Nieuwegein laten weten hoe zij de opvang gaat regelen. Ook is het
belangrijk om de kinderen die eventueel komen naar school te laten
gaan. De gemeente Nieuwegein is nu druk achter de schermen bezig om
de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook voor lange termijn.
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19 mrt: IVN voorjaarswandeling
19 mrt: Repair Café Galecop
21 mrt: debat verkiezingsuitslag
22 mrt: schilderworkshop 'Tweeluik'
22 mrt: inloopbijeenkomst hoogspanningslijnen
23 mrt: kennismaken met kunst
23 mrt: proefles buikdansen
24 mrt: Alzheimer Café
26 mrt: talentscouting skipiste
27 mrt: soep & cultuur
30 mrt: kick-off OldStars tafeltennis
30 mrt: start cursus Salsadansen
30 mrt: installatie nieuwe raad
31 mrt: proefles buikdansen
1 apr: van niet pluisgevoel tot...
7 apr: start Raya yoga cursus
13 april: kennismaking Taijiquan en
Qigong
15 apr: start Hatha yoga cursus
15 apr: Johannes Passion
23 apr: Groene Markt
3 en 4 mei: herdenkingsconcerten
13 mei: zorgen voor een naaste met
dementie maar ook...
21 en 22 mei: SamenLoop voor Hoop
3 jun: sport, spel, beweging voor elke
leeftijd
3 jul: Gluren bij de Buren
3 jul: fiets/rommelroute Batau Noord

In de wijken vinden veel activiteiten
plaats. Kijk daarvoor op deze en deze
pagina.

Actie
‘Nieuwegein Helpt
Oekraïne’
overweldigend succes
De drie Nieuwegeinse serviceclubs Lions, Rotary en Soroptimisten hebben op 11 en 12
maart met de ambitieuze slogan
‘Nieuwegein Helpt Oekraïne’ een
inzameling gehouden.
Na een oproep van het Rode Kruis
Polen voor basisvoedsel zijn de
drie serviceclubs anderhalve week
geleden bij elkaar gekomen. Ze
hebben samen de actie bedacht
met als doel zo veel mogelijk spullen in te zamelen die het Poolse
Rode Kruis nodig heeft voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. In anderhalf week zijn de
supermarkten, vrijwilligers, logistiek, drukwerk en transport naar
Polen geregeld. Dit proces duurt
normaal veel langer, maar de serviceclubs merkten dat iedereen
mee wilde werken aan dit goede
doel.
De actie hield in dat de supermarktklanten door middel van een
flyer werden gevraagd om extra
producten te kopen en deze te doneren voor de Oekraïense vluchtelingen. De supermarkten hadden
daar extra op ingekocht, zodat er
veel goederen konden worden
gedoneerd. De producten op de
flyer waren afgestemd met het
Poolse Rode Kruis, zodat ook zeker was dat er echt behoefte aan
was.
Het doneren gebeurde massaal
door het winkelend publiek, waarbij
soms de emotie echt zichtbaar
was. Zo doneerde een Syrische
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meneer een compleet goed gevulde kar. De Syriër vertelde de
vrijwilligers dat hij Nederland nog
altijd dankbaar was is voor de hulp
die hij had heeft ontvangen als
vluchteling uit oorlogsgebied. Hij
kon nu wat terug doen door de
Oekraïners te helpen en daar was
hij heel blij mee. Ook waren er Indische dames die hulp vroegen
aan een winkelmedewerker voor
het pakken van de spullen. De dames vertelden ondertussen uitgebreid over hun oorlogservaringen,
daarmee weer zorgend voor een
indrukwekkend ervaring voor de
helpende tiener aan de medewerker. De tiener was erg onder de indruk.
Naast goederen hebben de serviceclubs ook tekeningen ontvangen van kinderen die hun leeftijdsgenoten een hart onder de riem
wilden steken. Het leed van de
Oekraïense vluchtelingen leeft en
Nieuwegein heeft massaal gegeven. Al Deze goederen zijn vervolgens weer per productsoort uitgesorteerd in het centrale actiemagazijn. De actie heeft 31 pallets met
goederen opgeleverd met een
waarde van 55.500 euro. De
vrachtwagen komt woensdag aan
bij het distributiecentrum van het
Poolse Rode Kruis. Zo zijn twee
weken na het bedenken van deze
actie de gedoneerde goederen dan
ter plekke beschikbaar voor de
Oekraïense vluchtelingen.
De samenwerkende serviceclubs
kijken terug op een zeer succesvolle actie en danken de vele vrijwilligers, winkels, sponsors maar
vooral de Nieuwegeinse supermarktklanten.
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Video
Initiatiefnemers
Buurtpluktuin EreBloem
nemen prijs in ontvangst’
Zaterdag 12 maart, tijdens de NLDoet
dag mochten de initiatiefnemers van de
Buurtpluktuin EreBloem hun trofee én
cheque in ontvangst nemen. Zij kregen
maar liefst 1.500 euro en maken nu
kans op de Gouden Pit. Het project in
Nieuwegein-zuid kreeg de prijs omdat
zij als winnaar werden uitgeroepen
voor de Kern met Pit in de provincie
Utrecht. Nu mogen zij meestrijden als
beste initiatief van Nederland.
Richard Agerbeek, één van de initiatiefnemers: ‘Het was een dag waarin je kunt
zien dat je met met een paar enthousiaste
mensen die het voortouw nemen, je een
hele wijk van jong tot oud bij elkaar kunt
brengen. De éen draagt fysiek zijn steentje bij, de ander moreel en het is allemaal
goed. De wijk is gezelliger en saamhoriger
geworden. Met mate de ouderen krijgen
hierdoor een veiliger gevoel door in een
sociaal betrokken wijk te wonen.’
Edwin Elbertse: ‘De NLDoet dag van afgelopen zaterdag bewijst het maar weer.
Buurtpluktuin EreBloem leeft! Zowel
figuurlijk in de buurt door de vele enthou-

Een boost voor buurtprojecten
Sinds de start van Kern met Pit, bijna 45
jaar geleden, zijn er duizenden lokale
buurtprojecten gestart, opgebloeid en verankerd in de maatschappij. Door deel te
nemen kunnen bewonersgroepen de kennis en het netwerk inzetten van KNHM
foundation, wat zorgt voor een enorme
boost. Zo zijn er al heel veel dromen voor
de buurt waargemaakt!
Edwin Elbertse

siaste vrijwilligers van jong tot oud als letterlijk met de planten en bomen waar de
knoppen na de winter alweer tevoorschijn
komen.’
Strijden voor de Gouden Pit
Alle twaalf ambitieuze buurtprojecten strijden op 25 juni 2022 tijdens het We doen
het Samen! Festival tegen elkaar in de
landelijke finale voor een bijzondere prijs:
de Gouden Pit. De landelijke winnaar
wordt bepaald door internetstemmen en
een vakjury. In totaal ontvangen drie projecten een prijs: de Gouden, Zilveren of
Bronzen Pit plus een geldbedrag oplopend tot wel 3.000 euro.
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Over Buurtpluktuin EreBloem
Het project Buurtpluktuin EreBloem betreft
een locatie van 230 m2 gemeentegrond
naast de geluidswal tussen Dotterbloem
19 en 21. Doel was een pluktuin op te
zetten met fruitbomen, bessenstruiken en
bloeiende planten. Goed voor mens en
vogels. Aangevuld met tuintjes waar kinderen zelf iets kunnen zaaien en planten.
Leifruitbomen zijn geplant door de gemeente en met behulp van crowdfunding
zijn er middelen gekomen voor de struiken
en planten. Met vele handen van volwassenen en kinderen is het project gerealiseerd.
Onze videograaf Arne van der Heijden
maakte een videoverslag van de uitreiking
van de Kern met Pit Trofee Utrecht!
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Het Mobiel Media Lab van de politie
komt weer naar Nieuwegein. De grote
vrachtwagen van de politie zal dan
van 12.00 tot 16.00 uur in Blokhoeve
staan. Kom langs met vragen voor de
wijkagenten, handhaving en/of de gemeente. Ook de wijkcoördinator en
medewerker Veiligheid van de gemeente zullen aanwezig zijn. Er zal
tijd zijn voor burgernet, enquêtes,
games voor de kinderen etc.
Zij zullen zich aanwezig zijn en in gesprek gaan met de bezoekers met betrekking tot diefstallen vanuit personenauto’s op de Blokhoeve. Daarnaast zal er
iemand aanwezig zijn die advies geeft
met betrekking tot het popnagelen van
kentekenplaten.
Met het innovatieve Mobiel Media Lab
test de politie op een laagdrempelige
manier haar communicatiemiddelen. De
politie staat midden in de maatschappij
en heeft op verschillende manieren contact met de inwoners van Nederland.
Door in verbinding te staan, te luisteren
en vervolgens de middelen te verbeteren,
werkt zij, samen met u, aan een veiliger
Nederland.
Het Mobiel Media Lab is een vrachtwagen, die speciaal is aangepast als mobiele
onderzoeksruimte. Met deze testtruck
rijdt de politie door Nederland om onderzoek te doen naar uw mening over en ervaringen met de verschillende communicatiemiddelen waar de politie gebruik
van maakt. Denk hierbij aan de website
politie.nl, de Politie app, folders of de social media accounts.
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Mobiel Media Lab
staat vandaag (18 maart)
in Blokhoeve

Fysieke uitdagingen gaat Studio Zin niet uit de weg (Marsja doet een
uitdagende beweging uit de taijivorm)

15 jaar Taiji en Qigong
in Nieuwegein
Het is maart 2007 als in een koude gymzaal de eerste les qigong
begint. Een handjevol mensen
leert er de beginselen van ontspannen en aandachtig bewegen
vanuit de Chinese filosofie. Het
is nog onwennig, deze manier
van bewegen, en af en toe wordt
er hard gelachen als het licht
weer automatisch uitgaat omdat
de groep te lang "stil" staat. Nu,
15 jaar later, worden onder de
naam Studio Zin meerdere lessen per week aangeboden, zónder dat het licht uitgaat. In dit jubileumjaar start op 13 april een
speciale kennismakingscursus
voor wie nieuwsgierig is naar
deze Chinese bewegingsleer.
Marsja Haanstra is instructeur bij
Studio Zin: 'Taijiquan is mijn grote
passie. Ik beoefende het al jaren
bij Centrum Well in Utrecht voor ik
besloot zelf te gaan lesgeven. In
Nieuwegein was nog geen school
die lessen aanbood. Daarom koos
ik ervoor om mijn taijischool in mijn
eigen woonplaats te starten.' Marja
is er in die begintijd ook al bij. Zij
begon destijds met een vriendin,
uit nieuwsgierigheid. Na al die
jaren vindt ze het nog steeds
geweldig omdat het haar terug
brengt naar haar lijf. Even is ze
alleen daar mee bezig. Het aanleren van de bewegingen is niet
het doel, vindt Marja, maar de weg
ernaartoe. Dan is er altijd iets te
leren, of je nu een jaar of 15 jaar
oefent. Zo geven taiji en qigong
eens een ander geluid in onze op
prestatie gerichte maatschappij.
Filosofie
In 2007 zijn taijiquan en qigong
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nog niet zo bekend als nu. Zelfs de
schrijfwijze zorgt voor verwarring.
Het Chinees kent een oude en moderne schrijfwijze. Tai chi is ouder
Chinees, taiji modern. Zelfs dan
zeg je het eigenlijk nog niet helemaal goed. Taiji is de filosofie, taijiquan de krijgskunst. Quan betekent namelijk vuist. Het grappige is
dat taijiquan vroeger helemaal niet
zo heette in China. Daar noemde
ze deze manier van bewegen
"loose boxing" (ontspannen boksen).
Geen yoga
Waar in de begintijd steeds uitleg
nodig was, worden taijiquan en
qigong tegenwoordig vaak in één
adem genoemd met yoga. Marsja:
'Yoga is heel bekend, daar hebben
mensen een beeld bij. Hoewel wij
ook werken met adem en vanuit
ontspanning bewegen, is taijiquan
echt wat anders. Dit is van oorsprong een krijgskunst en dat zie
terug in de bewegingen. De bewegingen gaan ook vloeiend in
elkaar over, zonder te stoppen.'
Dat is ook wat veel mensen
aantrekt aan taijiquan. Het lijkt één
lange golvende beweging te zijn
waar je helemaal in op gaat. Dat is
ook wat je ziet als je een groep
mensen buiten taijiquan ziet doen.
Bij Studio Zin wordt er vaak buiten
getraind.
Bij Studio Zin leren cursisten een
oude vorm van taijiquan. 'Mijn hart
lag altijd al bij traditie en diepgang.
Daarom koos ik er in 2015 voor om
mij helemaal te specialiseren in de
traditionele taijiquan.' aldus Marsja.
Taijiquan kent veel verschillende
vormen en stijlen, veel ervan zijn
modern. Marsja begon zelf 20 jaar
(verder lezen)
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Taiji versterkt je lichaam en balans

Alzheimer Café in ’t Geinlicht
Donderdag 24 maart van 19:30 tot
21:00 uur vindt er weer een Alzheimer
Café plaats in ’t Geinlicht aan de Nedereindseweg 3. Het thema deze keer
is: ‘Heeft mijn naaste dementie?’
Als er vermoeden is van dementie staat
de wereld even stil. Hoe moet het nu verder? Kunnen wij blijven wonen waar we
wonen? Wat moeten wij allemaal regelen? Hoe kan ik als mantelzorger mijn
hoofd boven water houden? Waar kunnen wij beroep op doen? Er komt veel op
je af als mantelzorger. Casemanager Dementie Ingeborg van den Heuvel van
Santé Partners en praktijkondersteuner
voor ouderen Joke Meeuse van gezondheidscentrum de Ratelaar vertellen je tijdens deze avond meer over hoe om te
gaan met signalen en waar je als mantelzorger terecht kunt.
Het programma en toegang
Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het
programma begint om 19.30 uur met een
interview van de gastsprekers. De toegang is gratis en aanmelding niet nodig.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lianca Benschop. Dat kan via
e-mail: info@mantelzorgnieuwegein.nl of
telefonisch: 0683556874.

15 jaar Taiji en Qigong
in Nieuwegein

Hoewel je heel rustig beweegt versterk je je lichaam en verbetert je
balans.'

(vervolg van pagina 5)
lag altijd al bij traditie en diepgang.
Daarom koos ik er in 2015 voor om
mij helemaal te specialiseren in de
traditionele taijiquan.' aldus Marsja.
Taijiquan kent veel verschillende
vormen en stijlen, veel ervan zijn
modern. Marsja begon zelf 20 jaar
geleden ook met een moderne
vorm. In de traditionele vormen zitten veel details verborgen. Details
die je niet altijd direct ziet omdat ze
in de intentie van een beweging zitten. Daar zit ook de uitdaging volgens Marsja. 'Er zit zovéél in die
traditie, je raakt nooit uitgeleerd. Je
moet wel goed kijken wat je fysiek
aankunt. Wij kijken daarbij naar het
individu. Als je merkt dat een beweging fysiek niet gaat, dan kijk je
samen hoe het wél kan. Soms betekent dat dat we een beweging
aanpassen. Door je niet gelijk te
laten beperken in de beweging,
kun je meer uit de training halen.

Vrijwilliger worden
in het Alzheimer Café?
Bent u geraakt door dementie en kunt u
zich goed inleven in een ander? Wilt u
een luisterend oor bieden aan mensen
met dementie en hun naasten? Wilt u
met een vriendelijk en betrokken team
van vrijwilligers samenwerken? Steeds
weer nieuwe dingen leren over dementie? Start dan nu een carrière als vrijwilliger en bouw mee aan een beter leven met dementie. U helpt op de vierde
donderdag avond.
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Bij de traditionele vormen zie je
ook sterk het martiale karakter
terug. Bewegingen worden dan
ook niet alleen langzaam maar ook
snel uitgevoerd. Pas dan merk je
dat bewegingen heel krachtig zijn.
Interne kracht wordt dat genoemd.
Marsja: 'Ik vind het prachtig om te
zien hoe alles wat je leert bij elkaar
komt in die ene explosieve beweging. Voor mij is dat ware kunst.
Dan maakt mijn hart een sprongetje.'
Nieuwsgierig geworden? In dit
jubileumjaar start op woensdag
13 april een speciale kennismakingscursus taijiquan en qigong.
Verschillen, maar ook overeenkomsten, kunnen worden ervaren.
Tijd: 10:45 – 11:45 uur
Locatie: Atletiekvereniging Atverni,
Sportpark Galecop.
Meer informatie: www.studio-zin.nl
of via 0613012710.
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EMC, GGD, scholen, sportverenigingen en de gemeente
Nieuwegein werkt JOGG aan een
gezonde omgeving.

Elke week schrijft een van
de medewerkers van SportID
Nieuwegein een column in De
Digitale Nieuwegeiner. En zoals
dat kán en mág bij een column
kan en mag de medewerker,
zonder een blad voor de mond
te nemen, zijn of haar (al dan niet
gepeperde) mening geven over
dat wat opvalt, blij maakt of juist
irriteert.
In deze zesde column valt de eer te
beurt aan Julia van Weelden,
buurtsportcoach en JOGG-regisseur:

'Samen
maken we
gezond gewoon'

Misschien kennen jullie ze wel, de
buurtsportcoaches en sportpark
manager van Nieuwegein,
zichtbaar in hun oranje zwarte
trainingspakken en altijd bezig om
iedere inwoner van Nieuwegein te
verleiden om in beweging te
komen. Van 0 tot 100 jaar oud!

Sinds jongs af aan heb ik, Julia van
Weelden, altijd veel plezier gehaald
uit sport en bewegen. Buiten spelen
op het pleintje aan het einde van de
straat, met vriendinnen samen naar
de basisschool en later naar de
middelbare school fietsen en achter
de bal aan rennen op het hockeyveld.
Fietsen en hockeyen doe ik nog
steeds graag. Sporten en bewegen
betekent voor mij naast plezier ook
gezelligheid, ontspannen en lekker in
je vel zitten, zowel fysiek als mentaal.
Mijn eigen ervaringen neem ik mee
in mijn werk als buurtsportcoach en
JOGG-regisseur. Als buurtsportcoach
probeer ik Nieuwegeiners te verleiden
om in beweging te komen en de
toegevoegde waarde van sport en
bewegen te laten ervaren. Plezier
staat daarbij voor mij voorop. Als je er
geen plezier in hebt, wordt het heel
lastig om het vol te houden. Maar ook
de toegevoegde waarde op het
gebied van gezondheid, want
afgelopen jaren is extra duidelijk
geworden hoe belangrijk dit is.
Daarnaast ben ik sinds kort ook
JOGG-regisseur. Dan denk je
misschien, wat is dat? JOGG staat
voor een gezonde jeugd en een
gezonde toekomst. Met als doel om
de fysieke en sociale omgeving
waarin kinderen en jongeren
opgroeien structureel gezonder te
maken. Samen met partners als
MOvactor, de bibliotheek de Tweede
Verdieping, kinderfysiotherapie en
diëtiek van Gezondheidscentrum
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Want een gezonde toekomst begint
bij een gezonde jeugd. Met kinderen
en jongeren die opgroeien in een
gezonde omgeving. Maar die
omgeving is nu helemaal niet zo
gezond. Het is vaak moeilijk om de
juiste keuzes te maken. Bij de
supermarkt liggen de repen in de
spotlight bij de kassa, in de kantine
lonkt een patatje en de flitsbezorgers
brengen binnen 10 minuten een
zoete snack en frisdrank. Is het dan
de bedoeling dat we helemaal niks
ongezonds meer eten of drinken?
Natuurlijk niet, daar moet af en toe
ook ruimte voor blijven. Alleen is het
momenteel voor kinderen, jongeren
en hun ouder(s)/verzorger(s) moeilijk
om in deze omgeving gezonde
keuzes te maken. Als je van jongs af
aan leert dat gezond gewoon en
lekker is, heb je daar je leven lang
profijt van.
Daarom richten we ons met JOGG
op de vier onderwerpen water
drinken, genoeg bewegen, gezond
eten en goed slapen. Aandacht voor
deze thema’s draagt bij aan het
voorkomen van overgewicht en
obesitas. Dat hier een grote uitdaging
ligt blijkt uit de cijfers. Landelijk heeft
één op de vijf kinderen overgewicht of
obesitas, in Nieuwegein is dit één op
de zeven kinderen. Samen met alle
partners wil ik mijn steentje bijdragen
om onze jeugd op te laten groeien tot
een gezonde generatie. Want een
gezonde toekomst begint bij een
gezonde jeugd.
Stel je eens voor dat iedereen
lekker in z’n vel zit. Dat we allemaal
gezond eten, veel water drinken,
genoeg bewegen en goed slapen.
Zo’n gezonde toekomst,
dat wil toch iedereen?

De Digitale Nieuwegeiner
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FOTO VAN DE WEEK
Alles werd uit de kast en de creatieve breinen
getrokken om ons Nieuwegeiners er de afgelopen op
te wijzen dat we konden stemmen. Reuze kiespotloden, fotoframes, banieren (die vanwege de wind veelal
binnen stonden), wegwijzers en zelfs stoeptegels werden beplakt. Inzender dezes: dank je wel. Want
gewoon ongewoon (of juist andersom) maakt een foto
zomaar een Foto van de Week.

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

Tafeltennis
voor ouderen bij TTVN
TTVN uit Nieuwegein start woensdag
30 maart met OldStars tafeltennis. Bij
de start van deze activiteit zal Bettine
Vriesekoop een presentatie houden.
Met OldStars tafeltennis biedt de club
ouderen de mogelijkheid om de sportieve en sociale voordelen van het
verenigingsleven te (blijven) ervaren.
TTVN biedt met OldStars tafeltennis een
aangepaste spelvorm voor tafeltennis op
latere leeftijd. Deze spelvorm is uitermate
geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven sporten.
Aamelden en nadere info bij Lydia
Awwad, 0644149998 of via de e-mail:
oldstars@ttvn.nl.

Aan de conditie werken
door te dansen
Dansen draagt bij aan een goede
conditie, en daarmee aan gezond leven en gezond ouder
worden. Daarom organiseert
het Dorpshuis Fort Vreeswijk de
volgende twee activiteiten:
salsadansen en buikdansen.
Salsadansen
Salsadansen is een leuke manier
om meer te bewegen en je lichaam
soepeler te maken. Dit kan heel
goed alleen, dus ook zonder (dans)
partner. Professioneel dansleraar
Celia Barradas leert je de bewegingen van deze van oorsprong
Cubaanse dans. Woensdag 30
maart (10.00-11.00 uur) start de
cursus. Aanmelden kan t/m 24
maart.
Buikdansen
Wil jij ook met veel plezier en op
muziek een soepel lijf krijgen? Dan
is buikdansen misschien iets voor
jou. Bij buikdansen laat je alle
9

lichaamsdelen onafhankelijk van
elkaar bewegen. De lessen worden
verzorgd door Joke Roomenburg.
Joke heeft zelf eerst allerlei verschillende dansen geleerd, en geeft
nu met veel plezier haar kennis
van het buikdansen door. Op
woensdag 23 maart (11.15-12.30
uur) en donderdag 31 maart
(19.00-20.15 ) is er een proefles.
Daarna hoef je pas te beslissen of
je mee wilt doen aan de cursus. De
cursus start op woensdag 6 april
(11.15-12.30 uur). Deelname aan
de proefles kost €5,- (met N-pas
€2,50).
Aanmelden
Aanmelden voor de cursus salsadansen en de proefles buikdansen kan via info@fortvreeswijk.nl of door te bellen naar de beheerder van het Dorpshuis:
0621664918. Zie voor meer informatie de website van Dorpshuis
Fort Vreeswijk. Deelname aan een
van de cursussen kost € 17,50 per
vier weken. N-pashouders betalen
€ 10,-

De zeskamp springers van
zwemvereniging Aquarijn

FOTO: PAUL OOR
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Veel plezier in jeugdcircuit

Zeskamp
Op zondag 13 mei werd in Breda de eerste wedstrijd van de zeskamp georganiseerd voor de schoonspringers. Er worden dit jaar slechts drie wedstrijden georganiseerd, aangezien het wedstrijdseizoen net is begonnen vanwege Corona.
Aquarijn was met zes springers afgereisd
naar Breda.
In de D-groep (10/11 jarigen) was er een
bronzen medaille voor Nouk Swart. In de
C-groep (12/13 jarigen) sprongen de drie
Aquarijn springers een sterke wedstrijd.
Yunah Hulkenberg, net hersteld van
Corona, werd vijfde, Mika Gorze Nipper
pakte de derde plaats en de gouden medaille ging naar Joy Daalhuizen. Zij liet
een sterke serie sprongen zien, met daarin de nieuwe dubbele salto voorover. In
de A-groep (16/17/18 jarigen) was er een
bronzen medaille voor Stanley Grijpink.
Samuel Quist sprong een goede wedstrijd. Met meer dan 230 punten was zijn
score de hoogste van de dag. Hij behaalde een gouden medaille.

NL Doet
Onderhoud
en vernieuwing
bij de Bouwspeeltuin
Na 2 jaar van beperkingen kon
NLdoet eindelijk weer plaatsvinden. En in Nieuwegein werd
daar enthousiast gebruik van
gemaakt. Zo’n 25 organisaties
ontvingen 195 vrijwilligers voor
leuke klussen. Op vrijdag 11
maart staken vooral studenten
van het Horeca & Toerisme College in Nieuwegein hun handen
uit de mouwen. Op zaterdag 12
maart gingen andere inwoners
van Nieuwegein aan de slag.

FOTO: PAUL OOR

Meerdere kinderen wisten een plaats in
de top 6 te behalen. In het verenigingsklassement is Aquarijn op de tweede
plaats geëindigd. De Dolfijn uit Amsterdam was dit jaar de winnaar.
In de E-groep was er bij de meisjes een
zesde plaats voor Dana Jordan. Bij de
E-jongens was er een vierde plaats voor
Jaydon Man en een vijfde plaats voor
Patrick Rijsberman. In de D-groep bij de
jongens was er een bronzen medaille
voor Mike Hoogendam. Mischa Dijkstra
werd vijfde. In de A-groep was er een zilveren medaille voor Stanley Grijpink, het
brons ging naar Jae Schoonderman en
Jonathan Monderman werd vijfde.

FOTO: PAUL OOR

Op zaterdag 12 mei werd in Eindhoven
de tweede en laatste wedstrijd van het
jeugdcircuit georganiseerd. Zwemvereniging Aquarijn uit Nieuwegein heeft
dit seizoen veel nieuwe en jonge sporters erbij gekregen en die namen met
veel plezier deel aan dit jeugdcircuit.
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Mooie klussen bij basisscholen
Met een korte speech gaf burgemeester Frans Backhuijs vrijdagmorgen 11 maart op het Horeca &
Toerisme College in Nieuwegein
het startsein voor NLdoet in Nieuwegein. Vervolgens waaierden de
studenten van de opleiding Facilitaire Dienstverlening uit naar diverse basisscholen, de museumwerf, de ruilfabriek, de bibliotheek
en 2 zorgcentra om te helpen bij
diverse klussen. Gelukkig scheen
de zon uitbundig, want er moest
bij veel projecten worden getuinierd en geschilderd.
(verder lezen)

FOTO: PAUL OOR
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Wat doe je met een broodrooster dat
het niet meer doet? Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui
waar mottengaatjes in zitten? Weggooien?
Mooi niet! Morgen, zaterdag 19 maart,
vindt er weer een Repair Café plaats in
Buurtplein Galecop aan het Thorbeckepark 183. Neem je kapotte spulletjes mee
en kijk of de vrijwilligers het kunnen maken! Zij zitten van 11.00 tot 14.00 uur
voor u klaar.
‘Iedereen is weer welkom met zijn kapotte apparaat, kleding, klok of speelgoed
om deze met onze hulp te repareren.
Nieuwegeinse technici, naaisters, een
fietsreparateur én een klokkenmaker zitten voor je klaar. De reparatie is gratis.
Doel is om spullen een langer leven te
geven en de afvalberg te verkleinen’ aldus Frans Kamps initiatiefnemer van het
tweede Repair Café in Nieuwegein.
Repair Café kan altijd extra vrijwilligers
gebruiken. Zo zoekt het Repair Café nog
gastvrouwen en -heren om bezoekers op
te vangen. En mensen met technisch inzicht zijn altijd welkom. Voor meer informatie stuur een e-mailtje naar Frans
Kamps.

NL Doet
Onderhoud
en vernieuwing
bij de Bouwspeeltuin
(vervolg van pagina 10)
Bij Bouwspeeltuin Bouwgein werd
gewerkt aan de aanleg van geveltuinen die dankzij een financiële
bijdrage van het Oranje Fonds en
Geins Geluk (Gemeente Nieuwegein) aangelegd kunnen worden.
Door het verwijderen van de tegels
rondom het gebouw aan de Hoveniersweide is er nu ruimte voor
(inheemse) bloeiende planten en
het regenwater wordt zo beter gebruikt terwijl de kinderen kennis
maken met beestjes en eetbare
vruchten. Naast deze vernieuwing
werden door de vrijwilligers veel
onderhoudsklussen van de lijst
afgestreept.
Binnen werd geschilderd, buiten
werd het terrein opgeruimd en het
buitenmeubilair weer eens goed
schoongemaakt. Natuurlijk werd
iedereen beloond met een fijne
lunch waarna alle klussen werden
afgemaakt.

FOTO: PAUL OOR

Repair Café
in Buurtplein Galecop
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Ondanks het prachtige weer en de
gezellige samenwerking was de
oorlog in de Ukraine niet hemaal
uit gedachten. De kinderen hadden
het initiatief genomen om in de
Bouwgein-keuken koekjes te bakken. Niet voor zichzelf, maar voor
de verkoop waarvan de opbrengst
bestemd is voor de slachtoffers uit
de Ukraine.
Onze fotograaf Paul Oor was aanwezig voor een foto-impressie van
de activiteiten in Batau Noord.
Voor alle vrijwilligers was het
heerlijk om in de frisse buitenlucht
aan de slag te gaan. Door de sombere winter, de spanningen rondom Oekraïne en de voorbijgaande
coronajaren was er duidelijk veel
behoefte om lekker zorgeloos te
klussen. Vanwege de toenemende
coronacijfers moesten enkele zorginstellingen helaas ook dit jaar
verstek laten gaan bij NLdoet.
Heb je ook een klus verricht tijdens
NLDoet? Stuur ons dan je verhaal
en de foto’s. Dat mag naar
redactie@pen.nl.

De Digitale Nieuwegeiner
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Expositie
50 jaar gemeenteraad
van Nieuwegein
in 50 voorwerpen
De tentoonstelling ’50 Jaar Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen’ is afgelopen zaterdag door burgemeester Frans Backhuijs geopend.
Deze tentoonstelling, die tot en met 11
september te bezichtigen is, laat in een
aantal thema’s zien hoe wethouders en
raadsleden en ook medewerkers, zich
hebben ingespannen om initiatieven
van groepen burgers en van gemeentelijk beleid te realiseren. Die initiatieven worden geconcretiseerd door
voorwerpen, foto’s en toelichtende teksten.
Zo heeft voormalig wethouder Martijn
Stekelenburg zich verbonden met de activiteiten van de voedselbank NieuwegeinIJsselstein en dat is te zien bij een voedselpakket-in-krat.
Wat langer geleden (1982) heeft wethouder Van der Molen de eerste steen gelegd
voor het (eerste) gebouw van DE KOM;
de gevelsteen van het gesloopte gebouw
vertelt samen met de maquette van de
theaterzaal en het bouwmodel van de
nieuwe DE KOM iets over de theatergeschiedenis in Nieuwegein.

CDA-raadslid Willem Wijntjes heeft veel
energie gestoken in het pleiten voor de
nieuwe fietsbrug achter de Plofsluis, de
nieuwe Heemsteedse fietsbrug.

wegeinse burgemeesters ontbreekt niet,
met daarbij de vierjaarlijkse aanvullingen
van de Gemeentegids met de uitslagen
van de gemeenteraadsverkiezingen.

Er zijn ook veel beelden van en over de
wielersport in Nieuwegein, en niet te vergeten de deelname van Nieuwegein aan
het Spel zonder Grenzen in 1977.

De opening van de tentoonstelling was bijzonder. Zo zwaaide de burgemeester met
de klepel van de klok die in 1911 is opgehangen in het gemeentehuis van Jutphaas. Deze klok is met het politiebureau
meeverhuisd naar de Schakelstede, heeft
daar jaren gehangen en is nu, in 2022,
geschonken aan Museum Warsenhoeck.

Burgemeester Frans Backhuijs wees er in
zijn openingswoord op dat raadsleden niet
zo goed zijn in terugkijken, hun werk is immers vooruitkijken naar wat er beter of anders kan of anders moet. ‘Daarom is het
nu eens leuk om ook terug te kijken’ aldus
Backhuijs.
Backhuijs: 'Ik ken geen enkele andere
stad die in 50 jaar tijd zoveel gemeentehuizen heeft laten bouwen en laten
slopen.' Ook die gemeentehuizen worden
dus in beeld gebracht, net als de raadszaal van elk van die gebouwen. En om de
geschiedenis dichterbij de mensen te
brengen, er zijn foto’s van bruidsparen die
in die al lang niet meer bestaande trouwzalen elkaar hun ja-woord gaven. Ook een
fotowand met de portretten van alle Nieu13

Openingstijden Museum Warsenhoeck
Hebt u ook voorwerpen die de Nieuwegeinse geschiedenis concreet maken,
voorwerpen met een verhaal, combineer
dan een bezoek aan de tentoonstelling
met het aanleveren van dat verhaal, die
foto of dat voorwerp. Of neem contact op
via exposities@museumwarsenhoeck.nl.
Museum Warsenhoeck is geopend op
woensdag, zaterdag en zondag van 14.00
tot 17.00 uur. Het Museum is te vinden in
het Natuurkwartier naast de kinderboerderij, Geinoord 11 te Nieuwegein. Let op:
auto’s kunnen alleen geparkeerd worden
bij Jack’s Grillhouse.
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Op de foto rechts wethouder Jan Kuiper

Regenboogkast
in het atrium geopend
Vorige week vrijdag is de regenboogkast in het atrium geopend door CDAwethouder Jan Kuiper. Een kleurrijke
kast vol kleurrijke verhalen, over liefde, seksualiteit en/of gender. De regenboog is het teken van het verbond
dat met de mens werd gesloten toen
Noach na de zondvloed de aarde weer
betrad. Sindsdien is de regenboog het
symbool dat de mens er mag zijn, niemand uitgezonderd. En daarmee is de
regenboog een passend symbool voor
de LHBTIQ+-gemeenschap.
De regenboogkast is een initiatief van de
bibliotheek en sluit aan op de Regenboogagenda van de gemeente. In de kast
vind je boeken voor jong en oud, informatief én verhalend. Het is namelijk van belang dat de LHBTIQ+-gemeenschap ook
boeken kan lezen waarin heteroseksualiteit niet per sé de norm is, maar er ook
ruimte is voor andere relatievormen. In de
regenboogkast (en in de collectie van de
bibliotheek zelf) vind je daarom bijvoorbeeld prentenboeken over twee vaders
die een kind opvoeden of Young Adultboeken waarin opgroeiende pubers hun
eigen seksualiteit ontdekken.
‘De regenboogkast nodigt iedereen uit
om een boek uit de kast te halen en het
ter plekke te lezen of om het op de
tweede verdieping uit te lenen en mee te
nemen naar huis. We hebben per slot
van rekening een bibliotheek, voor
iedereen!’ aldus de wethouder.

De auto van Dakbeheer Benelux in Zuilenstein

‘Een gewaarschuwd mens
telt voor twee’
ook tegen louche
dakgoot schoonmakers
Onder verschillende bedrijfsnamen opereren mensen die graag
uw dakgoot komen schoonmaken. En dat kan handig zijn.
Deze week was het bedrijf Dakbeheer BeNeLux actief in Zuilenstein. Wijkbewoners waarschuwen voor de praktijken van
deze mensen. Zij voelen zich opgelicht. En dat is niet zo verwonderlijk. De politie is inmiddels ingelicht.
Eén van de bewoners laat in een
reactie weten: ‘Ik wil jullie even
waarschuwen, afgelopen zaterdag is
in de wijk Zuilenstein een man aan
de deur geweest, en misschien dus
ook wel bij jullie in een ander wijk
van Nieuwegein, om een afspraak te
maken om de dakgoten schoon te
maken, van het bedrijf Dak Benelux.
Ze vroegen € 20.00 om de voorkant
en achterkant schoon te maken.
Nou, dachten wij, laten we dat maar
eens doen, en mijn buurtjes dachten
er ook zo over. Wij hadden dus een
afspraak gemaakt voor vandaag
tussen 09.00 en 12.00 uur en ja hoor
09.10 waren ze er.’
‘Nadat hij op de ladder is geweest,
belt hij aan en laat hij een foto zien
dat er vogeltjes met mijn isolatie
bezig waren en dat ze dat wel op
konden lossen voor € 150.00 (achteraf hoorde ik dat hij tegen mijn buren
hetzelfde verhaal had verteld) mijn
vriendin die toevallig aan de overkant woont, heeft staan kijken en
niet gezien dat er een dakpan was
weggeschoven zoals hij mij op de foto liet zien (waarschijnlijk een foto
die hij aan iedereen laat zien om je
op te lichten).’
14

‘Maar goed ik zei, nee dat hoeft allemaal niet, alleen de dakgoten
schoonmaken. Een een aantal minuten later belt hij aan dat hij klaar is
waarop ik zeg en de achterkant
dan...? Hij antwoordde: mijn collega
is over het dak heen gegaan (punt
dak en aan de andere kant een
dakkapel en dan moet je nog naar
beneden naar de goot). Maar goed,
ik betaal die € 20.00 euro en had een
raar gevoel. Ik belde mijn buurman
en die zei ook dat ze over het dak zijn
gegaan, dat hadden ze hem ook verteld.’
De bewoner geloofde er niks van,
dus ging hij samen met de buurman met een ladder de achtergoot
bekijken. Ook deze was niet
schoongemaakt! De bewoner: ‘Ik
gauw naar voor buiten want ze waren er nog en goed boos gereageerd
dat ik niet van oplichting hou en of
hij heel snel het achter wil gaan
schoonmaken. Nou, dat hebben ze
gedaan… en hoe, dat had ik zelfs nog
beter gekund. Dus mensen pas op en
hou het goed in de gaten.’
Meerdere ‘bedrijven’
actief in Nieuwegein
Zo was eerder het bedrijf Dakcontrol BV actief in de wijk Galecop.
Nicole Rosenberg in deze wijk liet
weten: ‘Hier gisteren Dakcontrol BV
aan de deur geweest. Opereren ook
als Dak Benelux.'
Deze mensen bellen ook gewoon
aan bij mensen thuis in de wijk en
bieden aan om je dakgoot schoon
te maken. Ze leveren half of geen
werk en rekenen de hele klus of
meer.
Een gewaarschuwd mens telt voor
twee. Doe eerst onderzoek op internet naar het bedrijf. U komt zo
snel goede of slechte recenties
tegen en maak een duidelijke afspraak, liefst op papier.
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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: ‘Clarion: ‘De oversteek over de Noordstedeweg bij de Doorslagbrug is sinds jaar en dag een
knelpunt voor fietsers. RTV Utrecht nodigde mij en de
lijsttrekkers van VVD en D66 uit om in het radioprogramma ‘Utrecht is wakker’ over oplossingen te praten. Lees over en luister naar de onze: ‘oversteken in
de luwte van de knip’ in het artikel Van autostad naar
fietsstad: wie krijgt voorrang in Nieuwegein? op de
website van RTV Utrecht.’

Nieuwegeins Kamerkoor
zingt
Dierenrijk in vogelvlucht
Met bijna anderhalf jaar vertraging door Corona zal het Nieuwegeins Kamerkoor op 27 maart alsnog het voor dierendag 2020 geplande concert uitvoeren, onder de
titel 'Dierenrijk in vogelvlucht.'
Paul Kuipers van het Nieuwegeins
Kamerkoor: ‘Er zijn zoveel mooie, ontroerende, vrolijke en grappige liederen
geschreven waarin dieren de hoofdrol
spelen, dat het nog niet meeviel om
daar een keuze uit te maken. De door
Mendelssohn en Brahms bejubelde
nachtegaal, de statige zwaan van
Hindemith, de krekel met z’n lange
noten van Josquin des Prez, een wiegeliedje voor een zeehond van Whitacre
en nog veel meer liederen over dieren

zorgen voor een afwisselend concert,
dat ook kinderen leuk zullen vinden.’
Een groot deel van het programma is
a capella; verder wordt het koor begeleid door pianiste Ineke Geleijns.
Pianotrio Pia3 verzorgt de intermezzi, waarin nog meer dieren voorbijkomen. De muzikale leiding is in
handen van Arno van Wijk.
Het concert vindt plaats op zondag
27 maart 2022 om 15.00 uur in De
Rank aan de Lupinestraat 11 in Nieuwegein Zuid.
Kaartverkoop
Kaartjes zijn in de voorverkoop tot en
met vrijdag 25 maart ad € 12,50 verkrijgbaar bij leden van het Nieuwe15

geins Kamerkoor. Na betaling ontvang je van hen direct de kaartjes.
Tot en met 25 maart kun je ook kaartjes bestellen per mail aan reservering@nieuwegeinskamerkoor.nl.
Graag het verschuldigde bedrag overmaken naar IBAN NL30 INGB 0002
6075 19 ten name van Nieuwegeins
Kamerkoor te Nieuwegein. Je kaartjes
liggen op zondag 27 maart vanaf
14.30 uur voor je klaar bij de kassa
aan de ingang van de kerk.
Zorg dat je uiterlijk vrijdag 25 maart
2022 het geld hebt overgemaakt.
Daarna geldt de normale prijs van
€ 15,00. De toegangprijs voor kinderen tot en met 12 jaar en houders van
de Nieuwegein Pas is € 7,50 per persoon.
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Heleen Peters (links) neemt de prijs in ontvangst van
Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF

Heleen Peters
van Lokale Vernieuwing
winnaar
van debatwedstrijd
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerden Sport
ID Nieuwegein en Verbindion vorige
week donderdag in sport- en evenementencomplex Merwestein een
sportdebat. Bij het debat was een select publiek aanwezig. Door de professionele werkwijze en aanpak van het
debat was het debat ook te volgen via
een live-stream. De presentatie was in
handen van Edward van Cuilenborg.
Het debat duurde zo’n anderhalf uur. Er
werd gediscussieerd over 5 stellingen, die
allemaal verband hielden met (het
bevorderen van) sporten en gezondheid.
Anneke van Zanen-Nieberg, voor-zitter
van NOC*NSF, was als jury-voorzitter
aanwezig en rijkte aan het einde van het
debat de prijs voor beste debater, uit aan
Heleen Peters, lijsstrekker van Lokale
Vernieuwing. Heleen gaf tijdens het debat aan dat sporten volgens haar partij
voor iedereen in Nieu-wegein mogelijk
en realiseerbaar moet zijn, juist ook voor
kinderen, ouderen en Nieuwegeiners met
een lichamelijke of geestelijke beperking. Indien nodig moet de ge-meente
dat financieel realiseren.
‘Immers’, zo voegde Heleen eraan toe
‘sporten is gezond en enorm ge-zellig en
dat gun ik iedereen!’.
Heleen is zelf met enige regelmaat actief
op de tennisbaan en op de racefiets.

Nieuw Coronavaccin
Novavax beschikbaar
in Nieuwegein
Vanaf 14 maart is het nieuwe
Coronavaccin Novavax beschikbaar voor mensen van 18 jaar en
ouder. Novavax is een eiwitvaccin. Vanaf vandaag is het mogelijk om te bellen voor een afspraak voor een 1e en 2e prik.
Het vaccin wordt op de locatie
Nieuwegein Beursfabriek gegeven.
Novavax is een nieuw vaccin tegen
Corona, een eiwitvaccin. Het is een
goede andere mogelijkheid voor
mensen die geen mRNA-vaccin
(BioNTech/Pfizer en Moderna) willen en daarom nog geen vaccinatie
hebben gehaald. In Nederland zijn
er 12 locaties (in elke provincie 1)
waar met Novavax wordt geprikt. In
de provincie Utrecht is dat bij de locatie Nieuwegein Beursfabriek.
Verschil eiwitvaccin
en mRNA vaccin
Novavax is een eiwitvaccin, Pfizer
en Moderna zijn mRNA vaccins.
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? Op het echte Coronavirus zitten eiwitten aan de buitenkant, zogenaamde ‘spike-eiwitten’. Het eiwitvaccin van Novavax
bevat kleine deeltjes van dit spikeeiwit, nagemaakt in een laboratorium. De mRNA vaccins van Pfizer
en Moderna bevatten een ‘recept’ (mRNA) om dit spike-eiwit
door je eigen lichaam na te laten
bouwen. In beiden gevallen komt je
afweersysteem in actie en maakt
het antistoffen. Als je later met het
echte virus te maken krijgt, herkent
je afweersysteem het en word je
niet of minder ziek.
Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkin17

gen zijn vermoeidheid, spierpijn,
gewrichtspijn, niet lekker voelen,
hoofdpijn, pijn op de prikplek, misselijkheid en overgeven. Ze zijn
vaak niet ernstig maar kunnen wel
vervelend zijn. Ze verdwijnen na
een aantal dagen. Voor een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen is een document met de
bijsluiter beschikbaar.
Afspraak maken is verplicht
Een afspraak maken is verplicht en
kan via het klantcontactcentrum
van de GGDrU op 0306305400 en
het speciale telefoonnummer
08000174. Een medewerker van
het callcenter geeft u ook informatie over het vaccin. Novavax wordt
geprikt op de locatie Nieuwegein in
de Beursfabriek. Deze locatie is
elke dag open van 09.00-17.00
uur.
Voorwaarden
• Novavax is voor mensen van 18
jaar en ouder.
• Novavax is voor mensen die nog
geen eerdere coronavaccinatie
hebben gehad.
• Een afspraak maken is altijd
nodig en kan door te bellen naar
08000174.
• Er zijn 2 prikken nodig, met een
tussentijd van 3 weken.
• Het vaccin is door het Europees
Geneesmiddelen Agentschap
(nog) niet goedgekeurd als boostervaccin en als vaccin voor zwangeren en minderjarigen.
Novavax, naam van het vaccin
of de fabrikant?
Novavax is de naam van de fabrikant die het coronavaccin Nuvaxovid maakt. Elk vaccin heeft een
naam die de fabrikant aan het
product geeft. Zo heet de Moderna
prik eigenlijk Spikevax en heet de
prik van BioNTech/Pfizer eigenlijk
Comirnaty.
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PRENTBRIEFKAART
VAN DE WEEK
Naast het nieuws vind je op De Digitale Stad
Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het
verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk
eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en
de Prentbriefkaart van de week.

De kaart in het archief komt uit 1937. Het is een
gezicht naar de RK St. Barbarkerk, gezien in Oostelijke richting. De uitgever van de kaart was G.E. Kleijn
uit Vreeswijk. De drukker is onbekend maar gedrukt in
zwart/wit. Uiterst links huis Hoog-Sandveld. De kerk is
14 juli 1910 ingewijd door Mgr. H. v.d. Wetering. Op de
voorgrond dan de Wilhelminabrug. Deze brug is geen
Rijksmonument, zoals de Emmabrug.

Visie op historisch erfgoed
ontbreekt bij
meeste politieke partijen
Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen heeft het bewonerscollectief
Historisch Jutphaas de verkiezingsprogramma’s bekeken van alle politieke partijen in Nieuwegein. De conclusie is erg
bedroevend: van de 12 partijen zijn er
maar 4 die echt iets willen met het historisch erfgoed. 4 Partijen hebben helemaal
niets geschreven over Jutphaas, Vreeswijk of het historisch erfgoed. De overige
4 partijen komen niet veel verder dan behouden van ons erfgoed of het promoten
hiervan.
In het document ‘Overzicht standpunten
historisch erfgoed verkiezingsprogramma’s’ staat per partij wat zij hebben geschreven over Jutphaas, Vreeswijk of ons
historisch erfgoed. Hieruit blijkt dat de
Christen Unie, het CDA, de VSP en de
VVD een visie hebben voor de toekomst
van ons historisch erfgoed. Dit gaat van
meer groen én wandelgelegenheid langs
het Merwedekanaal in Jutphaas, de historische relatie met Rijnhuizen te herstellen tot een optimale inrichting en infrastructuur en nieuwe invullingen van
oude gebouwen.
Opvallend is dat D66, Ieders Belang,
Jezus Leeft en de Unie van Nieuwegein
helemaal niets schrijven over Jutphaas en
Vreeswijk in hun programma. En dat terwijl bewonerscollectief Historisch Jutphaas haar standpunten met alle partijen
in de huidige gemeenteraad heeft
gedeeld.
Woon jij in een historisch deel van Nieuwegein of draag je het historisch erfgoed
een warm hart toe, dan viel er dus wat te
kiezen in Nieuwegein.

Het tracé van de verkabeling

Ontwikkelingen rond
hoogspanningslijnen
Inloopbijeenkomst
op dinsdag 22 maart
Er is nieuws over de voortgang
van de verkabeling (dat is het
ondergronds leggen) van de
hoogspanningslijnen in Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer.
Het college van burgemeester en
wethouders van Nieuwegein is
op 8 maart met het voorontwerpbestemmingsplan (VOBP)
voor de verkabeling van de
hoogspanningslijnen akkoord
gegaan om het ter inspraak voor
te leggen.
Het VOBP ligt vanaf 15 maart twee
weken ter inzage. Om je te informeren over het VOBP en over de
voortgang van de verkabeling, is
iedereen uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 22
maart tussen 19.00 en 21.00 uur in
het Meeting District in Blokhoeve.
Hoogspanningslijn Galecop
en Blokhoeve
Op 1 januari 2019 is de Wet voortgang energietransitie ingegaan.
Deze wet regelt de verkabeling van
hoogspanningslijnen. In Nieuwe18

gein gaat het om de hoogspanningslijn door de wijken Galecop,
Blokhoeve en Huis de Geer. De
gemeente heeft netbeheerder TenneT gevraagd om het deel van de
hoogspanningslijn vanaf Oudenrijn
(A2) tot aan de overkant van het
Amsterdam-Rijnkanaal ondergronds te leggen. Het gaat om circa 3 km en elf masten.
Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 22 maart ben je tussen
19.00 en 21.00 uur van harte
welkom in het Meeting District,
Blokhoeve 2a in Nieuwegein (zaal
Red Room). Het is een open bijeenkomst, je hoeft je niet aan te
melden. Je kunt komen op het tijdstip dat je het beste uitkomt.
Medewerkers van de gemeente, de
GGD en TenneT zijn aanwezig om
uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Over bijvoorbeeld de
planning, de werkzaamheden, gezondheidseffecten en het tracé.
Vragen?
Heb je nog vragen en ben je niet in
de gelegenheid om naar de inloop
te komen? Mail je vraag dan naar
Mark Slingerland, projectleider van
de gemeente Nieuwegein:
m.slingerland@nieuwegein.nl
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Koninklijke Onderscheiding
voor de heer
Pouwel van de Siepkamp
Op vrijdag 11 maart 2022 ontving de
heer Pouwel van de Siepkamp een
Koninklijke Onderscheiding uit handen
van burgemeester Frans Backhuijs. Hij
is benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. De heer Van de Siepkamp zet zich sinds vele jaren in als
vrijwilliger bij diverse stichtingen die
actief zijn op het gebied van ondersteuning aan en belangenbehartiging voor
mensen met een beperking. Hij is een
zeer betrokken vrijwilliger en daarnaast
ook raadslid voor GroenLinks.
KansPlus
De heer Van de Siepkamp was bestuurslid (2007-2016) en voorzitter (2016-2020)
van de belangenorganisatie voor mensen
met een beperking KansPlus. Hij lobbyde
bij de ministeries, brancheorganisaties en
zorginstellingen om de kwaliteit van zorg
voor deze mensen te verbeteren.
De heer Pouwel van de Siepkamp fungeerde als ambassadeur van de methode
‘gentle teaching’ om mensen met een verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag te begeleiden zonder te straffen of
te belonen. Hij was de motor achter het
onderzoek naar de sociale inclusie van de
doelgroep in een beschutte woonomgeving. De heer Van de Siepkamp nam deel
aan de actualisatie van het zorgprofiel
VG7 (zeer intensieve begeleiding i.v.m.
ernstige psychische en/of gedragsproble-

men) en aan het traject tot de Leidraad
Perspectief op persoonsgerichte zorg.
Tijdens de Coronapandemie voerde hij
wekelijks overleg met de ministeries, belangenverenigingen en zijn brede netwerk
van naasten om de doelgroep te beschermen tegen de effecten van de pandemie
en de maatregelen.
RIGPA
Van 2006-2014 was de heer Pouwel van
de Siepkamp lid van het spiritueel zorgnetwerk RIGPA Spiritual care educational
program. Hij begeleidde zorgverleners in
de zorg voor chronisch zieken en stervenden.
Werkverband
Ouders en Familieleden Instellingen
Van 2003-2007 was de heer Van de Siepkamp bestuurslid van het Werkverband
Ouders en Familieleden Instellingen. Hij
fungeerde als lid van diverse vaste commissies, nam deel aan de landelijke overleggen en schreef mede de beleidsnota’s
en programma’s. Hij verdedigde de belangen van mensen met een verstandelijke
beperking richting de overheid, de politiek
en adviesorganen. Ook bereidde hij mede
de fusie voor tot KansPlus.
Dennendal
Van 1994-2008 was de heer Pouwel van
de Siepkamp voorzitter van de Familievereniging Dennendal, thans Familievereniging Reinaerde (een instelling voor
mensen met een verstandelijke bepe19

king). Hij organiseerde mede de activiteiten en de bijeenkomsten en vertegenwoordigde de vereniging richting de landelijke cliëntenorganisaties. De heer Van
de Siepkamp was zeer begaan met de bewoners en voelde een grote verantwoordelijkheid voor hen, en nam na de opheffing van de instelling twee jonge bewoners
in huis en zorgde voor hen als een vader.
GroenLinks
Sinds 1992 is de heer Pouwel van de
Siepkamp vrijwilliger bij GroenLinks. Zo
fungeerde hij als coördinator van het landelijke netwerk zorg, was lid van de schaduwcommissies in de gemeenteraadsfractie en raadslid bij de gemeente Nieuwegein. Hij zette onderwerpen op de agenda,
zocht de samenwerking met andere partijen en onderhield het contact met
de Tweede Kamerfractie. Kortom, de heer
Pouwel van de Siepkamp heeft zich
gedurende lange tijd ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor
mensen met een verstandelijke beperking
en hun naasten. Dit doet hij met grote
passie en heel veel deskundigheid. Ondanks zijn ernstige ziekte blijft de heer
Pouwel van de Siepkamp zich zoveel mogelijk als vrijwilliger inzetten voor mensen
die het in zijn ogen echt nodig hebben.
De gemeente Nieuwegein feliciteert de
heer Pouwel van de Siepkamp van
harte met deze koninklijke onderscheiding en dankt hem voor zijn grote inzet
voor de mensen met een beperking.
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Ook deze voorzet van David Jackson zal geen treffer
opleveren, de Victoria-defensie bleef de hele wedstrijd
meester van de situatie

Sportief dagboek (19)
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 vind je hem langs de
sport-velden in Nieuwegein, nu voor
De Digitale Stad Nieuwegein en
De Digitale Nieuwegeiner.
Hans van Echtelt: ‘Een uiterst teleurstellende middag beleefde de aanhang van
Geinoord. Na de veelbelovende resultaten
van de laatste weken leek het thuisduel
tegen Victoria een goede gelegenheid om
deze fraaie reeks door te zetten. Maar dat
pakte geheel anders uit, de gasten uit Hilversum ging er met de volle buit vandoor.'
'En op die 0-2 viel weinig af te dingen want
Geinoord bleef beduidend onder de vorm,
die in eerdere wedstrijden werd getoond.
Mogelijk volgt dinsdagavond sportieve
revanche tijdens het inhaalduel tegen
Maarssen. Dan zal aanvoerder Michiel van
der Valk geschorst zijn, hij kreeg van
scheidsrechter Martin Wateler zijn tweede
gele kaart in de slotfase.’
‘Overigens begon de thuisclub goed en
kreeg enkele kansen in de openingsfase.
Daarna bleek Victoria wat scherper in de
duels en was met name de bovenliggende
partij op het middenveld. Dat resulteerde in
de 0-1 via een kopbal van Emmanuel Emma
waarna in de tweede helft Rik Langhout de
wedstrijd op slot gooide, omdat Victoriadoelman Daniel van Veen daarna nog maar
nauwelijks in de problemen kwam.’
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Koningin Maxima op werkbezoek bij E&R Opleidingen

Nieuwe regelgeving
tachograaf voor
vrachtwagenchauffeurs
De nieuwe regelgeving met betrekking tot de tachograaf heeft
heel wat teweeg gebracht in de
transportwereld. Veel vrachtwagenchauffeurs ervaren de nieuwe regelgeving als ‘onhandig’ en
wanneer niet op de juiste manier
uitgevoerd zelfs levensgevaarlijk. Maar hoe zit dat nu precies?
En wat houdt de nieuwe regelgeving in?
Iedere vrachtwagenchauffeur is
verplicht om van een tachograaf
gebruik te maken. Dit is een apparaatje wat o.a. de rust- en rijtijden
van de chauffeur bijhoudt. Dit is al
langere tijd verplicht en zorgt er
mede voor dat er geen oneerlijke
concurrentie kan ontstaan. Sinds
1 februari is deze plicht nog verder
uitgebreid. Hierbij wordt met name
gekeken naar de wijze waarop de
cabotage en detacheringsregels
gecontroleerd kunnen worden.
Daarbij is het van belang dat men
ziet wanneer de grens gepasseerd
wordt. Dit is waardevolle informatie
voor de wethandhavers. Het is
echter wel een stuk onpraktischer
voor de chauffeurs zelf.
Mogelijke gevaarlijke situaties
Sinds 1 februari is de nieuwe regel
ingevoerd. Hierbij moet iedere
chauffeur vlak voor of na het passeren van de grens de landcode invoeren. Dit kan echter wel de nodi22

ge gevaarlijke situaties opleveren.
In de praktijk zijn veel chauffeurs
namelijk zó bang voor een boete
dat ze te pas en te onpas de
vrachtwagen langs de weg zetten
om de landcode te wijzigen. Dit
levert regelmatig gevaarlijke situaties op. De politie heeft al aangegeven dat het hier niet extra op
gaat controleren. Het wijzigen van
de landcode duurt meestal niet
langer dan een minuutje en er zijn
zoveel verschillende grensovergangen dat er bijna niet op te
handhaven valt.
Hoewel de informatie van de
tachograaf mede door Webfleet
Solutions waardevolle informatie
op kan leveren voor bedrijven én
noodzakelijk is voor handhavers,
levert dit dus wel een extra last op
voor de chauffeurs.
Is automatisering nabij?
Het handmatig wijzigen van de
landcode op de tachograaf lijkt
misschien een klein klusje, maar
levert in de praktijk dus wel de nodige logistieke problemen op. Het
is met name lastig om de juiste
plek te vinden om de landcode te
wijzigen. Daarnaast levert dit ook
telkens een vertraging op tijdens
de ritten. Op dit moment worden
alle landcodes nog handmatig
gewijzigd, maar de meeste bedrijven zijn al in gesprek over een
geautomatiseerde tachograaf,
waarbij de landcode automatisch
gewijzigd wordt bij grensovergang.
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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: ‘Bijna iedereen heeft wel eens een klantenservice moeten bellen. In veel gevallen bel je omdat er iets niet goed is gegaan.
Het lijkt soms alsof de bellers vergeten dat degene aan de andere kant van de lijn geen idee heeft waar het over gaat, totdat je ze
van deze informatie voorziet. Dan kunnen ze de gegevens erbij pakken en kunnen ze je pas echt van dienst zijn!’

Politie onderzoekt
botsing tussen twee schepen
op Amsterdam-Rijnkanaal

Roy Helmhorst

Leraren moeten
in een prinsessenjurk…
Anna van Rijn College
in actie voor Oekraïne
Het Anna van Rijn College is een actie
gestart om zo veel mogelijk geld in te
zamelen voor Oekraïne, met leerlingen,
ouders/verzorgers en medewerkers.
Leraar Roy Helmerhorst heeft in dat
kader met het initiatief ‘Krijg Roy (en
ondertussen ook andere docenten) in
een prinsessenjurk’ al duizenden euro’s opgehaald.

Met deze bijdrage kunnen de hulporganisaties achter Giro555 en de lokale hulpverleners noodhulp verlenen, zowel in
Oekraïne zelf als in de buurlanden.
Wie trekt de jurk aan?
De actie om de leraren van het Anna van
Rijn College een prinsessenjurk aan te laten trekken, verloopt primair via de social
media accounts van Aardrijkskunde Kennisclips (zoals TikTok-account @AKKennisclips en Instagram Aardrijkskunde Kennisclips). Maar ook op een andere wijze
doneren kan via deze website.
Roy Helmhorst: ‘Als wij het streefbedrag
1.000,- euro halen ga ik een hele dag lesgeven in een prinsessenjurk en bij 10.000
euro doe ik dit zelfs een hele week. Wil jij
dit goede doel steunen én mij voor schut
zetten? Doneer dan nu!’
(het vervolg)
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Op het Amsterdam-Rijnkanaal bij
Nieuwegein heeft een aanvaring
plaatsgevonden tussen twee schepen.
Het ongeluk gebeurde rond 02.10 uur.
De aanvaring vond plaats doordat een
van de schepen, door nog onbekende
oorzaak, overdwars kwam te liggen op
het Amsterdam-Rijnkanaal.
Een schipper die vanuit Abcoude kwam
raakte het schip maar had blijkbaar niets
in de gaten en voer door.
Ter hoogte van de Overeindseweg lukte
het om contact te krijgen met de schipper
die was doorgevaren. Hij kon hier naar de
kant worden gehaald. Bij hem is een
blaas- en drugstest afgenomen.
Volgens omstanders voer de schipper als
een dronkenman over het kanaal. Men
vermoed dat drank de oorzaak is geweest
waardoor het schip overdwars op het
Amsterdam-Rijnkanaal kwam te liggen.
Er raakte niemand gewond.
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Tuinhout beitsen
Geniet langer van jouw houten schutting, schuur, tuinmeubelen of ander
tuinhout door het te behandelen met
beits. Deze laag beschermt het hout
tegen allerlei weersinvloeden zoals regen en felle zonnestralen. Ook voorkomt een buitenbeits dat het natuurlijke materiaal gaat verkleuren. Het is
een goede en makkelijke manier om
tuinhout te verduurzamen. Bovendien
kun je dit klusje eenvoudig zelf doen!
Kies een geschikte tuinbeits
Er zijn veel verschillende soorten beitsen
verkrijgbaar. Kies een soort dat het beste
past bij jouw tuinhout. Let daarbij op de
gewenste uitstraling. Wil je de natuurlijke look behouden en de houtnerf goed
blijven zien? Dan kies je een transparante
tuinbeits. Hoewel beits niet dekkend is,
heb je nog wel de keuze uit verschillende
kleuren en natuurlijke houttinten. Zo kun
je het hout net iets donkerder of lichter
maken. Wil je juist een mooie dekkende
kleur en vind je het niet erg als de houtnerven nauwelijks zichtbaar zijn? Dan is
een dekkende beits een betere keuze. Een
dekkende beits zal de levensduur van het
tuinhout nog beter verlengen dan een
transparante tuinbeits.
Bereid het tuinhout voor
Maak het oppervlak eerst stof-, vuil- en
vetvrij. Als het hout eenmaal schoon is,
laat je het goed drogen.
Repareer het hout indien nodig
Ontdek je tijdens het schoonmaken
beschadigingen? Repareer de gaten of
scheuren dan voordat je gaat beitsen. Gebruik hiervoor een houtvuller en schuur
het oppervlak daarna mooi glad. Vergeet
niet om het weer goed stofvrij te maken.
Houd rekening met het weer
Wist je dat je beter niet kunt beitsen bij
te warm en zonnig weer? De tuinbeits zal
dan te snel drogen, waardoor er vlekken
ontstaan.
Schilder met de houtnerf mee
Je brengt de beits het mooiste aan door
met de nerf mee te schilderen. Probeer zo
gelijkmatig mogelijk te werken. Druppels
haal je weg voor de beits opdroogt.
Laat de beits 24 uur drogen
In de meeste gevallen heeft tuinhout 2 à
3 lagen beits nodig. Het is belangrijk om
de tuinbeits na iedere laag 24 uur te laten
drogen. Om kleurverschillen te voorkomen, werk je iedere laag in één keer af.
Neem dus liever geen uitgebreide pauze
als je nog maar halverwege bent.

Herdenkingsconcerten
3 en 4 mei 2022
Na twee jaren waarin het geven
van concerten tijdens de dodenherdenking niet mogelijk was
vanwege Corona, geeft het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest (NAS), op 3 en 4 mei een
concert in de Barbarakerk in
Vreeswijk. Dit om de slachtoffers
te herdenken van de Tweede
Wereldoorlog en ook om oorlogssituaties en vredesmissies
nadien te herdenken. ‘Het raakt
ons allen diep op dit moment.
Vrede is zo belangrijk nu er een
oorlog is in Europa’ aldus de organisatie.
Dit keer wordt de koorsymfonie van
Patrick Hawes uitgevoerd. Deze
koorsymfonie van de Britse componist Patrick Hawes is geschreven in 2018 ter herdenking aan de
Eerste Wereldoorlog. De première
vond plaats in de Royal Albert Hall
in Londen. De symfonie voor koor,
orkest en solisten bestaat uit vier
delen, waarbij elk deel een oorlogsjaar uitbeeldt:
• Praeludium (1914-1915)
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• March (1915-1916)
• Elegy (1916-1917) en
• Finale (1917-1918).
In het werk zijn verschillende
gedichten en (fragmenten van)
bekende liederen verwerkt.
Evenals andere jaren is er ook een
voorprogramma waarin werken van
Elgar, Fauré, Mozart en Beethoven
te horen zijn. Solisten zijn Esther
Putter (sopraan), Thomas de Bruijn
(tenor) en Michiel Vrehen (klarinet).
Het geheel staat onder leiding van
Hans de Munnik.
Op 4 mei zal om 20.00 uur twee
minuten stilte in acht worden genomen, waarna gezamenlijk het Wilhelmus wordt gezongen en gespeeld. Traditiegetrouw wordt een
grote opkomst verwacht. Aangeraden wordt om op tijd te komen
naar de Barbarakerk aan de
Koninginnenlaan 1 in Vreeswijk.
Aanvang 3 mei om 20.00 uur.
Aanvang 4 mei om 19.45 uur.
De kerk is open vanaf 19.30 uur.
De toegang is gratis. Een vrijwillige
bijdrage in de kosten wordt toegejuicht.
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KENNISMAKINGSDAGEN
ZATERDAG 26 MAART
& ZATERDAG 9 APRIL
KOM JIJ LANGS?
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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: 'Het buitengebeuren bloeit op, nu het steeds warmer wordt. Zelfs de
sleedoorns beginnen al te bloeien, de eerste paardebloemen hebben alweer
uitgebloeide bloemen en langs paden en soms tussen de stenen bloeit de
eerste vroegeling. Het lijkt sterk op maart 2021 als je er zo langs wandelt:
er zijn lieveheersbeestjes en allerlei spinnetjes te zien.
Maar wat ik nog mis zijn de bijen. Honingbijen, zandbijen, waar blijven ze?
Misschien ben ik ongeduldig, en komen ze al opdagen voordat het april is.
Of zelfs nog deze week.
Dus laat ik nu een viltvlekzandbij zien. Dat is een zandbij met viltige vlekjes
haar op haar achterwerk, en een rossig behaard borststuk. Op allerlei wilde, gele bloemen zoals paardenbloemen, klein hoefblad en
speenkruid vallen ze wel op, en vorig jaar waren ze al ijverig aan het fourageren in de derde week van maart. Kijkt u maar eens uit
naar zo'n bijtje als u gaat wandelen.'

Start
introductielessen Biodanza
Op woensdagavond 23 maart starten de
introductielessen Biodanza onder leiding
van Lucie van der Veer. Lucie wil tijdens
deze introductie van 3 lessen de deelnemers onder andere de kracht van muziek,
het dansen zonder pasjes te leren, het bewegen naar meer vitaliteit en het genieten, ontspannen en plezier hebben laten
ervaren. Biodanza nodigt je namelijk uit
om in beweging te komen en het werkt
door in je dagelijks leven en bevordert je
gezondheid.
De introductielessen zijn voor iedereen
toegankelijk. Man of vrouw, jong of oud,
lenig of stram. Je danst individueel, samen of met de hele groep. De kosten voor
deze introductie bedragen € 30,= voor 3
opeenvolgende lessen. Voor Stadspashouders en U-pashouders geldt een korting (zie bij praktische info op de website).
De introductielessen worden gegeven van
20.00 - 22.00 uur in OBS De Schakel aan
de Mendes da Costalaan 132. Graag van
tevoren aanmelden. Dat kan via het
e-mailadres info@dansbiodanza.nl of
telefonisch: 0306043208.

Optreden
strijkorkest DiLegno
in Dorpshuis
Fort Vreeswijk
Zondag 27 maart treedt strijkorkest DiLegno op in het Dorpshuis. Het 17-koppige ensemble
is zes jaar geleden opgericht
door een groepje vriendinnen uit
Houten. De leden van het orkest
zijn allen enthousiaste, gevorderde strijkers die eens in de
veertien dagen bijeenkomen om,
in informele sfeer, samen te musiceren en het prachtige repertoire voor strijkorkest te leren

spelen. Om het informele karakter te bewaren spelen zij zonder
dirigent, onder leiding van de
aanvoerder van de 1e violen.
Soep & Cultuur
Het optreden van DiLegno is onderdeel van het Soep & Cultuur
programma van het Dorpshuis.
Elke laatste zondag van de maand
(16.00 - 17.00 uur) vindt er een culturele voorstelling plaats. De middag wordt afgesloten met een kop
huisgemaakte soep.
Zie www.fortvreeswijk.nl voor het
programma tot aan de zomervakantie.
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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.

Reinhuizen CS
Deze keer deel acht van het vervolgverhaal over Reinhuizen CS, waarin
een bruidspaar een rol speelt.
Voorgaande aflevering over
Reinhuizen CS kun je hier lezen.

Deze week: ‘Saar tekent een
bruidspaar bij het theehuis, maar er blijkt
helemaal geen bruidspaar te zijn
geweest.’
Ik laat Martijn de tekening van het
bruidspaar zien, haar lange japon en zijn
hoed met pluimen. Hij zet verbaasd de
gepoetste wijnglazen op de toog neer.
‘Die heb je echt gezien?’
Ik knik. ‘Meestal verzin ik dingen erbij,
maar deze heb ik naar de natuur
getekend.’
‘Bij het theehuisje?’
‘En in de tuin.’
‘Weet je,’ zegt hij, ‘ze heeft wel iets
weg van Anna. Een van de vorige
bewoonsters van het kasteel.’
‘Van voordat Stichting Fop erin kwam?
Misschien kan ik haar de tekening laten
zien.’
Hij kijkt me scheef aan. ‘Als je kunt
tijdreizen. Ze woonde hier in de zestiende
eeuw.’
Verbaasd kijk ik naar mijn eigen

tekening. De japon lijkt een heel stuk
moderner dan dat.
‘Waar kan ik meer vinden over die
geschiedenis?
Martijn raadt me aan het bij Lena van
Tuijl te proberen, die alles weet. Ook zij
denkt meteen aan Anna van Rijn. Ze
verwijst me echter naar de bibliotheek in
het centrum voor meer informatie, omdat
er die avond een conferentie in het
kasteel wordt gehouden, en het terrein
wordt afgesloten. Ik hoef er zelfs niet
schoon te maken.
‘Vanwege de trol?’ vraag ik, aangezien
de derde trol nooit is gevonden.
‘Nee, iets anders. We vermoeden een
djinn.’
Enkele maanden geleden zou ze zoiets
nooit gezegd hebben. Nu knik ik alsof ik
weet wat een djinn is. Ik zal er vanzelf
wel achter komen.
De bieb dus. Die is open tot acht uur,
en dus fiets ik na zessen naar de Tweede
Verdieping. De zon gaat onder in een
oranje hemel, en dat is mooi te zien door
het vele glas van de bibliotheek.
‘Allemaal Saharazand,’ zegt een
medewerkster. Ze verwijst me voor
boeken over Anna van Rijn en Jutphaas
naar de collectie met boeken over
Nieuwegein.
Medewerksters en vrijwilligers zijn
bezig stoelen klaar te zetten voor een
auteursbezoek. Het lijkt een hele
happening te worden, met muzikanten en
hapjes erbij. Verbaasd zie ik het aan. Een
bibliotheek en gezellige drukte, dat lijkt
niet zo bij elkaar te passen, maar hier
werkt het blijkbaar. Ik nestel me met een
boekje in een gemakkelijke stoel en
begin te lezen.
Af en toe heb ik het gevoel dat er
iemand meeleest over mijn schouder,
maar als ik omkijk, is er niemand. Een
vrouw nodigt me uit om te blijven, en als
ik hoor dat Adriaan van Dis komt praten
over zijn werk, doe ik dat graag.
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Zo komt het dat ik een uur later op een
stoeltje aan de zijkant geboeid naar een
beroemde schrijver zit te luisteren. Om
ons heen is de bibliotheek tot rust
gekomen. Alles concentreert zich op het
kleine podium, waar Gina van den Berg
en Adriaan van Dis praten.
Tijdens een van de muzikale
intermezzo’s van een violiste en een oedspeler zie ik ineens beweging achter de
boekenschappen. Er lopen toch mensen
rond. Zo laat nog? Elke keer als ik kijk,
verdwijnen ze net achter de schappen
met thrillers. Verbaasd kijk ik rond. Ook
op de andere afdelingen is beweging te
zien. Adriaan begint weer te vertellen,
maar dit keer kijk ik niet naar hem. Half
verborgen achter de andere mensen in
het publiek houd ik de boekenplanken in
de gaten. Daar! Iemand komt
tevoorschijn op de afdeling romans. Niet
uit een gangpad, nee, terwijl ik kijk, klimt
de jonge man van een boekenplank af.
En aan de andere kant van het gangpad
zie ik het nog duidelijker, daar kruipt een
vrouw uit een boek. De twee lopen door
het gangpad en voegen zich bij anderen
die doodstil dichterbij komen. Zonder
geruis te maken gaan ze naast het
publiek staan, lopen er tussendoor en
gaan zitten op de schaarse vrije plekken.
Ademloos lijken ze te luisteren naar de
schrijver op het podium. Niemand van de
eerdere toeschouwers lijkt het op te
merken. Misschien is het mijn talent als
Illustra, waardoor ik ze kan zien.
In de pauze zoek ik een van de late
bezoekers op. Bij nader inzien is ze een
beetje doorzichtig en de sproeten op haar
wangen hebben de vorm van kleine
letters, alsof ze met haar hoofd op een
bladzijde in slaap is gevallen.
‘Waar komt u vandaan?’ vraag ik.
‘Parijs,’ zegt ze, ‘uit de buurt van de
Saint Sulpice.’
‘Ook ik dacht dat ik u uit een boek zag
komen.’
Verward kijkt ze me aan. ‘Eh, ja, dat
ook. Ik was helemaal verdiept in De
wandelaar, toen de schrijver zelf begon
voor te lezen.’ Ze glimlacht. ‘Dat komt
vaker voor, dat je zo diep in een boek
duikt, dat het je je grijpt.’
‘Maar mist niemand u dan?’
‘Ze zeggen dat ik soms een beetje
afwezig ben.’ Met haar ogen zoekt ze
waar Adriaan van Dis staat. ‘Denk je dat
hij zo nog iets voorleest? Die stem van
hem, hè, en die taal. Daarvoor wil ik wel
even uit een boek ontsnappen.’
Wordt vervolgd.
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Leraar aardrijkskunde
Anna van Rijn
minimaal 1 dag
als prinses voor de klas
Vloggend gaat hij door het leven, Roy
Helmerhorst. In posts, stories en vlogs
laat de aardrijkskunde leraar zien wat
hij het liefste doet: aardrijkskunde
geven op het Anna van Rijn College in
Nieuwegein. Hij won eerder de KNAG
Onderwijsprijs en werd daarmee aardrijkskundeleraar van het jaar 2020. Nu
staat hij weer vol in de spotlicht.
Een nieuwe actie is al op stapel gezet. Hij
wil verkleed als prinses voor de klas
staan. Zijn leerlingen hebben daar alles
voor over. Zijn leerlingen hebben er
5.000 euro voor over om hem een dag als
prinses voor de klas te zien staan. De opbrengst gaat naar giro 555. 'Natuurlijk kan
een toverstaf, een kroon met pruik en beetje
make-up niet ontbreken. De afspraak met
de visagist staat al gepland' zo laat Roy
weten. Inmiddels is er ruim 4.500 euro
opgehaald.

Voorlopige uitslag
gemeenteraadsverkiezingen 2022
De voorlopige uitslag van de
verkiezingen zijn binnen. In
Nieuwegein hebben 22.023 kiezers hun stem uit gebracht voor
de verkiezing van de gemeenteraad. Het (voorlopige) opkomstpercentage komt hiermee op
42,5%. In 2018 was dit 48,1%.
Hiermee heeft Nieuwegein de
slechtste opkomst van de provincie Utrecht.

Roy Helmerhorst: 'Als wij het streefbedrag
1.000 euro halen ga ik een hele dag lesgeven in een prinsessenjurk.’ Die deal staat
inmiddels. Bij 10.000 euro gaat de aardrijkskunde leraar zelfs een hele week in
zijn prinsessenjurk voor de klas staan.
‘Wil jij dit goede doel steunen én mij voor
schut zetten? Doneer dan nu!’ laat
Helmhorst weten.
In de klas besteedt de docent veel aandacht aan de oorlog in Oekraïne. Op het
Anna van Rijn College in Nieuwegein
worden meerdere acties georganiseerd
om Oekraïne te steunen en de ludieke
prinsessenjurkactie is daar één van.
Maandag 21 maart gaat het gebeuren.
Dan staat Helmerhorst een dag, of misschien wel een week als er nog meer gedoneerd wordt, als prinses voor de klas.
Woensdag heeft de leraar zijn prinsessenoutfit opgehaald. Die wordt gesponsord door De Partyshop in IJsselstein.
‘Natuurlijk kan een kroontje, toverstaf,
pruik en make-up niet ontbreken. De afspraak met de visagist staat al gepland’ zo
laat Helmerhorst weten in de media.
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Dit jaar konden de Nieuwegeinse
inwoners stemmen op 12 partijen.
De definitieve uitslag wordt aanstaande maandag 21 maart 2022
om 10.00 uur in de openbare zitting van het centraal stembureau in
het Stadshuis vastgesteld en bekend gemaakt.
Onze videograaf Jos van Vogelpoel trok woensdagavond er,
samen met verslaggever Frans
Evers, op uit om de politici te
polsen over de verkiezingen.
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Leerlingen Cals College
maken slimme spiegel
voor aanzetten
fietsverlichting
In fietsenstalling De Pomp in de
binnenstad van Nieuwegein hangt
sinds een aantal weken een zogenaamde slimme spiegel. Deze
spiegel herinnert fietsers bij het
uitrijden van de fietsenstalling
eraan hun fietsverlichting aan te
zetten. Uit de eerste resultaten van
de pilot met deze spiegel blijkt dat
de slimme spiegel het gedrag van
de passerende fietser positief
beïnvloedt. Zo’n 46% van de fietsers die de slimme spiegel benaderde zonder fietsverlichting zette
deze alsnog aan na het zien van de
boodschap op de spiegel.
De meeste mensen weten dat het niet
verstandig is om zonder verlichting in
het donker te fietsen. Toch vergeten
mensen wel eens hun fietsverlichting
aan te zetten bij vertrek, terwijl ze wel
goede fietsverlichting hebben. Om
mensen hierop te attenderen biedt de
slimme spiegel een oplossing. Met
goede fietsverlichting die aan staat
neemt het risico dat een fietser in het
donker wordt aangereden met 20%
af.
Werking spiegel
Bij de uitgang van fietsenstalling De
Pomp hangt de eerste slimme spiegel. Achter de spiegel zitten een camera en een beeldscherm verborgen.
De camera heeft een hele lage resolutie waardoor herkenning van specifieke personen niet mogelijk is. Hierdoor is de opstelling AVG-proof. Zodra iemand de fietsenstalling verlaat,
detecteert de camera of deze persoon met of zonder fiets de uitgang
nadert en of de fietsverlichting wel of
niet aan staat. Gebaseerd op het
gelezen resultaat en gekoppeld aan
het tijdstip van de dag toont de

spiegel een passende boodschap
‘Laat je zien! Scheelt je € 60’ voor
fietsers zonder werkende verlichting;
of ‘Je wordt gezien! Dat is veilig!’
voor fietsers met werkende fietsverlichting.
Innovatief idee
van leerlingen Technasium
Het idee achter deze slimme spiegel
komt van drie leerlingen van het Cals
College in Nieuwegein. Het Cals College biedt een Technasium-programma aan havo- en atheneumleerlingen
met belangstelling voor de wereld van
bèta en techniek. De drie Technasium-leerlingen hebben de slimme
spiegel bedacht. Vervolgens hebben
de verkeersveiligheids- en smart mobility clusters van de provincie Utrecht
in samenwerking met een bedrijf uit
Nijmegen (Bluenotion) het product als
een pilot ontwikkeld, waarna de eerste slimme spiegel is geplaatst in fietsenstalling De Pomp in Nieuwegein.
Succesvolle pilot
Uit een nulmeting gehouden voorafgaande aan de pilot met de slimme
spiegel, is gebleken dat zo’n 40% van
de fietsers geen fietsverlichting aan
had bij het verlaten van de fietsenstalling. Bij een tweede meting bleek
dat zo’n 46% van de fietsers die de
slimme spiegel benaderde zonder
fietsverlichting deze alsnog aanzette
na het zien van de boodschap op de
spiegel. Hieruit blijkt dat de slimme
spiegel een succesvol instrument is
om mensen te herinneren hun fietsverlichting aan te zetten.
Vervolg
Uit de resultaten van de eerste pilot is
gebleken dat de slimme spiegel het
gedrag van mensen positief kan beïnvloeden. De provincie Utrecht onderzoekt op dit moment of de slimme
spiegel op meerdere plekken geïnstalleerd kan worden.
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Gluren bij de buren
in tuinen én huiskamers:
meld je aan als act of host
Op 3 juli vindt Gluren bij de Buren
voor de tiende keer plaats. Tijdens
dit festival vinden er bij alle deelnemende hosts verspreid door de
hele gemeente optredens plaats in
huiskamers en tuinen. De organisatie is op zoek naar lokale acts en
hosts. Aanmelden kan tot en met
22 mei.
Gluren bij de Buren is het festival
waarbij het vloerkleed het podium en
de bank de tribune is. Zijn de optredens in de tuin? Dan zijn de tuinstoelen het nieuwe rode pluche, en het
terras de balletvloer. Enthousiaste
Nieuwegeiners stellen hun huiskamer
of tuin open voor een act en voor
publiek uit de buurt.
Aan elke deelnemende locatie wordt
één act gekoppeld die zondagmiddag
drie keer 30 minuten op vaste tijden
optreedt. Bezoekers kunnen een route uitstippelen en van locatie naar locatie hoppen.
Tot en met 22 mei kan iedereen zich
aanmelden om deel te nemen. Gluren
bij de Buren biedt plaats aan amateurpodiumkunstenaars uit Nieuwegein en omgeving. Denk hierbij aan
dans, theater, muziek, poëzie en nog
veel meer!
Aanmelden is mogelijk tot en met 22
mei via www.glurenbijdeburen.nl.
Gluren bij de Buren wordt georganiseerd door Stichting de Bühne en DE
KOM, theater en kunstencentrum.
Algemene informatie
Datum: zondag 3 juli 2022
Tijden: 13:00 - 18:00 uur
Entree: Pay what you can.
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OMKIJKEN
In deze rubriek kijken we terug
naar wat 'toen' in Nieuwegein speelde.
Of hoe Nieuwegein er 'toen' uitzag.

Maart 2012
Ter gelegenheid van de officiële opening van het
Nieuwegeinse Stadskwartier legt pen-hoofdredacteur
Martin Reijmerink in De tweede verdieping (toen nog
gewoon De Bibliotheek) aan de dames Monrooy uit
welke digitale technieken de redactie zoal gebruikt.
Helaas werd de les verstoord door de fotograaf.

Sportief dagboek (20)
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 vind je hem langs de sportvelden in
Nieuwegein, nu voor De Digitale Stad Nieuwegein
en De Digitale Nieuwegeiner.
Hans van Echtelt: ‘‘Een uiterst teleurstellende middag
beleefde de aanhang van Geinoord. Na de
veelbelovende resultaten van de laatste weken leek het
thuisduel tegen Victoria een goede gelegenheid om
deze fraaie reeks door te zetten. Maar dat pakte geheel
anders uit, de gasten uit Hilversum ging er met de volle
buit vandaar. En op die 0-2 viel weinig at te dingen
want Geinoord bleef beduidend onder de vorm, die in
eerdere wedstrijden werd getoond.’
‘Overigens begon de thuisclub goed en kreeg enkele
kansen in de openingsfase. Daarna bleek Victoria wat
scherper in de duels en was met name de
bovenliggende partij op het middenveld. Dat
resulteerde in de 0-1 via een kopbal van Emmanuel
Emma waarna in de tweede helft Rik Langhout de
wedstrijd op slot gooide, omdat Victoria-doelman Daniel
van Veen daarna nog maar nauwelijks in de problemen
kwam.’
‘Dinsdagavond revancheerde Geinoord zich gedeeltelijk
door in de inhaalwedstrijd bij nummer drie Maarssen
een verdienstelijke 2-2 af te dwingen. Ver in de slotfase
(93e minuut) lukte het Daniel Kops, met dertien goals
intussen topscorer in deze afdeling, om de 2-2 op het
scorebord te brengen. Bij rust stond de thuisclub met
1-0 voor. De andere Geinoord-goal kwam op naam van
Eser Ozkilit die in de 55e minuut een penalty benutte.
Voor Maarsen scoorden Abou Ouaddouh en Glenn
Geefshuysen. Komende zaterdag speelt Geinoord weer
uit tegen eens subtopper, namelijk nummer twee CSW
in Wilnis.’

Vrolijkheid in Vreeswijk
tijdens NLdoet
Met een draaiorgel, versgebakken wafels, koffie en thee trokken vrijwilligers van Dorpshuis
Fort Vreeswijk op zaterdag
12 maart de wijk in.
De landelijke vrijwilligersactie
NLdoet werd aangegrepen om met
wijkbewoners in gesprek te gaan
onder het genot van een warm
drankje en wat lekkers.
Veel wijkbewoners gaven aan wel
wat vrolijkheid te kunnen gebrui-
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ken in deze toch zware coronatijd,
en reageerden enthousiast op het
initiatief. Ook de eigen vrijwilligers
kijken terug op een geslaagde ochtend. 'Wat fijn dat we weer contacten kunnen leggen in de buurt. En
wat krijgen we een leuke reacties:
mensen genieten van het draaiorgel
voor hun deur en vinden de wafels
heerlijk. Op deze manier kunnen we
laten zien dat het Dorpshuis weer
helemaal open is en iedereen welkom
is', aldus één van de vrijwilligers.
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Het Rode Kruis
opent hulplijnen in Engels,
Oekraïens en Nederlands
For help in English or Ukrainian:
Send a WhatsApp-message
to +31 (0) 6 48 15 80 53.
De Nederlandstalige informatielijn is
bereikbaar via: +31 (0)70 44 55 88 8
(werkdagen: 9.00 – 21.00).

Metamorfose trambaan
Het gaat snel met de bouw van
de trambaan en -halte in het centrum van Nieuwegein. Zo lag er
een week geleden nog maar een
klein stuk nieuw spoor ter hoogte van de nieuwe halte. Maar nu
zijn de rails al zichtbaar over
vrijwel het gehele traject.

Het internet op een juiste
manier aansluiten
In een wereld waarin internet een
steeds grotere rol speelt, is het aantal
apparaten dat hierop aangesloten zit
vanzelfsprekend ook gegroeid.
Als je bezig bent geweest met het aanleggen van een internetverbinding, heb je
de term UTP of UTP grondkabel misschien wel langs zien komen. De term
UTP staat voor een 'Unshielded Twisted
pair' en is een vorm van een netwerkkabel. Deze specifieke kabel bestaat uit 8
kleinere kabels, die aderen worden genoemd, welke in vier kleuren uiteen te
houden zijn. Per set van twee kabels, is
er één die het stroomsignaal naar de
netwerkpoort brengt, en één die het vervolgens weer terug vervoert. Hierdoor
zullen ze elkaar nooit in de weg zitten.
Hoe werkt de UTP kabel?
Een UTP-Kabel op zichzelf is niet zomaar
ergens op aan te sluiten. Hierom zitten er
op het uiteinde zekere RJ45-aansluitingen. Maar de meeste mensen zullen deze term niet kennen maar ze simpelweg
herkennen aan de vorm van het bekende
internet kabeltje. Binnen de UTP kabels
zijn er ook nog verschillende varianten te
vinden, die niet alleen te maken hebben
(verder lezen)

Dat de trambaan in Nieuwegein
een forse gedaantewisseling ondergaat, is goed te zien op de
Zuidstedeweg. Aannemer Dura
Vermeer sloeg daar gedurende het
weekend van 12 - 13 maart een
tentenkamp op. Midden op de
kruising met de Koekoekslaan verrees een rij werktenten, waaronder
het nieuwe spoor werd vastgezet.
De aansluiting tussen de rails en
het wegdek werd in die tenten met
een vloeibare substantie dichtgegoten. Omdat de bouwvakkers
daarbij geen regen kunnen gebruiken, waren tenten opgezet zodat de vloeibare substantie snel
droog en hard werd.
Tegelijkertijd draaide tijdens dit
weekend de betonstort op volle
toeren. De betonwerkers legden
het fundament van het gloednieuwe wissel dat op 16 en 17
maart arriveerde en met een indrukwekkende kraan op de plek
van bestemming werd gehesen.
Het werk in Nieuwegein levert niet
alleen een nieuwe tramhalte en
-baan op, maar ook een modern
kruispunt voor de regionale tramlijn. Via dit wissel zullen de trams
afslaan richting Nieuwegein-Zuid of
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IJsselstein. De tramlijn is zo voor
de komende dertig jaar verzekerd
van een nieuw wissel. De komende
periode zal dit wissel worden ingesteld en aangesloten op het
beveiligingsysteem om daarna uitgebreid te worden getest.
Vuurwerk
Verderop langs de lijn zijn de lassers actief die de spoorstaven aan
elkaar verbinden. De lassers zorgen met hun rookpotten niet alleen
voor vuurwerk op het bouwterrein.
Geregeld wordt er ook door hen
geslepen aan de rails om te zorgen
voor een goede verbinding tussen
de spoorstaven. Omdat de slijpmachines goed te horen zijn, wordt dit
werk alleen overdag en niet in de
avonduren uitgevoerd. Met alle
bouwactiviteiten is er tussen 07.00
en 23.00 uur voorlopig het nodige
te doen en de aannemer blijft actief
met twee bouwploegen die lange
dagen draaien.
Het werk aan het spoor loopt volgende week door. Dan wordt ook
gewerkt aan de bestrating van de
twee perrons van de nieuwe tramhalte. Op de Zuidstedeweg vindt
dan asfalteringswerk plaats en
werkt Dura Vermeer aan het spoor
op de rijstroken van de weg richting de A.C. Verhoefweg. Omdat
het werkterrein op de Zuidstedeweg is verplaatst, zijn de borden en
de omleidingsroutes voor de
weggebruikers met ingang van 16
maart aangepast. De kruising met
de Koekoekslaan blijft tot eind
maart afgesloten en ook daarvoor
geldt een omleiding.
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Verdachte uit Nieuwegein
voor het gerecht

openlijk geweld tegen de andere familie
door te slaan en te stompen.

´Oma neergestoken na ruzie
om lego´

De hulpdiensten rukten massaal uit naar
Hof van Saksen die avond. De man die
gestoken was, had een slagaderlijke
bloeding in zijn bovenarm en zijn 70-jarige
moeder had een diepe snijwond van acht
centimeter in haar schouder. Haar dochter, de moeder van het meisje dat met
lego speelde, werd onder meer aan haar
haren getrokken, vastgegrepen en
meerdere keren geslagen.

'Wat een gezellige verjaardag moest
worden voor een familie, is uitgelopen
op een slagveld.' Dat zei de officier van
justitie afgelopen dinsdag tijdens een
strafzaak bij de rechtbank in Assen, die
het gevolg was van een ruzie tussen
twee families in een restaurant van
vakantiepark Hof van Saksen in Nooitgedacht. De ruzie was al op 29 juni
2019, maar nu staan de twee verdachten uit Nieuwegein en IJsselstein voor
de rechter.
Medewerkers beschreven de situatie in
het restaurant op die avond als 'totale
chaos'. Het ging mis nadat een meisje van
9 en een jongetje van 8 jaar oud ruzie kregen om een legoblokje in de speelhoek
van het restaurant. Het jongetje gaf daarna de moeder van het meisje een grote
mond, waarop de vrouw zei dat het kind
'zijn bek moest houden.'
Daarna leek de zaak gesust. Maar toen de
familie van het meisje, dat een weekend in
het vakantiepark was om de verjaardag
van haar oma te vieren, het restaurant
wilde verlaten, sprak de moeder van het
jongetje de moeder van het meisjes nog
een keer aan. Beide partners kwamen erbij en even later werd er gevochten en vlogen glazen en legoblokjes in het rond.
180 uur werkstraf
De 70-jarige oma en haar zoon liepen
steek- en snijletsel op. Als veroorzaker
wijst het Openbaar Ministerie een
44-jarige man uit Nieuwegein aan. Volgens de officier van justitie heeft hij de
twee met een mes, waarmee hij op dat
moment zijn voorgerecht zat te eten,
gestoken.
De officier eiste 180 dagen celstraf, waarvan 163 voorwaardelijk tegen hem. De
Utrechter zat na zijn aanhouding in juni
2019 zeventien dagen vast en hoeft wat
de aanklaagster betreft niet terug de cel
in. Daarnaast eiste ze 180 uur werkstraf
tegen hem. Ze vindt dat hij zich schuldig
heeft gemaakt aan twee pogingen tot
zware mishandeling en betrokkenheid bij

‘Mes en vork nog in handen’
De man uit Nieuwegein en zijn vriendin,
de ouders van het 8-jarige jongetje, werden opgepakt. De zaak tegen de vrouw,
die ook klappen zou hebben uitgedeeld,
is door het Openbaar Ministerie geseponeerd, waardoor haar vriend vandaag
alleen terechtstond. Hij ontkent dat hij bewust iemand heeft gestoken of gesneden.
Volgens de Utrechter kreeg zijn vriendin
een duw van een man uit de andere familie en snelde hij er toen naartoe. 'Ik had
mijn mes en vork nog in mijn handen, omdat ik net was begonnen aan mijn carpaccio', aldus de man. 'Wij werden belaagd.
Ik was angstig en heb me verweerd. Wij
waren met een vriendin van mijn partner,
twee bejaarden en zes kinderen. Ik ben
voor de kinderen blijven staan.'
Volgens de andere familie was hij juist de
agressor. De man uit Nieuwegein ontkende niet dat hij de oma van de andere familie met het mes heeft geraakt. 'Maar dat
was beslist niet de bedoeling', zei hij erbij.
De 70-jarige vrouw kwam er juist bij om de
boel te sussen, vertelde ze later bij de politie. Zij, haar kinderen en kleinkinderen
eisen in totaal ongeveer 10.000 euro
schadevergoeding van de verdachte.
Openlijk geweld
Volgens zijn advocaat moet de man worden vrijgesproken van de pogingen tot
zware mishandeling. Dat de man als enige
moet terechtstaan voor openlijk geweld,
vindt de advocaat ook niet kloppen. 'Daar
heeft de andere familie zich ook schuldig
aan gemaakt. Zij hebben met glazen gegooid, vertellen getuigen. Daarnaast is de
zaak tegen zijn vriendin geseponeerd, terwijl het een exact gelijke zaak is.'
De rechtbank doet op dinsdag 29 maart
uitspraak in deze zaak.
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Tafeltennis voor ouderen
bij TTVN
TTVN uit Nieuwegein start op woensdag 30 maart met OldStars tafeltennis.
Hiermee biedt de club ook ouderen de
mogelijkheid om de sportieve en sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren. Met OldStars
tafeltennis biedt TTVN een aangepaste
spelvorm voor tafeltennis op latere
leeftijd. Deze spelvorm is uitermate
geschikt voor ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven sporten.
Heb je jarenlang getafeltennist, speelde je
het soms op de camping of ben je gewoon
benieuwd hoe leuk tafeltennis is? Dan is
er goed nieuws! OldStars tafeltennis
wordt vanaf woensdag 30 maart georganiseerd bij TTVN Nieuwegein in Sporthal
de Waterlelie aan de Heemraadsweide 14
in Batau Noord. In principe kan iedereen
meedoen, maar het richt zich op de leeftijdsgroep 55+. De inloop begint die dag
om 14.00 uur.
Fit en scherp blijven
Bij OldStars Tafeltennis bestaat de training uit een warming-up en verschillende
beweegvormen. Tafeltennis is een onderdeel van de training. Zo werk je van tafeltennis aan een betere balans en conditie.
De trainingen zijn met proffesionele
begeleiding van een trainer.
Aanmelden
Kom ook meedoen met de kick-off op
woensdag 30 maart onder leiding van
Bettine Vriesekoop. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden dan kan dat bij
Lydia Awwad (tel. 0644149998).
Een e-mailtje sturen kan ook.
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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.
www.dekom.nl

KOM voor een prikkie!
Echte artiesten, live applaus en een
bitterbal na afloop; hoe leuk is dat?!
Wij genieten daar ontzettend van.
Graag geven we u de kans om dit
onbetaalbare gevoel óók weer terug te
krijgen, maar dan voor maximaal een
tientje. KOM terug voor een prikkie!
Ons voorjaarprogramma zit vol
voorstellingen voor jong en oud die u kunt
bezoeken voor maximaal een tientje!
Zo kunnen we meer artiesten een kans
geven om weer te spelen en kunt u
(opnieuw) kennis maken met DE KOM.
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Hilarische avond
in het 'KomedyCafé'
Jeroens Clan
vr 18 maart, 20.30 uur, € 10,00,
theatercafé
Op vrijdagavond 18 maart ben je
van harte welkom voor een hilarische avond in de gemoedelijke
sfeer van het ‘KOMedycafé’ van
DE KOM. Tijdens deze stand-up
comedy avond presenteren wij een
interessante mix van namen....
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Muziektheaterstuk
naar de autobiografie
van Karin Bloemen
Lisse Knaapen
wo 23 maart, 20.30, € 21,00. kleine
zaal
Tijdens het optreden van een zangeres dwalen haar gedachten af
naar haar jeugd. Jaren die getekend zijn door gruwelijke
gebeurtenissen in haar jeugd. Wat
doet het met een jong meisje...
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Originele vertolking
van alle ABBA-hits

Nick & Simon spelen
Simon & Garfunkel

vr 18 maart, 20.15, vanaf € 27,50,
Rabobankzaal
Nog steeds genieten generaties
dagelijks van de muziek van ABBA. Hun albums gaan nog altijd grif
over de toonbank, zeker na de film
en de musical ‘Mamma Mia’. ABBA
The Music is geen tributeband en
geen musical, maar doet precies
waar jij voor komt: al die...

do 24 maart, 20.15, vanaf € 43,00,
Rabobankzaal
In 1970 verscheen het album
‘Bridge Over Troubled Water’ van
Simon & Garfunkel. Vijftig jaar later
reisden Nick & Simon naar New
York om op zoek te gaan naar
waar en hoe het avontuur van het
legendarische Amerikaanse duo
ooit begon. Hun zoektocht...
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Tragikomedie 'Antiman'
Tiefschnee
za 19 maart, 20.30, € 10,00,
kleine zaal
Hij verhielp het leed van de
gewone man; zo werd hij ‘Antiman’. Antiman wil geen superheld
zijn. Toch ontvangt hij elke dag
noodoproepen die hij niet kan
negeren. Voor Antiman alleen
geen brandende gebouwen,
geheime codes en publieke aanbidding. Hij houdt zich bezig met
verloren usb-sticks, lege accu’s...
34

Rauwe stand-up
en fysieke slapstick
Ruud Smulders
do 24 maart, 20.30, € 19,00, kleine
zaal
Ruud Smulders brak in één klap
door met de veelbesproken ‘Minuut
van Ruud’, zijn vaste rubriek in het
praatprogramma ‘De Vooravond’.
Daarna maakte hij met zijn
onnavolgbare stijl een
onvergetelijke indruk met zijn
televisie debuutvoorstelling
'BRUUD'. Nu is hij terug met...
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Burgemeester Frans Backhuijs.
Toen, tijdens de inauguratie in 2011.
Nu, tijdens het stemmen deze week.
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